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“Bem-aventurado o que acode ao necessitado; o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra”.
(Salmo 41:1-2)
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Domingo, 19 de fevereiro de 2012
7º Domingo Comum
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
. A começar em mim
A começar em mim, quebra corações
P’ra que sejamos todos um como tu és em nós
Onde há frieza Que haja amor
Onde há ódio, o perdão
Para que teu corpo cresça assim
Rumo a perfeição
{Autoria não identificada, provavelmente inspirada na
Oração de São Francisco de Assis}

. Canto: “Exaltai o Senhor” HE 121
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 41
. Solo
. Faça-se a Tua vontade
Nosso Pai que está nos céus, tu que nos dás nosso
pão no dia de hoje, volta nossos olhos e nosso coração para todos aqueles que, em nosso mundo, não
têm pão, nem lar, nem justiça, nem esperança. Perdoa as nossas ofensas e, especialmente, nosso desejo insaciável de ter, porque temos muitas coisas,
quando outros necessitam delas. Ajuda-nos a viver
com sensibilidade, a vencer as necessidades criadas
pela imaginação, a acabar com gastos exagerados,
de maneira que possamos compartilhar mais e mais
amar. Assim seremos irmãos e irmãs uns dos outros, e iremos trabalhar contigo pela vinda do teu
reino na terra como no céu, para que tua vontade
seja feita em nosso mundo. Amém
{Guia de Adoração da Aliança Reformada Mundial, Seul,
1989}.

. Momentos de oração
. Canto: “Amparo Divino” HE 81
. Momentos de louvor e gratidão {noite}

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Is 43.18-25, 2 Co 1.18-22, Mc
2.1-12.
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Ajuda-nos ó Deus
(...)Ajuda-nos a viver por verdades e não por mentiras, a
construir nossa vida comum sobre os alicerces eternos
da justiça e do amor, deixando de escorar as paredes
rachadas da casa da injustiça por meio da crueldade e
da força legalizadas. Ajuda-nos a fazer com que a lei
suprema desta terra seja o bem-estar dos cidadãos.
Derruba de seu trono o deus Lucro, que mastiga, sem
fim, o corpo das pessoas e coloca em seu lugar o seu
trono, ó Cristo, pois morreste para que os seres humanos possam viver. Mostra aos teus vacilantes filhos o
caminho que vai da Cidade da Destruição para a Cidade do Amor e realiza as aspirações dos profetas. Nosso
Mestre, uma vez mais a tua fé é a nossa oração: Venha o
teu reino! Seja feita a tua vontade na terra!”
{Walter Rauschenbusch}

. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO
Para além, muito além dos egoísmos individuais, dos
egoísmos de classe, dos egoísmos nacionais, é preciso
abraçar, sorrir, trabalhar.
{Dom Helder Câmara}

. Canto: “Despedida” HE 498
. Recolhimento das ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.
Amém”.
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final
. Tríplice Amém.

