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 “Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, 

Deus meu, como tu és magnificente: sobreves-

tido de glória e majestade, coberto de luz como 

de um manto. Tu estendes o céu como uma 

cortina, pões nas águas o vigamento da tua 

morada, tomas as nuvens por teu carro e voas 

nas asas do vento.” 

(Salmo 104.1-3) 
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14º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo ( Lizete Pinhão)  

   . Palavras de Acolhimento 

   . Perguntei  (Santo Agostinho)  
Perguntei à terra, perguntei ao mar e às profundezas, 

Entre os animais viventes às coisas que rastejam. 

Perguntei aos ventos que sopram, 

Aos céus, ao sol, à lua, às estrelas, 

E a todas as coisas que se encontram às portas da minha 

carne. 

Minha pergunta era o olhar com que as olhava. 

Sua resposta era a sua beleza. 

   . Canto Coral :  Deus dos antigos  (George W. Varren) 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 19 

   . Solo  (Lizete Pinhão) 

   . Momentos de reflexão 

   . Beber   (Carlos Rodrigues Brandão)  
Vê essa concha? São tuas mãos. 

Aperta os dedos com jeito, 

Mas que um pouco de água se escape. 

Antes de tomar dá de beber 

A um grão do pó do chão, a um inseto 

A uma folha seca, a um galho de canela 

A um mito de outros povos, a um duende 

A um fio de vento, a um ar do sol 

A uma criança e a um velho. 

E depois bebe. 

O que sobrou é a tua parte. 

Bebe. 

   . Canto: Um canto ao Senhor  (HE 120) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leitura do Evangelho: Mt 11.16-19, 25-30 

   .  Mensagem:  Leonardo Boff 

   . Canto Coral da ICI :  Oh, dai graças ao Senhor!   

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Assim é a Paz  (Virginia Mínico)    
Como água que corre num rio, calma, contínua e trans-

parente. 

Assim é a Paz. 

Como o pássaro que encontrou uma árvore para fazer 

seu ninho e cantar todas as manhãs. 

Assim é a Paz. 

Como o som dos pezinhos de teus filhos, no piso, quando 

se levantam numa manhã fria e correm para abraçar-te 

na cama. 

Assim é a Paz. 

Como o mistério de um beijo recebido daquelas pessoas 

que amas. 

Assim é a Paz. 

Como a brisa fresca que acalma teu cansaço e te dá um 

alento no caminho. 

Assim é a Paz. 

Como nesta noite em que, recostado na relva, olhando 

as estrelas, te puseste a contá-las e acabaste dormindo. 

Assim é a Paz. 

Não guarda rancor, não se escuda em armas, não abusa 

dos débeis, não atropela a verdade. É um presente que te 

oferece Deus, é um trabalho prazeroso que te convida a 

compartilhar, 

É uma das tantas lições de vida que nos tem deixado 

Jesus... É o desafio que nós fazemos hoje, para poder-

mos continuar despertando a cada manhã. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Se te escolho é porque já estavas em mim 

E se te amo é porque acordo à noite 

E sonho que já não sei viver sem ti. (Carlos Rodrigues Bran-

dão) 

   . Canto:  Despedida  ( HE 498) 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final e tríplice Amém. 

 

 


