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• ICI NA INTERNET • 
 

E-mail 
 

secretariaici203@gmail.com 
 

Facebook 
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Acesse nosso canal no Youtube 
 

 Domingo, 13 de outubro de 2019 
28° Domingo do Tempo Comum – Mês da Reforma Protestante 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW “Os céus declaram” 

 
Ser criado, gerar-se, transformar 

O amor em carne e a carne em amor; nascer 

Respirar, e chorar, e adormecer 

E se nutrir para poder chorar 

Para poder nutrir-se; e despertar 

Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir 

E começar a amar e então sorrir 

E então sorrir para poder chorar. 

E crescer, e saber, e ser, e haver 

E perder, e sofrer, e ter horror 

De ser e amar... 

E ir conjugar o verbo no infinito... 
{Vinicius de Moraes} 

 
Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 111  {pg. 836} 

Coro MW “Santo! Santo! Santo!” 

Momentos de silêncio 

 
Quem quiser nascer tem que destruir um mundo; 

destruir no sentido de romper com o passado 

 e as tradições já mortas,  

de desvincular-se do meio excessivamente 

 cômodo e seguro da infância 

 para a consequente dolorosa busca da 

 própria razão do existir: ser é ousar ser. 
{Hermann Hesse} 

 
Momentos de Louvor  

      Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 

      Cancioneiro 93 “Xote da Vitória” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  II Reis 5.1-3,7-15c {pg. 515} 

                               II Timóteo 2.8-15 {pg. 1574}                           

  Lucas 17.11-19 {pg. 1368} 

Mensagem 
Coro MW  “Meu tributo” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 
Quero nascer de novo cada dia que nasce. 
Quero ser outra vez novo, puro, cristalino. 
Quero lavar-me, cada manhã, do homem velho,  
da poeira velha, das palavras gastas, dos gestos rituais. 
Quero reviver a primeira manhã da criação, 
o primeiro abrir dos olhos para a vida. 
Quero que cada manhã, a alma desabroche do sono 
como a rosa do botão, e surja,  
como a aurora do oceano, ao sorriso dos teus lábios,  
ao gesto de tua mão. 
Quero me engrinaldar para a festa renovada  
com que cada dia nos convidas e desdobrar as asas  
como a águia em demanda do sol. 
Quero crer, a cada nova aurora, que esta é a definitiva, 
a do encontro com a felicidade,  
a da permanência assegurada, a de teu sim definitivo. 

{Chico Xavier} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 53 “A começar em mim” 
              Cancioneiro 63 “Lavapés” 
             

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Há apenas duas maneiras de responder à Graça: 
Gratidão e Generosidade. 

{Ed René Kivitz} 
 

Canto: HE 121 “Exaltai o Senhor” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


