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Domingo, 22 de julho de 2018
15º Domingo do Tempo Comum
“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” {Salmo 23.1}

─────────────────────────

LITURGIA

────────────────────────

ADORAÇÃO

PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Coro MW “Levantai-vos”
Vida, muita vida
A própria vida da vida
Vida por todos os poros
Vida que se revela no arfar dos pulmões
No incansável bombear do coração
Vida que explode no cérebro
Que pensa, só pensa e não pode parar de pensar.
Vida que é ritmo constante
Na dança dos músculos, dos nervos
No próprio atritar dos ossos envolvidos
Por cartilagens enamoradas
Vida, muita vida, a própria vida da vida
Vida, vida, vida, vida
Vida nos olhos, na boca
Vida nas palavras que se projetam em busca
De mais vida
Na vida dos outros, na vida dos astros,
Nas leis imutáveis, na vida de Deus.
Vida, muita vida, a própria vida da vida –
Tudo isto apenas me atinge
Se ligado a você
Os meus olhos penetram o horizonte do amor.

{Jonas Rezende}

Canto: HE 133 “Grata memória”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 23 {pg. 758}
Solo/Coro “Os que esperam no Senhor”
Momentos de silêncio
Quando me chamas por meu nome,
Nenhuma outra criatura volta para Ti o seu rosto,
Em todo o universo quando Te chamo por Teu nome,
Não confundes minha voz com nenhuma outra criatura
em todo o universo.

{Benjamin González Buelta}

Canto: HE 387 “Comunhão preciosa” (manhã)
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 113 “Cada instante”
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus”

Leituras Bíblicas: Marcos 6.30-34; 53-56 {pg. 1307};
Efésios 2.11-22 {pg.1543};
Jeremias 23.1-6 {pg. 1028};
2 Samuel 7.1-14a {pg. 431};
Salmo 89.20-37 {pg. 815}.
Mensagem
Coro MW “Consumado está”

COMUNHÃO
Convite à mesa
Juntar o canto, o cálice, o cravo!
Calar a flor que tortura!
Juntar o verso, a verdade, a vida!
Tecer o céu pelas ruas!
Juntar o sol, o suor, a semente!
Ouvir a flor que se abre!
Juntar o pão, o peixe, o povo!
Multiplicar o milagre!
Juntar a rima, o remo, a rede!
Pescar a paz dessa raça!
Juntar a estrela, a estrada, a esperança!
Buscar Belém pela praça!
Juntar a cruz, a coroa, o calvário:
Crucificar a violência!
Juntar o palco, o poeta, o profeta:
Ressuscitar a essência!
Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco”
Cancioneiro 46 “Haja paz na terra”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
O desafio cristão é viver em profundidade,
assumir opções dignas de uma vida humana,
ser coerente, abrir-se às necessidades do
próximo e celebrar a vida.

{Dom Pedro Casaldáliga}

Canto: HE 341 “Segurança e alegria”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

