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 Domingo, 11 de novembro de 2018 
31º Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Glória a Deus Pai” 

 
No céu se desdobra a glória de Deus! 

O firmamento proclama seu poder criador. 

Na sequência dos dias e das noites, 

flui um anúncio, transmite-se uma mensagem. 

Sem palavras nem discursos, 

não se ouve nenhuma voz. 

Entretanto, o seu murmúrio ecoa por toda a terra, 

o seu ritmo se propaga até os confins do universo. 

Lá armou o Senhor uma tenda para o sol. 

Como o esposo, ao sair de quarto nupcial,  

como o herói alegre e destemido,  

assim é o sol quando se levanta, 

para percorrer o céu de um extremo ao outro. 

Nada há quem escape ao seu calor ardente. 
{Francisco Teixeira e Carlos Mesters} 

 

Canto: HE 129 “Glória à Trindade” 

 
CONFISSÃO 

 

Leitura Bíblica: Salmo 16 {pg. 751} 
 

Solo/Coro MW “Habita em meu coração” 
 

Momentos de silêncio 
 

Tenhamos coragem de, pelo menos um dia,  

desligar toda a parafernália eletrônica,  

inclusive o telefone e, nos recolher à solidão,  

fazendo uma viagem ao interior de nosso espírito,  

lá onde habita Aquele que, distinto de nós,  

funda a nossa verdadeira identidade.  

E entregues à meditação,  

fecharmos os olhos para ver melhor! 
{Padre Paulinho} 

 
Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 33 “Ao oramos, Senhor” 
Cancioneiro 13 “Glória pra sempre” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Marcos 12.38-44 {pg. 1319} 
Mensagem 
 

Coro MW “Em teus caminhos de amor e paz” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

O amor nunca morre. 
A palavra inspirada um dia será esquecida; 
A oração vai passar; 
O entendimento alcançará seu limite. 
Nós conhecemos apenas parte da verdade 
E o que dizemos a respeito de Deus 
É sempre incompleto 
Mas, quando o que é completo chegar, 
Tudo que é incompleto em nós 
Deixará de existir. 
Hoje não vemos as coisas com clareza.  
Estamos como que num nevoeiro, 
Enxergando com dificuldade, 
Por entre a neblina. 
Mas isso não vai durar muito. 
O tempo vai melhorar, e o sol vai aparecer!  
Então veremos tudo tão claramente 
Quanto Deus nos vê, 
Conhecendo-o diretamente, 
Assim como ele nos conhece. 

{I Co 13.8-12, Eugene Peterson} 
 

 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 105 “Em gratidão” 

Cancioneiro 50 “Calix Bento” 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 

Seja sempre inquieto e vez por outra paciente, 
parece contraditório soa meio diferente 

mas às vezes pisar no freio 
também é andar pra frente 

{Bráulio Bessa} 
 

Canto: HE 296 “Eis-me convosco!”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


