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Domingo, 25 de fevereiro de 2018
2º Domingo na Quaresma
“Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.” {Sl 22.27}

─────────────────────────

LITURGIA

────────────────────────

ADORAÇÃO

PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Coro MW “Alegrai-vos no Senhor”
Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas,
Um tempo verdadeiro de paz.
Dá-nos, depois de tantas palavras,
O dom do silêncio que purifica e recria.
Dá-nos, depois das insatisfações que travam,
A alegria como um barco nítido.
Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa
Deslumbrados com a surpresa
Que os dias trazem pela mão.
Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos,
De viver intensamente.
Dá-nos de novo a graça do canto
Do assobio que imita a felicidade aérea
Dos pássaros,
Das imagens reencontradas
Do riso partilhado.
Dá-nos a força de impedir
Que a dura necessidade
Esmague em nós o desejo
E a espuma branca dos sonhos se dissipe.
Faze-nos peregrinos
Que no visível escutam
A secreta melodia do invisível.

{José Tolentino Mendonça}

Canto: HE 126 “Sol da minha alma”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 22.23-31 {pg. 757}
Coro MW “Nossa alegria és tu, Jesus”
Momentos de silêncio
Deus está dentro, mas nós estamos fora.
Deus, em nós, está em casa; nós, porém,
estamos no estrangeiro.
Somente no silêncio conseguimos acesso
à nossa criatividade e espiritualidade,
e nos tornamos novamente sãos.

{Mestre Eckhart}

Leituras Bíblicas: Marcos 8.31-38 {pg. 1310};
Gênesis 17.1-7, 15-16 {pg. 20};
Romanos 4.13-25 {pg. 1482}.
Mensagem

COMUNHÃO
Convite à mesa
Vocês estão em espaço aberto.
A brilhante Luz de Cristo ilumina o caminho.(...)
Procurem o que é bom, e verdadeiro.
Isso sim condiz com a luz clara do dia. (...)
Não desperdicem tempo em trabalho inútil,
que para nada serve.
Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas.
É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido,
com medo que alguém descubra.
Deixem que toda essa escuridão repugnante
enfrente a luz e descubram como serão
atraentes à luz de Cristo. Acordem!
Ressuscitem para a nova vida,
E Cristo mostrará a luz para vocês!

{Efésios 5.8-14 Versão A Mensagem – Eugene Peterson}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 39 “Por um pedaço de pão”
Cancioneiro 49 “De joelhos”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Todo mundo quer viver em cima da montanha,
sem saber que a verdadeira felicidade está
na forma de subir a escarpada.

{Gabriel García Márquez}

Canto: HE 134 “Tributo de louvor”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.

Canto: HE 64 “Pastor divino”
Benção Final e Tríplice Amém
Louvor: Cancioneiro 19 “Pai de amor”
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus”

