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 Domingo, 03 de fevereiro de 2019 
4º Domingo do Tempo Comum 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Santo é o Senhor” 
 

Creio no Deus desaprisionado  
de todas as religiões existentes e por existir.  
Deus que precede de batismos,  
preexiste aos sacramentos  
e desborda de todas as doutrinas religiosas.  
Livre dos teólogos,  
derrama-se graciosamente no coração de todos: 
crentes e ateus, bons e maus, dos que se julgam salvos 
e dos que se creem filhos da perdição...  
Deus ourives  
em cada ínfimo elo das partículas elementares,  
da requintada arquitetura do cérebro humano  
ao sofisticado entrelaçamento do trio de quarks. (...)  
Deus da arte que desnuda o real  
e faz a beleza resplandecer prenhe  
de densidade espiritual. 
Deus bailarino que, na ponta dos pés,  
entra em silêncio no palco do coração  
e, soada a música, arrebata-nos à saciedade. 

{Frei Betto} 
 

Canto: HE  132   “Louvores a Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 71.1-6 {pg. 798} 
Solo/Coro MW “Se a Deus suplicas” 
Momentos de silêncio 
 

Permita que eu feche os meus olhos, 
pois é muito longe e tão tarde! 
Pensei que era apenas demora, 
e cantando pus-me a esperar-te. 
Permita que agora emudeça: 
que me conforme em ser sozinha. 
Há uma doce luz no silêncio,  
e a dor é de origem divina. 
Permita que eu volte o meu rosto  
para um céu maior que este mundo, 
e aprenda a ser dócil no sonho  
como as estrelas no seu rumo. 

{Cecília Meireles} 
 

Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 99 “Não tenha sobre ti” 
Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 4.21-30 {pg. 1337} 
Mensagem 
Coro MW “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Deus não responde ao porquê do sofrimento,  
Ele sofre junto.  
Deus não responde ao porquê da dor. 
Ele se fez homem das dores.  
Deus não responde ao porquê da humilhação.  
Ele se humilha.  
Já não estamos mais sós na nossa imensa solidão.  
Ele está conosco. (...)  
Irmão, a nossa noite se iluminou.  
O menino que nasce em Belém nos revela:  
Tudo possui um sentido secreto e tão profundo  
que Deus mesmo quis assumi-lo.  
A estreiteza do nosso mundo no qual Deus entrou 
tem uma saída abençoada 
e um desfecho feliz.  

{Leonardo Boff} 
 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 32 “Sonda-me, ó Deus” 
                        Cancioneiro 41 “A Ceia do Senhor”              
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Se a vida sair dos trilhos 
Pense que reclamar é bobagem 

Encha sua mochila de fé 
E aprecie a nova paisagem 

Deixe o coração guiar a rota 
Mas nunca desista da viagem. 

{Mathorino Júnior} 
 

Canto: HE  341 “Segurança e alegria”    
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


