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Domingo, 07 de outubro de 2018 
26º Domingo do Tempo Comum 

“Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste." {Sl 8.5} 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “Quão magnífico” 
 

Senhor Jesus, 
É teu desejo que sejamos um, 
como tu és com o Pai, 
e por isso esse também é o nosso desejo. 
A despeito de todas as forças contrárias, 
de todas as ameaças de dispersão, 
de toda pressão e repressão desintegradora… 
Apesar de tanta maldade, 
de tanto egoísmo, de tanta intolerância... 
Nós nos dispomos a fazer a tua vontade 
e, no que depender de nós, nos comprometemos 
a construir a paz para toda família humana. 
Cumpre em nós a tua palavra, ó Cristo, 
de tal maneira que o mundo creia 
que tu nos enviaste em missão de paz 
e em comunhão fraterna. Amém. 

{Luiz Carlos Ramos} 
 

Canto: Cancioneiro 60 “Momento novo” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 8 {pg. 747} 
Solo/Coro “Pai nosso” 
Momentos de silêncio 
 

Num mundo que exalta a aparência e a opulência 
tu vens a nós nascido num curral. 
Num mundo erigido sobre demonstrações 
de força e poder 
Tu nos ensinas a força da fragilidade 
Num mundo sem graça,  
de religiões e ciências que tudo explicam, 
Tu vens a nós com a magia e o mistério de uma criança. 
Num mundo ensandecido com o acumulo 
Tu nasces, vives e morres despojado de glórias. 
Num mundo do armai-vos e defendei-vos, 
Tu nos ensinas: amai-vos e acolhei-vos. 

{Edson Fernando} 

Canto: HE 70 “Invocação” (manhã)  
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 91 “Nunca pare de sonhar” 
Cancioneiro 112 “Convite à liberdade” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas: Marcos 10.2-16 {pg. 1315}; 
Jó 1.1;2.1-10 {pg. 694}; Salmo 26 {pg. 760};              
Gênesis 2.18-24 {pg. 4}; Hebreus 1.1-4;2.5-12 {pg. 1580}. 
Mensagem 
Coro MW “Deus é amor” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Creio no Deus democrático, 
que governa o Universo, não por força nem 
por violência, mas pelo seu Espirito de justiça, 
bondade e misericórdia; 
Creio no cristianismo que permanece fiel ao Cristo: 
que rompe fronteiras, derruba barreiras  
e quebra preconceitos, que ampara os aflitos,  
levanta os abatidos e liberta os oprimidos,  
que ama os justos e salva os pequeninos; 
Creio numa comunidade solidária,  
que resiste na prática da democracia, 
que não comunga com a ditadura da maioria, 
mas se identifica como espaço libertário  
no qual o direito das minorias são respeitadas; 
Creio no novo tempo,  
no qual a tirania dará lugar à ternura,  
o ódio abrirá caminho para a paz justa,  
e o perdão serão sagrados,  
como fruto da graça que não tem preço. 
Sim, creio na utopia da fé, 
na força da esperança e na eternidade do amor. Amém. 

{Luiz Carlos Ramos} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 113 “Cada instante” 
             Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O ódio e a vingança sejam esquecidos, 
O nosso inimigo mortal seja perdoado; 

Nenhuma lágrima derramada o molhará, 
Nenhum arrependimento o abaixará. 

Que o nosso livro de dívidas seja cancelado! 
Reconcilie-se todo o mundo! 

{Friedrich Schiller} 

Canto: Cancioneiro 66 “Tu és fiel, Senhor”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

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

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


