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Domingo, 14 de outubro de 2018 
27º Domingo do Tempo Comum 

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.” {Sl 90.12} 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Acho graça quando ouço dizer 
que os peixes dentro d’água 

estão com sede. 
Você vaga inquieto, 

de floresta em floresta, 
enquanto a realidade 

está dentro da sua morada. 
A verdade está aqui! 

Vá aonde quiser,  
ao norte ou sul; 

até que você tenha 
encontrado DEUS em sua alma, 

todo o mundo lhe parecerá inexpressivo. 
{Rabindranath Tagore} 

 

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

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 90.12-17 {pg. 817} 
Solo                                                           {Neli Mures} 
Momentos de silêncio 
 

Querido Senhor, 
Tenho tua palavra. 
Também sei que estou ali 
Onde me colocaste. 
Mas vês que nem tudo 
É como deveria ser. 
Por isso não conheço outro socorro 
Senão junto a ti. 
Ajuda! Tu disseste 
E mandaste que pedíssemos, 
Buscássemos e batêssemos. 
Então, com toda a certeza, 
Também receberíamos, encontraríamos 
E teríamos o que pedimos. 

{Martinho Lutero} 
 

Canto: HE 362 “A segurança do crente” (manhã) 
  
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro  36 “Buscai primeiro o reino de Deus” 
Cancioneiro  92 “Sinceramente” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Marcos 10.17-31 {pg. 1315}; 
Jó 23.1-9,16-17 {pg. 719}; Amós 5.6-7,10-15 {pg. 1199}; 
Hebreus 4.12-16 {pg. 1584}; Salmo 22.1-15 {pg. 757} 
 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Quando deres testemunho da tua fé,  
não te defendas a ti mesmo nem defendas teus 
interesses concretos, por sagrados que estes 
possam parecer. Faze como os pássaros do céu, que 
cantam e voam e não defendem nem sua música 
nem sua beleza. 
Quando dialogares com alguém,  
observa teu interlocutor como se tratasse de uma 
experiência reveladora, como se olhasses – ou 
deverias olhar – os lírios do campo. 
Bem-aventurado sejas  
quando mantiveres tuas convicções sem as 
apresentar como normas absolutas. 
Bem-aventurado sejas  
quando não te sentires autossuficiente enquanto 
estiveres dialogando. 
Bem-aventurado sejas  
quando confiares no outro porque confias em Mim. 

{Paulo Cesar Botas} 
 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 37 “Palavra” 
             Cancioneiro 54 “Deus da alegria” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Navega melhor no mar da existência 
Quem maneja com arte 
O barco da convivência. 

{José Enokibara} 
 

Canto: HE 180 “Um vaso de bênção”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


