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Domingo, 11 de fevereiro de 2018 
6º Domingo no Tempo Comum 

 “Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus.” {Salmo 50.2} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Tu, que estás acima de nós, 
Tu, que és um dentre nós, 
Tu, que és também em nós. 
Que todos te possam ver – também em mim, 
Que eu possa preparar o caminho para Ti, 
Que eu possa agradecer por tudo  
o que me tem acontecido. 
Que eu não esqueça jamais  
as necessidades dos outros. 
Conserva-me em teu amor, 
Assim como Tu queres que os outros  
se conservem no meu. 
Que tudo em meu ser  
se transforme em teu louvor! 
Que eu jamais chegue a desesperar! 
Pois eu estou em tuas mãos 
E toda força e bondade estão em Ti. 
Dá-me um espírito puro –  
para que eu Te possa ver! 
Dá-me um espírito humilde –  
para que eu Te possa ouvir! 
Dá-me um espírito amoroso – 
 para que eu Te possa servir! 
Dá-me um espírito fiel –  
para que eu possa permanecer em Ti! 

   {Dag Hammarskjöld } 

 

Canto: Cancioneiro 64 “Um coração para  amar” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica:  Salmo 50.1-6 {pg. 781}       
Momentos de silêncio 
 

Sua visão se tornará clara somente quando 
 você olhar para dentro do seu coração. 

Quem olha para fora, sonha. 
Quem olha para dentro, acorda. 

{Carl Jung} 
 

Canto:  HE  288  “Mais de Cristo” 
 Cancioneiro 53 “A começar em mim”  
 

                          PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: Marcos 9.2-9 {pg. 1312};                                           

                                II Reis 2.1-12 {pg. 509};                

                                II Coríntios 4.3-6  {pg. 1523}.      
Mensagem 

     

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Senhor, ninguém vive tão à espera como tu!  
Na tua misericórdia esperaras por todos: pelos 
que estão longe e pelos que estão perto. Pelos 
que se lembram e pelos que têm o coração 
submerso no esquecimento mais fundo.  Pelos 
que todos os dias rezam a ti: “Vem, Senhor” e 
por aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa, 
um tormento ou uma revolta. É bom saber que 
esperas por todos. E que na imensidão 
compassiva da tua espera cada um pode 
reaprender o sentido verdadeiro da esperança. 

{José Tolentino Mendonça} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
      

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Quando há ferrugem no meu coração de lata 
É quando a Fé ruge e o meu coração dilata... 

{Fernando Anitelli} 

 
Canto: HE 341 “Segurança e alegria” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Benção Final e Tríplice Amém   

 


