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Domingo, 14 de janeiro de 2018 
2º domingo do Tempo Comum 

 “Senhor, Tu me sondas e me conheces.” {Salmo139.1} 

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Assim, estou orando,  

mesmo sem saber como orar. 
Descanso, mesmo quando me sinto impaciente; 

tenho paz quando estou sendo tentado; 
sinto-me seguro em meio à ansiedade; 

cercado de uma nuvem de luz,  
mesmo quando estou no meio das trevas; 
em amor, enquanto ainda tenho dúvidas. 

{Henri Nouwen} 
 

Canto: HE 18 “Logo de manhã” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 138.1-6,13-18 {pg. 855}                                                          
Momentos de silêncio 
 

Não te irrites se quem te procura, 
se quem te vem falar, 
não consegue traduzir 

o tumulto que traz consigo... 
Mais importante 

que escutar as palavras 
é adivinhar as angústias, 

sondar o mistério, 
escutar o silêncio... 

{Dom Hélder Câmara} 
 

Canto: HE 387 “Comunhão preciosa” 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
            Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  João 1.43-51 {pg. 1388} 
                            I Samuel 3.1-10,11-20 {pg. 370} 
                              I Coríntios 6.12-20 {pg. 1504}.      
Mensagem 

                            COMUNHÃO 
 

Convite à mesa  

Como eu gostaria, Senhor, 
de ser como aquela criança desmamada 
que se aninha no colo da mãe; 
sem ter necessidade de mais nada 
a   não   ser   do  calor  terno   do  Teu  abraço; 
sentir Teu afago carinhoso me confortando; 
e,  ao  embalo  da  Tua  voz  paciente, 
adormecer  sereno e descansar 
pertinho do Teu coração; 
e, ao  ritmo  da Tua  respiração suave, 
sonhar com coisas boas 
que façam meus lábios sorrirem, 
e, mesmo de olhos fechados, 
façam-me contemplar as estrelas do Teu céu 
– e os frutos do meu chão. 

{Luiz Carlos Ramos} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino 
                                                                        Deus” 
            Cancioneiro 23 “Canção da Chegada”       
    

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Quando a circunstância é boa, 
devemos desfrutá-la; 

quando não é favorável, 
devemos transformá-la 

e quando não pode ser transformada, 
devemos transformar a nós mesmos. 

{Viktor Frankl} 
 

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. 
 

Benção Final e Tríplice Amém 
 


