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15° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Tu és digno” 
 

Quando não há nada mais a ser dito, silencia. 
Quando não há mais nada a ser feito, permitas 
apenas ser, apenas estar e fica na companhia do 
teu coração e este indicará o momento 
apropriado para agires. Quando a lentidão dos 
dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os 
nós da intranquilidade, descansa e refaz tua 
energia. Não há pressa, a prioridade é que tu 
encontres novamente a tua essência para que 
tenhas presente em ti a alegria de ser e estar.(...) 
Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais 
gratificante que ver alguém submergindo da 
escuridão apenas por haver acreditado na 
existência da luz. Ela sempre esteve presente... 
Era só abrir os olhos... 

{Francisco de Assis} 

 

Canto: HE 126 “Sol da minha alma” [1ª mel] (manhã) 
 

  CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl  25.1-10  {pg. 759} 

Solo/Coro “Os que esperam no Senhor” 
Momentos de silêncio 
 

No caminho do crer e não crer 
Vivo na dúvida do milagre 
Entre as brumas da uva e do vinho 
Sou eu quem destila o vinagre. 
Caminho no chão em busca do céu 
Num fogo e água que não tem fim 
Porque 
Não me esforço para acreditar em Deus 
Esforço-me para que Deus acredite em mim. 

{Sérgio Vaz} 

 

Momentos de Louvor: (noite) 
      Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 
      Cancioneiro 25 “Jesus em tua presença” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
 

Leitura Bíblica:  Deuteronômio 30.9-14 {pg. 290} 
 Colossenses 1.1-14 {pg. 1554}  
 Lucas 10.25-37 {pg. 1353}        
Mensagem 
Coro MW “Amou-me” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
  

Ao sentido da vida, 

isto é, ao sentido do mundo, 

nós o podemos chamar Deus. 

Crer em um Deus quer dizer 

entender a pergunta pelo sentido da vida. 

Crer em um Deus quer dizer 

que não bastam os fatos do mundo. 

Crer em um Deus significa ver 

que a vida tem um sentido. 
{Ludwig Wittgenstein} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
 Cancioneiro 110 “Meu mundo com Deus” 

                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Todo sopro que apaga uma chama 

reacende o que for pra ficar... 
{Fernando Anitelli} 

 

 

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 

 


