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 Domingo, 18 de novembro de 2018 
32º Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Senhor,  

assim como crias e concedes alegria e força, 
assim te peço que nasça da terra a verdade,  

e que a justiça  
lance os olhos sobre nós do alto dos céus,  

e que no firmamento brilhem os astros!  
Dividamos nosso pão com quem tem fome,  
acolhamos em nossa casa o pobre sem teto,  

vistamos quem está nu, e não desprezemos 
nossos semelhantes!  
Quando tais frutos nascem de nossa terra,  

olha Senhor, e diz: Isso é bom;  
faze que tua luz brilhe no momento oportuno.  
Por esta humilde messe de boas obras,  
faze que possamos nos elevar a uma contemplação 
deliciosa do Verbo da Vida, 

e que brilhemos no mundo como astros,  
fixados no firmamento de tua Escritura. 

{Santo Agostinho} 
 

Canto: HE 129 “Um hino ao Senhor” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 146 {pg. 861} 
 

Momentos de silêncio 
 

Quando há ferrugem  
no meu coração de lata 

É quando a Fé ruge  
e o meu coração dilata... 

{Fernando Anitelli} 

 
Canto: HE 271 “Oração” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Marcos 13.1-8 {pg. 1321} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia,  

a cada instante. 
Não por vaidade,  
mas para corresponderes  
à obrigação sagrada de contribuir  

sempre mais e sempre melhor, 
para a construção do Mundo.  

Mais importante que escutar as palavras  

é adivinhar as angústias, 
sondar o mistério,  
escutar o silêncio.  
Feliz de quem entende  
que é preciso mudar muito  

para ser sempre o mesmo. 
{Dom Hélder Câmara} 

 

 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 42 “Amor por mim” 

Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Ó tu, que és único como o sol, vem! 
Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 

O mundo sem ti é pó e cinzas. 
Este banquete, estes regozijos  
sem ti perdem o vigor, vem! 

{Rûmi} 
 

Canto: HE 324 “O grande amor de Deus!”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


