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 Domingo, 27 de outubro de 2019 
30° Domingo do Tempo Comum - 502 Anos da Reforma Protestante 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW “Dedicação” 
 

Senhor, 

Que não sinta o que não tenho.  

Não lamente o que podia ter  

e se perdeu por caminhos errados  

e nunca mais voltou.  

Dai, Senhor, que minha humildade  

seja como a chuva desejada caindo mansa,  

longa noite escura numa terra sedenta  

e num telhado velho.  

Que eu possa agradecer a Vós,  

minha cama estreita, minhas coisinhas simples,  

minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas.  

E ter sempre um feixe de lenha  

debaixo do meu fogão de taipa,  

e acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa  

na manhã de um novo dia que começa. 
{Cora Coralina} 

 

Canto: Cancioneiro 18 “Logo de manhã” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 84.1-7 {pg. 811} 

Coro MW “Inútil Foi” 
Momentos de silêncio 
 

Abre-se o coração dos outros 

quando se abre o próprio coração. 

A humildade de coração não exige 

que te humilhes, mas que te abras.  

É o segredo das permutas. 

Só assim então poderás dar e receber. 

Aonde quer que vás, leva teu coração! 
{Antoine de Saint-Exupéry} 

 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
Cancioneiro 34 “Sim, teu amor quebranta meu coração” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Jeremias 14.7-10 {pg. 1017}                                           
                              II Timóteo 4.6-8,16-18 {pg. 1576} 

                              Lucas 18.9-14 {pg. 1370} 
 

Mensagem 
Coro MW  “Levantai-vos e andai” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

A vida cristã não consiste em sermos piedosos,  

mas em nos tornarmos piedosos.  

Não em sermos saudáveis, mas em sermos curados. 

Não importa o ser, mas o tornar-se.  

A vida cristã não é descanso,  

mas é um constante exercitar-se.  

Ainda não somos o que devemos ser,  

mas em tal seremos transformados.  

Nem tudo já aconteceu e nem tudo já foi feito,  

mas está em andamento.  

A vida cristã não é o fim, mas o caminho. 

 Ainda nem tudo está luzindo e brilhando,  

mas tudo está melhorando. 
{Martinho Lutero} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 43 “Canção dos herdeiros” 
              Cancioneiro 53 “A começar em mim” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O conhecimento é orgulhoso por ter aprendido tanto;  

a sabedoria é humilde por não saber mais. 
{William Cowper} 

 

Canto: HE 183 “Plena Consagração” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


