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Domingo, 24 de junho de 2018
12º Domingo do Tempo Comum
"Faz cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram." {Salmo 107.29 }

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO

────────────────────────
PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Coro MW “Justo és, Senhor”
Senhor, provoca-me!
Passa no meio de nós, onde quer que estejamos,
Seja entre a multidão,
Seja na solidão da prece recolhida,
Seja na dureza da realidade cotidiana!
Faze com que não haja diferença entre uma e outra,
Que não reneguemos na rotina diária
Aquele que desejamos conhecer sobre o monte.
Faze com que haja unidade
Nos diversos momentos de nossa existência!
Senhor, através da contemplação da Tua face
Que, despertado do sono e ressuscitado da morte,
Me infundes confiança,
Desfaze, eu te suplico, os meus temores,
Os meus medos, as minhas indecisões,
Os meus bloqueios nas escolhas decisivas,
Nas amizades, no perdão,
Nas relações com os outros,
Nos atos de coragem
Para manifestar a minha fé,
Dissolve os meus bloqueios, Senhor!

Leituras Bíblicas: Marcos 4.35-41 {pg. 1302};
II Coríntios 6-1-13 {pg. 1525}; Jó 38.1-11 {pg.736}
1Samuel 17.1a,4-11,19-2,32-49,17.57-18.5 {pg.446};
Salmo 9.9-20 {pg.747}; Salmo 133 {pg. 852}
Mensagem
Coro MW “E ao nome de Cristo”

COMUNHÃO
Convite à mesa
Nessa Última Ceia, sentarei à mesa farta e
estenderei, aos semelhantes, travessas repletas
de misericórdia. Servirei, em abundância, o
cardápio da saciedade: de entradas, hinos e
flores, para que a alegria plenifique o coração de
cada comensal. Como prato forte, efusão
espiritual recheada de mistério, para que os
sentidos se calem e a razão, prostrada,
reverencie a sabedoria. De sobremesa, uma noz
e, dentro dela, um labirinto e, em sua porta, um
sino e, em seu badalo, o reflexo da lua e, em seu
brilho, o rosto interior de cada convidado.

{Frei Betto}

{Cardeal Martini}

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”

CONFISSÃO

Leitura Bíblica: Salmo 107.1-3,23-32 {pg. 832}
Coro MW “No viver pensa em Deus”
Momentos de silêncio
Em toda nossa existência,
Em nossas alegrias e angústias,
Em nossas esperanças e decepções,
Em nossos sonhos e limites,
Em nossos silêncios e diálogos,
Em nossas certeza e dúvidas,
Tu és nossa razão de viver.
Faze de nós Tua eterna morada, Senhor.
Amém.

{Luis Carlos Ramos}

Canto: HE 270 “Vontade soberana” (manhã)
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 27 “Vamos adorar a Deus”
Cancioneiro 20 “Celebração e serviço”

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos”
Cancioneiro 83 “Faz-me chegar”
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Coragem remadores,
vale a pena cansar os braços remando...
O sopro de Deus socorre os que guardam a
esperança mesmo quando sopram
os ventos mais terríveis.

{Dom Hélder Câmara}

Canto: HE 388 “A certeza do crente”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

