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Domingo, 29 de julho de 2018 
16º Domingo do Tempo Comum 

“Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente.” {Sl 145.16} 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “Glória e louvor” 

 

Que belos e infinitos são Teus nomes, ó Senhor Deus. 
Tu és chamado pelo nome  
de nossos desejos mais profundos.  
As plantas, se pudessem orar,  
invocariam nas imagens das suas flores mais belas 
e diriam que tens o mais suave perfume. 
Para as borboletas Tu serias uma borboleta, a 
mais bela de todas, as cores mais brilhantes, e o 
teu universo seria um jardim... 
Os que estão com frio Te chamam Sol... 
Aqueles que moram em desertos  
dizem que Teu nome é Fonte das Águas. 
Os órfãos dizem que Tens o rosto de Mãe... 
Os pobres Te invocam como Pão e Esperança. 
Deus, nome de nossos desejos... 
Tantos nomes quantas são nossas esperanças e desejos...  

{Rubem Alves} 
 

Canto: HE 130 “Com gloria, coroai” (2ª melodia) 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 145.10-18 {pg. 860} 
Solo/Coro “Jesus, a alegria dos homens” 
Momentos de silêncio  
 

Nada neste mundo faz sentido 
se não tocarmos o coração das pessoas. 

Se a gente cresce com os golpes duros da vida, 
também podemos crescer com os toques suaves da alma. 

{Cora Coralina} 
 

Canto: HE 272 “Segurança e paz” (2ª melodia)  (manhã) 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 33 “Ao oramos, Senhor”  
Cancioneiro 90 “Brilha, Jesus”  

 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 6.1-21 {pg. 1395};  
Efésios 3.14-21 {pg. 1544}; 2 Reis 4.42-44 {pg. 514}; 
Samuel 11.1-15 {pg. 436}; Salmo 14 {pg. 750}. 

Mensagem 
Coro MW “Em teus caminhos de amor e paz” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 Afirmação de fé 
 

Há quem, descrente, 
ache que Deus é criação dos homens. 
Nós, porém, ousamos crer 
no Senhor de todos os povos e todas as raças. 
Há quem, resignado, 
afirme que a fome e a guerra são inevitáveis. 
Nós, porém, ousamos crer 
no Pão da Vida e no Senhor da Paz. 
Há quem, arrogante,  
acredite na lei do mais forte. 
Nós, porém, ousamos crer  
no Deus que é amor. 
Há quem, pretensioso, 
queira prender o Espírito em suas certezas. 
Nós, porém, ousamos crer 
que o Espírito sopra onde quer. 
Há quem, pobre, 
confie na inabalável segurança de Mamom. 
Nós, porém, ousamos crer 
no Senhor da Providência. 
Há quem, angustiado, 
pense que a coroa da vida é a morte. 
Nós, porém, ousamos crer 
que o Senhor faz novas todas as coisas. 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro  39 “Por um pedaço de pão” 
             Cancioneiro  54 “Deus da alegria” 
 

       CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Quando a alegria me surpreende, eu amadureço... 

Antes da colheita de figos e uvas,  
e digo ao meu Senhor, que é um com minha alma: 

“Despeje seu vinho para todos, meu corpo é o copo.” 
{Mohamed al-Ghuzi} 

 

Canto: HE 66 “Tu és fiel, Senhor”  
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém  

 


