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Domingo, 21 de outubro de 2018 
28º Domingo do Tempo Comum 

“Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada.” {Sl 91.9} 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Quão magnífico” 

Chega de escuridão! 
Queremos a luz do Espírito. 
Chega de escravidão! 
Queremos que a Palavra nos liberte. 
Chega de violência! 
Queremos a paz. 
Chega de solidão! 
Que a fraternidade permaneça. 
Chega de desigualdade! 
Queremos a tolerância. 
Chega de impureza! 
Que o amor nos purifique. 
Chega! Vamos juntos, mulheres e homens, 
Construir um mundo melhor. 

 {Hugo Fonseca Júnior} 
 

Canto: HE  155  “Jesus manda luzir”  
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 91.9-16 {pg. 818} 
Solo/Coro MW  “Pai Nosso” 
Momentos de silêncio 
 

Deus tem todo o poder, 
Até o de, por um dia inteiro, me escutar chorando 
Sem me infligir castigo. 
Tenho natureza triste, 
Comi sal de lágrimas no leite de minha mãe. 
O vazio me chama, os ermos, 
Tudo que tenha olhos órfãos. 
Antes do baile já vejo os bailarinos 
Chegando em casa com os sapatos na mão. 
O jantar é bom, mas eructar é triste, 
Quase impoetizável. 
Deveras, não hás de banir-me 
Do ofício do Teu louvor, 
Se até uns passarinhos cantam triste. 

{Adélia Prado} 

 
Canto: HE 172 “Segurança e paz” (2ª melodia) 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
Cancioneiro 94 “Renascer na esperança” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas: Marcos 10.35-45 {pg. 1316}; 

Jó 38.1-7,34-41{pg.736}; Isaías 53.4-12 {pg. 983}; 
Hebreus 5.1-10 {pg. 1585}; Salmo 104.1-9,24,35c {pg. 826} 

Mensagem 
Coro MW “Deus é amor” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Creio num Deus transformador, 
Que nos conduz da morte para a vida, 
Creio num Deus compassivo, 
Que a cada dia nos permite mostrar o nosso melhor 
E nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, 
Que nos oferece sua mão e nos ampara 
Sempre que nós percebemos 
que a nossa autossuficiência falhou... 
E nos possibilita o recomeço com amor e ternura. 
Creio num Deus amigo, 
A quem podemos confessar derrotas e vitorias, 
Que nos aconchega como a uma criança 
E sempre nos aceita e encoraja para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, 
Que nos possibilita ir ao encontro do outro, 
Com igualdade e coração tranquilo, 
E nos faz crer que, sendo seus filhos amados, 
Podemos ousar rumo à plenitude da vida. Amém. 

{Lisete Espíndola} 
 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 

Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Queira ou não queira, acredite ou não, 
Todos somos palavras de uma só oração. 

Todos se imaginam donos disto ou daquilo 
Mas, senti: Ninguém é dono de nada 

Nem mesmo de si. 
{José Enokibara} 

 

Canto: HE 134 “Tributo de louvor”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


