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Domingo, 12 de agosto de 2018
18º Domingo do Tempo Comum | Mês de Aniversário da ICI
“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia.” {Sl 34.8}

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO

────────────────────────

Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 18 “Logo de manhã”
Cancioneiro 97 “É bastante para mim a tua graça”

Prelúdio
Coro MW “Santo é o Senhor”
Senhor, rendemos-te graças pela vida dos nossos pais,
porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra;
rendemos-te graças também pela vida dos nossos pais na fé,
porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna.
Neste Dia dos Pais, abençoa aos que estão próximos,
dá forças aos que estão distantes,
e conforta aquele cujo pai está ausente.
Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas,
para que nossos gestos honrem a sua memória,
que nossos passos sigam-lhe o exemplo,
que nossas palavras transmitam a sua sabedoria.
E se porventura esse amor paterno nos faltar,
dá-nos a consciência de que temos um Pai celestial,
que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende.
E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente,
compenses as limitações dos pais terrenos
e complete o seu amor.
Bendito sejas,
Pai bondoso, Pai dos pobres, Pai de todos,
Pai nosso que estás nos céus…
{Luiz Carlos Ramos}

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 34.1-8 {pg. 766}
Solo/Coro “Ó, dai graças ao Senhor”
Momentos de silêncio
Se não falas, vou encher o meu coração com o teu
silêncio e aguentá-lo. Ficarei quieto, esperando, como
a noite em sua vigília estrelada, com a cabeça
pacientemente inclinada.
A manhã certamente virá, a escuridão se dissipará e a tua
voz se derramará em torrentes douradas por todo o céu.
Então as tuas palavras voarão em canções de cada
ninho dos meus pássaros e as tuas melodias brotarão
em flores por todos os recantos da minha floresta.

{Rabindranath Tagore}

Canto: HE 64 “Pastor Divino” [1ª melodia] (manhã)

PROCLAMAÇÃO
Leituras Bíblicas: João 6.35,41-51 {pg. 1395};
2Samuel 18.5-9,15,31-33 {pg.1544};

Salmo 130 {pg. 851};
1Reis 19.4-8 {pg. 499};

Efésios 4.25-5.2 {pg. 1546}.
Mensagem
Coro MW “Cordeiro de Deus”
Convite à mesa

COMUNHÃO
Repartir a vida

Nesta mesa que preparaste para nós, Senhor,
Somos convidados a aprender contigo
a não nos fecharmos em nós mesmos,
a repartir a vida como tu repartiste,
a sermos um pedaço do pão que rogamos a ti,
e do vinho da tua alegria, da tua vida e do teu perdão.

{Jakler Nichele}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 43 “Canção dos herdeiros”
Cancioneiro 41 “Amor por mim”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Nem toda lágrima é dor,
nem toda graça é sorriso,
nem toda curva da vida tem uma placa de aviso,
nem sempre que você perde é de fato um prejuízo.

{Bráulio Bessa}

Canto: HE 388 “A certeza do crente”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

