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Domingo, 18 de fevereiro de 2018 
1º Domingo na Quaresma 

 “Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.” {Sl 25.10} 

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW  “Deus de amor” 
 

O que te peço, Senhor, é a graça de ser.  
Não te peço sapatos, peço-te caminhos.  
O gosto dos caminhos recomeçados,  
com suas surpresas e suas mudanças.  
Não te peço coisas para segurar,  
mas que as minhas mãos vazias 
se entusiasmem na construção da vida.  
Não te peço que pares o tempo  
na minha imagem predileta,  
mas que ensines meus olhos a encarar cada tempo 
como uma nova oportunidade.  
Afasta de mim as palavras que servem apenas  
para evocar cansaços, desânimos, distâncias.  
Que eu não pense saber tudo de mim e dos outros.  
Mesmo quando não posso ou quando não tenho,  
sei que posso ser, ser simplesmente.  
É isso que te peço, Senhor: 
a graça de ser de novo. 

   {José Tolentino Mendonça} 

 

Canto: HE 121 “Exaltai ao Senhor” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica:  Salmo 25.1-10 {pg. 759}  
Coro MW “Habita em meu coração”  
Momentos de silêncio 
 

Minh'alma, de sonhar-te, anda perdida. 
Meus olhos andam cegos de te ver! 
Não és sequer razão do meu viver 

Pois que tu és já toda a minha vida! (...) 
E, olhos postos em ti, digo de rastros: 

Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 
Que tu és Deus: Princípio e fim... 

{Florbela Espanca} 
 

Canto: HE 297 “Rocha eterna” 

Louvor:  Cancioneiro 21 “Digno és de glória”   

              Cancioneiro 25 “Em tua presença” 

                          PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Marcos 1.9-15 {pg. 1297};                                           

                                Gênesis 9.8-17 {pg. 12};                

                                 I Pedro 3.18-22 {pg. 1612}.      
Mensagem 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Uma espiritualidade feita com a nossa própria carne, 
Um alívio de viver de que o nosso corpo partilha, 
Um entusiasmo pelo dia que vai vir, 
Uma alegria pelo que pode acontecer de bom, 
São os sentimentos que nascem 

  de estar olhando para a madrugada, 
Seja ela a leve senhora dos cumes dos montes, 
Seja ela a invasora lenta das ruas das cidades (...), 
Seja... 

{Fernando Pessoa} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 43 “Canção dos herdeiros” 
             Cancioneiro 71 “Liberdade” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Não deixe que o tempo escorra 
por entre os dedos abertos de tuas mãos vazias. 

Segura-o de qualquer maneira 
para que ele vire eternidade. 

{Dom Hélder Câmara } 
 

Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 
 

 


