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“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho 

dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, 

nem se assenta na roda dos escarnecedores”. 

(Salmo 1.1) 
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Cinquentenário da ICI 

25º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo  

   . Não sei  {Cora Coralina} 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que 

nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o 

coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que 

acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silên-

cio que respeita, alegria que contagia, lágrima que cor-

re, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que pro-

move. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá 

sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem 

curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verda-

deira, pura enquanto durar... 

   . ♫ Canto: Doxologia   HE  90 

     

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 1 

   . Solo 

    . Ainda que... {Hc 2:17-18 reescrito por Rubem Alves} 
Embora a seca seque as fontes e os rios 

E os campos fiquem esturricados, 

E o gado morra de sede e fome, 

E as queimadas devorem os pastos 

E os machados transformem florestas verdes em desertos 

áridos, 

E os palácios estejam cheios de corruptos – 

A despeito disso minha alegria continuará a florir 

E farei poemas diante do Impossível. 

   . ♫  Canto:  Senhor, eu preciso de Ti    HE 92     

{manhã} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Manhã  

 Leitura bíblica: Lv 25:8-23 e Fl 3:1-14 

 Mensagem:  Vivência Cristã de um jubileu 
            {Rev. Jovelino Ramos} 

 

 

    . Noite:  

 Leitura Bíblica: Mt 5: 1-16 

             Mensagem: Ministério de Sal e Luz 
            {Rev. Jovelino Ramos} 
 

COMUNHÃO EUCARÍSTICA 

   . Convite à mesa 

   . A ceia do Senhor {Jaci Maraschin} 
Partilhar o pão, / distribuir o vinho, / estender a mão / a 

qualquer vizinho.  

Alargar o chão, / retirar o espinho, / abraçar o irmão, / não 

ficar sozinho.  

O pão da eucaristia / é mais que pura massa,  

é feito de alegria, / é dado a nós de graça.  

O vinho consagrado / é mais do que bebida:  

é sangue derramado / que dá sustento à vida.  

Jesus, em qualquer parte, / és mais que forma e rito:  

és pão que se reparte / no mundo injusto, aflito.  

Permite que este trigo / na terra amadureça,  

e a fome do mendigo, / enfim, desapareça.  

Que o vinho nos anime / a celebrar a vida,  

e a todos aproxime / na terra agradecida.  

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Agora, jubilado mas ativo, refletindo sobre o caminho 

percorrido e a percorrer, e bem assim sobre as minhas mui-

tas disputas com Deus, o senhor da história, que chama, de-

safia, capacita e envia, continuo atento à mensagem de Cristo 

a Pedro: “O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o sa-

berás depois.” A jornada continua.  
 {Rev. Jovelino Ramos} 

   . ♫ Canto: Grata Memória   HE 133 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

  . Bênção final  

  . Tríplice amém. 
 

 

 

 


