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 Domingo, 28 de julho de 2019 
17° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Levantai-vos” 

 
Ó Deus, 
Cedo de manhã, clamo a Ti. 
Auxilie-me a orar, 
E a pensar somente em Ti. 
Sozinho, não posso fazê-lo. 
Em mim há escuridão, 
Mas em Ti há luz.  
Estou só, mas Tu não me abandonas.  
Eu estou frágil de coração, mas Tu não me deixas.  
Eu estou inquieto, mas em Ti há paz.  
Em mim há amargura, mas em Ti há paciência.  
Teus caminhos são incompreensíveis, 
mas Tu conheces o caminho para mim...  
Restaura-me para a liberdade, e agora 
capacita-me a viver de tal forma que eu  
possa prestar contas a Ti e a mim próprio. 
Senhor, seja o que for que este dia possa trazer, 
Teu nome seja louvado! 

{Dietrich Bonhoeffer, Natal de 1943} 

 

Canto: HE 99 “Resplenda luz” (2ª melodia) 
 

  CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 138 {pg. 851} 
Solo/Coro “Se a Deus suplicas” 
Momentos de silêncio 
 

Dos medos nascem as coragens. Os sonhos anunciam 

outra realidade possível, e os delírios, outra razão. 

Somos o que fazemos para transformar o que somos. 

A identidade não é uma peça de museu, quietinha na 

vitrine, mas sempre assombrosa síntese das 

contradições nossas de cada dia. Nessa fé, fugitiva, eu creio.  
{Eduardo Galeano} 

 
Momentos de Louvor: (noite) 
    Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus” 
    Cancioneiro 24 “Bendito seja sempre o Cordeiro” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
 

Leitura Bíblica: Gênesis 18.20 -32 {pg. 23} 
 Colossenses 2.6-19 {pg. 1556} 
                              Lucas 12.13-21 {pg. 1359}  
Mensagem 
Coro MW “Um só rebanho” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Debaixo de minha mesa 

tem sempre um cão faminto 

– que me alimenta a tristeza... 

Debaixo de minha pele 

alguém me olha esquisito 

– pensando que sou ele. 

Debaixo de minha escrita 

há sangue em lugar de tinta 

– e alguém calado que grita. 
{Affonso Romano de Sant'Anna} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 37 “Palavra” 
 Cancioneiro 19 “Pai de amor” 

                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O saber a gente aprende com  
os mestres e os livros. 

 A sabedoria se aprende é com 
 a vida e com os humildes. 

{Cora Coralina} 

 
Canto: HE 65 “Vem, Espírito Divino” (1ª, 3ª e 4ª est.)                            

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

 
Tudo vem de Ti Senhor 

e do que é Teu To damos Amém 

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 


