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 Domingo, 03 de novembro de 2019                       
31° Domingo do Tempo Comum   

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Oh, vinde a mim” 

Senhor! Dá-me a esperança, leva de mim a tristeza 
e não a entrega a ninguém. 
Senhor! Planta em meu coração a sementeira  
do amor e arranca de minha alma as rugas do ódio. 
Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros, 
meus companheiros em entes queridos. 
Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. 
Deus! Conceda-me a força para dominar meus desejos. 
Fortifica meu olhar para que veja os defeitos 
de minha alma e venda meus olhos  
para que eu não cometa os defeitos alheios. 
Dá-me o sabor de saber perdoar 
e afasta de mim os desejos de vingança. 
Ajuda-me a fazer feliz o maior número 
de possível de seres humanos, 
para ampliar seus dias risonhos  
e diminuir suas noites tristonhas. 
Não me deixe ser um cordeiro perante  
os fortes e nem um leão diante dos fracos. 
Imprime em meu coração a tolerância 
e o perdão e afasta de minha alma  
o orgulho e a presunção. 
Deus! Encha meu coração com a divina fé... 
Faz-me uma mulher realmente justa. 

{Rabindranath Tagore} 
 

Canto: HE 393 “Amor Fraternal” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 32.1-7 {pg. 765} 

Coro MW “Buscai a Deus” 
Momentos de silêncio 

Mas se eu esperar compreender para aceitar as 
coisas nunca o ato de entrega se fará. Tenho que dar 
o mergulho de uma só vez, mergulho que abrange a 
compreensão e sobretudo a incompreensão. E quem 
sou eu para ousar pensar? Devo é entregar-me. 
Como se faz? Sei porém que só andando é que se 
aprende a andar e - milagre - se anda. 

{Clarice Lispector} 
 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro  95 “Foi Deus quem fez você” 
Cancioneiro 113 “Cada instante” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Isaías 1.10-18 {pg. 925}                                           
                               II Tessalonicenses 1.1-4,11-12 {pg.1564} 

                               Lucas  19.1-10 {pg. 1371} 

Mensagem 
Coro MW “Perto quero estar” 
 

 COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 
 

Ó Deus dos profetas e profetizas 
Enche-nos com o princípio protestante, 
Que no dizer de teu servo Paul Tillich 
É aquele espírito profético 
Que se manifesta pelo teu sopro 
Contra toda forma de orgulho 
Seja secular ou religioso. 
Sopra em nós o poder do amor 
Para que as reformas profundas 
Ocorram não somente em nossas Igrejas, 
Mas também em todas as instâncias desse mundo, 
Para que haja pão em todas as mesas, 
Vinho em todas as festas. 
Liberdade e comunhão em todas as casas. 
Por tua graça, ó Deus 
Reforma o nosso mundo. 

{Edson Fernando de Almeida} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 38 “Saber amar” 
  Cancioneiro 92 “Sinceramente”              
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Quando falamos da incapacidade de mudar uma situação, 
enfrentamos o enorme desafio de mudar a nós mesmos. 

{Viktor Frankl} 

 

Canto: HE 362 “Segurança do crente” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


