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Domingo, 18 de março de 2018 
5º Domingo na Quaresma 

 “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.” {Salmo 51.10}  

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Santo, Santo, Santo” 
 

Via Láctea 

Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
“Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 
que, para ouvi-las, muita vez, desperto  
E abro as janelas, pálido de espanto… 
E conversamos toda a noite, enquanto 
A Via Láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto.  
Direis agora: “Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?” 
E eu vos direi: “Amai para entendê-las 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 

 {Olavo Bilac} 
 

Canto: HE 17 “Natal” (1ª, 3ª e 5ª estrofes) 

 
CONFISSÃO 

 

Leitura Bíblica: Salmo 51.1-12 {pg. 782}  
Coro MW “Buscai a Deus”   
Momentos de silêncio 

 Não Te peço a vinda à terra 
- onde chegas em cada Missa, 
Onde estás em cada Sacrário, 
Onde vives em cada Pobre... 
Não te peço a vinda a mim 
Pois desde o batismo 
Somos um 
A vinda que Te peço hoje 
É a Tua vinda 
À tona de meus olhos, 
De meus ouvidos, 
De meus lábios, 
De minhas mãos... 
Escuta comigo, 
Fala pelos meus lábios 
Age por minhas mãos... 

{Dom Hélder Câmara} 
 

Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
 Cancioneiro 81 “Salmo 96” 
 

PROCLAMAÇÃO 
Leituras Bíblicas: João 12.20-33          {pg. 1409};                
                               Jeremias 31.31-34 {pg.1041} 
                               Hebreus 5.5-10 {pg. 1585} 
Mensagem 
Coro MW “Guia-me na retidão” 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

À minha mesa vos convido. 
Nela ninguém morre, nela está a vida 
verdadeiramente feliz. 
nela o alimento não se corrompe, 
mas refaz e não se acaba. 
Eis para onde vos convido, 
para a morada dos anjos, 
para a amizade do Pai e do Espírito Santo, 
para a ceia eterna, para a fraternidade comigo; 
enfim, a mim mesmo, à minha vida eu vos conclamo! 
Não quereis crer que vos darei a minha vida? 
Retende, como penhor, a minha morte. 

{Santo Agostinho} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor” 
            Cancioneiro 47 “Comunhão” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Até o fim 
Não, não pares. É graça divina começar bem 
Graça maior, persistir na caminhada certa 
Manter o ritmo... 
Mas a graça das graças, é não desistir. 
Podendo ou não podendo, 
Caindo, embora, aos pedaços, 
Chegar até o fim... 

{Dom Hélder Câmara} 
 

Canto: Cancioneiro 67 “Maravilhosa Graça” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


