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Domingo, 04 de fevereiro de 2018
5º Domingo no Tempo Comum
“O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas.” {Salmo 147.3}

─────────────────────────

LITURGIA

────────────────────────

ADORAÇÃO

PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Coro MW “Meu Deus grandioso é”
Teu nome, Ó Deus, é um grande mistério,
um vazio sem fim, como os céus...
E o meu corpo, quando o diz,
se transforma num altar.
Teu nome, lugar dos meus desejos.
Ainda que eu não saiba o que dizer,
não importa, o teu nome tudo contém.
E dele surgem os objetos da minha saudade,
que perdi, e os horizontes da minha esperança,
expectativas de “re-encontros”.
Assim, ainda que eu esteja sozinho,
não estou sozinho.
Teu nome é uma canção que torna
a vida mais bela...

Leituras Bíblicas: Marcos 1.29-39 {pg. 1297};
Isaías 40.21-31 {pg. 966};
I Coríntios 9.16-23 {pg. 1508}.
Mensagem
Coro MW “Eu preciso de Jesus”

COMUNHÃO
Convite à mesa
Há muito que já perdemos o paraíso.
E o novo que queremos
e que temos que construir,
não se encontra no equador
ou nos mares quentes do Oriente.
Ele se encontra dentro de nós mesmos.

{Rubem Alves}

Canto: HE 133 “Grata Memória”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 147.1-11,20c {pg. 861}
Coro MW “Bondoso Pai”

{ Hermann Hesse}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 32 “Sonda-me, ó Deus”
Cancioneiro 23 “Canção da chegada”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO

Momentos de silêncio
Na oração, é melhor ter um coração sem palavras
do que palavras sem um coração.

Eu sofro de mimfobia
tenho medo de mim mesmo
mas me enfrento todo dia.

{Millôr Fernandes}

{John Bunyan}

Canto: HE 362 “A segurança do crente” (manhã)
Momentos de Louvor (noite)
Canto: Cancioneiro 96 “Nós e a providência”
Cancioneiro 24 “Bendito seja sempre o
Cordeiro”

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

