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Domingo, 22 de setembro de 2019 
25° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Give me that old time religion” 
 
Que eu me torne em todos os momentos,  
agora e para sempre:  
Um protetor para os sem proteção,  
Um guia para aqueles que perderam o seu caminho, 
Um navio para os que têm oceanos a cruzar,  
Uma ponte sobre rios para aqueles que não sabem nadar,  
Um santuário para aqueles em perigo,  
Uma lâmpada para aqueles sem luz,  
Um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo, 
E um servo para todos que precisam. 

{Shantideva}
 

Canto: HE 99 “Resplenda a luz” (2ª melodia) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 113 {pg. 837} 
 
Coro MW “Ó, vinde a mim” 
 
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 57 “Um vaso novo” 
Cancioneiro 92 “Sinceramente” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 

Leitura Bíblica:  Lucas 16.1-13 {pg. 1366} 
 1 Timóteo 2.1-7 {pg. 1568}  
 Jeremias 8.18 – 9.1 {pg. 1010} 
 Amós 8.4-7 {pg. 1202} 
Mensagem 
Coro MW “Pai Nosso” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Dos medos nascem as coragens. 
Os sonhos anunciam outra realidade possível,  

e os delírios, outra razão. 
Somos o que fazemos  

para transformar o que somos. 
A identidade não é uma peça de museu,  

quietinha na vitrine, 
mas sempre assombrosa síntese  

das contradições nossas de cada dia. 
 Nessa fé, fugitiva, eu creio. 

{Eduardo Galeano} 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto:  Cancioneiro 104 “Doce nome” 
             Cancioneiro 102 “É tua graça” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Às vezes ouço passar o vento;  
e só de ouvir o vento passar,  

vale a pena ter nascido. 
{Fernando Pessoa}

 

Canto: HE 98 “Graças dou por esta vida” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


