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 Domingo, 07 de abril de 2019 
5º Domingo na Quaresma  

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Santo! Santo! Santo!” 
 

Toma-me pela mão;  
seguir-te-ei decididamente, sem muita resistência.  
Não me furtarei a nenhuma das tempestades  
que se abaterão sobre mim nesta vida; 
Suportarei o embate com o melhor de minhas forças. 
Mas dá-me, de vez em quando,  
um breve instante de paz. 
E não acreditarei, em minha inocência,  
que a paz que descer sobre mim é eterna;  
aceitarei a inquietude e o combate que se seguirão.  
Gosto de demorar-me no calor e na segurança, 
mas não me revoltarei quando tiver de enfrentar o frio,  
desde que me guies pela mão. 
Seguir-te-ei por toda parte e tentarei não ter medo. 
Onde quer que eu esteja,  
tentarei irradiar um pouco de amor,  
desse verdadeiro amor ao próximo que há em mim. (…)  
Não quero ser nada especial.  
Quero tão somente  
tentar tornar-me aquela que já está em mim, 
mas ainda busco seu pleno desabrochar. 

{Etty Hilessum} 
 

Canto: HE 99 “Resplenda a luz” (2ª melodia) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl126 {pg. 849} 
Solo/Coro MW “Meu tributo” 
Momentos de silêncio 
 

A mão que segura forte presente está: 
é ela, a infinitude cambiante de um sol nascente 

pintando as cores mais vivas de azul, 
e embaixo as flores, 

o verde que amacia a aspereza da alma, 
acaricia as dores... é ela! 

A mão que firme segura, comigo está. 
{Eula Cockell} 

 

Canto: HE 81 “Amparo Divino” (manhã) 
Momentos de Louvor:  

Cancioneiro 113 “Cada instante” 
Cancioneiro 73 “Salmo 150” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: João 12.1-8 {pg. 1409} 
Mensagem 
Coro MW “O meu amor te dou” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Quando abro os olhos para ver-te no real, 
Já te vejo antes no desejo que inicia meu olhar. 
Quando pergunto por ti às criaturas da terra, 
Já te escuto antes no silêncio onde nasce minha pergunta. 
Quando aproximo minha mão para te tocar em outro corpo, 
já te percebo antes na origem de minha carne peregrina. 
Quando sorvo a água para me encher de tua vida, 
já te saboreio antes na sede que abre minha garganta. 
Quando aspiro os aromas de teu passo pelos Montes, 
já te farejo antes na paz que distende meus pulmões. 

{Benjamin Gonzáles Buelta} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
 Cancioneiro 97 “É bastante para mim” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Não posso me dar ao luxo  
de receber-Te como hóspede  

e de deixar-Te apenas na sala de visitas. 
Vem, em roupa de serviço,  

com Tuas ferramentas, 
pois não quero ser  

mais que uma forja de trabalho  
de onde possas atender 

 às imprecisões do mundo. 
{Dom Helder Câmara} 

 

Canto: HE 155 “Jesus manda luzir” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 

 


