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 Domingo, 17 de fevereiro de 2019 
6º Domingo do Tempo Comum 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Pra sempre” 
 

(...) Faze de nós, ó Deus, 
amigos de todo mundo. 
Salva-nos de entristecer um coração 
com uma palavra de raiva 
ou com um ódio secreto. 
Que não arranhemos o amor-próprio de ninguém  
com o nosso desprezo ou malícia. 
Ajuda-nos a alegrar, com nosso afeto, 
aqueles que estão sofrendo; 
e a animar os que estão abatidos com a nossa esperança, 
e a fortalecer em todos 
o sentido do valor e da alegria da vida. 
Salva-nos de veneno mortal  
da arrogância de classe. 
Permite que possamos olhar todas as pessoas face a face, 
com os olhos de um irmão. 
Se alguém necessitar de nós, 
permite que o ajudemos sem relutância,  
se for possível. 
E que possamos nos alegrar porque temos em nós 
este dom de servir os nossos companheiros. 

{Walter Rauschenbusch} 
 

Canto: HE 393 “Amor fraternal”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 1 {pg. 743} 
Solo/Coro MW “Que estou fazendo se sou cristão?” 
Momentos de silêncio 
 

Senhor, ninguém vive tão à espera como tu! 
Na tua misericórdia esperaras por todos: pelos que 
estão longe e pelos que estão perto. Pelos que se 
lembram e pelos que têm o coração submerso no 
esquecimento mais fundo. Pelos que todos os dias 
rezam a ti: “Vem, Senhor” e por aqueles cuja oração 
é uma ferida silenciosa, um tormento ou uma 
revolta. É bom saber que esperas por todos. E que 
na imensidão compassiva da tua espera cada um 
pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança. 

{José Tolentino Mendonça}

Canto: HE 386 “Bondoso amigo” (manhã) 
Momentos de Louvor: (noite) 
     Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
 Cancioneiro 73 “Salmo 150” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leitura Bíblica:  Lucas  6.17-26 {pg. 1342} 
Mensagem 
Coro MW “Guia-me na retidão” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Concretaram tudo,  
as calçadas, as ruas, 

a paz, o amor. 
É tudo pálido e cinza  

onde cabia beleza em nossos olhos. 
Dizem por aí que  

ainda há flores nos corações dos loucos. 
Falta pouco,  

mas ainda não asfaltaram a utopia. 
{Sérgio Vaz} 

 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus”
                        Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso”       
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Nos tropeços da caminhada 
Em meio ao caos e a correria 
Peço a vida que nunca cegue 

Meus olhos de poesia. 
{Mathorino Júnior}

 

Canto: HE 120 “Um hino ao Senhor” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém  

 


