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Domingo, 26 de agosto de 2018 
20º Domingo do Tempo Comum | Mês do Aniversário da ICI 

“Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.” {Sl 34.15} 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Faz escuro mas eu canto, 

porque a manhã vai chegar. 
Vem ver comigo, companheiro, 

a cor do mundo mudar. 
Vale a pena não dormir para esperar 

a cor do mundo mudar. 
Já é madrugada, 

vem o sol, quero alegria, 
que é para esquecer o que eu sofria. 

Quem sofre fica acordado 
defendendo o coração. 
Vamos juntos, multidão, 

trabalhar pela alegria, 

amanhã é um novo dia. 
                                                            {Thiago de Mello} 

 

 
Canto: HE 141 “Jesus, Pão da vida”  
 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 34.15-22 {pg. 766} 
Solo/Coro    
Momentos de silêncio 

 
Quando tenho fome 

 

Quando tenho fome, não quero a lua, 
mas pão de luz; não quero a noite, 

mas crepúsculo; não quero o medo, 
mas alvorada; não a moda, nem o mundo; 

só um verso, o Uni-Verso. 
 

Quando tenho fome 
como pão com os ouvidos, 
ouço tudo com os olhos, 

cheiro muito com os dedos, 
saboreio o recheio cheio de vida. 

 {Luiz Carlos Ramos} 
 

Canto: HE 315 “Crer e observar”  
Momentos de Louvor: (noite) 
Canto : Cancioneiro 25 “Jesus em Tua presença”  
             Cancioneiro 19 “Pai de amor” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 6.56-69 {pg. 1395}; 
                               I Reis 8.6,10-11,22-30,41-43 {pg.520}; 
                                  Salmo 84 {pg. 811}; 
                                  Efésios 4.25-5.2 {pg. 1546}. 
Mensagem     
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
O amor que Deus me dá é infinito, sem igual. 
Faz de mim sua morada. 
Não pergunta pelo que fiz, 
Se fiz bem, se fiz mal 
 

Traz a vida, esperança.  
Novidade, recomeço! 
E sem forças só lhe indago:  
Meu Senhor, eu não mereço 
É quando a graça me surpreende  
e faz o sol enfim, brilhar 
E contra tudo que me oprime,  
meu Deus me diz: Vem sonhar! 
 

E a vida se faz festa, com alegria e amor 
Deus em mim se faz poesia, faz sessar a minha dor 
O amor de Deus é pleno, é repleto de bondade 
Traz descanso para a alma, e para a vida, liberdade! 

{Samuel Pádua} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 45 “De joelhos” 
             Cancioneiro 48 “Cio da terra” 
 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Olhei noutro sentido, e pude, deslumbrado, 
Saborear, enfim, o pão da minha fome. 

— Liberdade, que estais em mim, 
Santificado seja o vosso nome. 

{Miguel Torga} 

 

Canto: HE 420 “Ceifeiros do Senhor”  
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 
 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


