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Domingo, 02 de setembro de 2018
21º Domingo do Tempo Comum
“Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?” {Sl 15.1}

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO
Prelúdio
Coro MW “Deus dos antigos”
Tua ausência acompanha-me fiel
E enche de ti minhas solidões.
Sinto-a tão minha, tão parte de minha alma,
Que quando me afugento de mim mesmo,
De ti mesmo,
Sempre espera minha volta
Alojada em minhas entranhas.
Minha ausência será também tua ausência?
Não me buscarias se eu não te doesse
Em algum lugar de teu flanco!
Há tantos órfãos de ausência tua
Inchados de abundância!
Tua ausência é minha
Porque tu me dás de presente,
Tem meu nome próprio
E já está no centro de minha sorte, e de tua sorte!
(...) Só um grande amor cria ausência duradoura!

────────────────────────
PROCLAMAÇÃO

Leituras Bíblicas: Marcos 7.1-8,14-15,21-23 {pg. 1308};
Cantares 2.8-13 {pg. 917}; Deuteronômio 4.1-2,6-9
{pg. 251}; Tiago 1.17-27 {pg. 1598}; Salmo
45.1,2,6-9 {pg. 777}
Mensagem
Coro MW “Ó, vinde a mim”

COMUNHÃO

Convite à mesa
A fúria opressora de líderes e sistemas políticos e
religiosos – que só têm olhos para os seus interesses
escusos – decretou a morte de Jesus. E ainda hoje continua
crucificando os inocentes de Deus.
Ó Deus, tais poderes decretaram e continuam decretando
a morte do teu filho, mas não puderam e jamais poderão
definir o sentido que Jesus conferiu à crucificação que lhe
foi imposta. Teu filho definiu o sentido de sua crucificação
como solidariedade para com todos os crucificados da
história que, como ele, foram e serão vítimas da violência,
das relações sociais injustas, do ódio, da humilhação dos
{Benjamin González Buelta} pequenos e do rechaço à proposta de um Reino de justiça,
de irmandade, de compaixão e de amor incondicional.
{Leonardo Boff}
Canto: HE 133 “Grata memória”
Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 102 “É tua graça”
CONFISSÃO
Cancioneiro 112 “Convite à Liberdade”
Leitura Bíblica: Salmo 15 {pg. 751}
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Solo/Coro “Inútil foi”
Embora a seca seque as fontes e os rios
Momentos de silêncio
E os campos fiquem esturricados,
Em toda nossa existência,
E o gado morra de sede e de fome,
Em nossas alegrias e angústias,
E as queimadas devorem os pastos,
E os machados transformem florestas
Em nossas esperanças e decepções,
Verdes em desertos áridos,
Em nossos sonhos e limites,
E os palácios estejam cheios de corruptosEm nossos silêncios e diálogos,
A despeito disso minha alegria
Em nossas certeza e dúvidas,
Continuará a florir
Tu és nossa razão de viver.
E
farei
poemas
diante do Impossível.
Faze de nós Tua eterna morada, Senhor.
{Hc 3:17-18 – paráfrase Rubem Alves }
Amém.
{Luis Carlos Ramos} Canto: HE 68 “Vencendo vem Jesus” (1ª, 2ª, 5ª e 6ª estr.)
Canto: HE 70 “Vontade soberana”
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 90 “Brilha, Jesus”
Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis”

Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

