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• O Tempo da Criação é uma oportunidade para criar uma 
mudança real no mundo. 

 
 
• Apesar dos pecados do passado, ainda temos a oportunida-

de de fazer o correto pela criação de Deus. 
 
• A mudança climática é uma questão de vida e moral. 
 
• As crises requerem uma cooperação mais profunda entre 

todas as pessoas, sobretudo os cristãos 
 
• Cada um de nós é necessário. 
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4  
Prelúdio musical - José Manuel Cerqueira 
 
 
Procissão de entrada com símbolos  
 
Boas vindas do Pároco local 

 
 
Saudação inicial breve por cada um dos hierarcas presentes 
 
 
Acolhimento 
 
Reunimo-nos em nome de Deus, Criador, Redentor e Sustentador da 
Terra e de todas as criaturas. 
 
Louvada seja a Santíssima Trindade! Deus é som e vida, Criador 
do Universo, Fonte de toda a vida, que os anjos cantam; Luz ma-
ravilhosa de todos os mistérios conhecidos ou desconhecidos pela 
humanidade, e vida que vive em todas as pessoas 
 
 
Hino SH 41 - A Fonte de Todo Bem 
  

1 A terra semeamos 
A fim de nos dar pão, 
Mas Deus é que a nutre 
Com benfazeja mão. 
É Deus que manda o frio, 
A chuva e o bom calor 
E faz surgir da terra 
O fruto após a flor. 
  

De todo bem a Fonte 
É nosso bom Senhor. 
Louvai a Deus, louvai a Deus 
Por todo o Seu amor! 

  
2 O Criador de tudo  
Que perto ou longe está 
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Página 5 Colora a flor silvestre 
E à estrela brilho dá. 
Os ventos lhe obedecem, 
O bravo mar também; 
As frágeis avezinhas 
O Seu cuidado têm. 
  
3 A nós porém, Seus filhos, 
Revela mais amor; 
O Filho Eterno deu-nos, 
Jesus, o Salvador, 
A nós fazendo herdeiros 
De todo quanto tem, 
Na redenção perfeita 
Que d´Ele nos provém.      

 
 
BENEDICITE OMNIA OPERA 
 
1. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 
 
2. Céus, bendizei o Senhor,* 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 
 
3. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor,* 
louvai-O e exaltai-O para sempre. 
 
4. Filhos dos homens, bendizei o Senhor,* 
cantai-lhe louvores e exaltai-O para sempre. 
 
5. Povo de Deus, bendiz o Senhor,* 
bendizei o Senhor, sacerdotes do Senhor. 
 
6. Bendizei o Senhor, servos do Senhor,* 
cantai-Lhe louvores, e exaltai-O para sempre. 
 
7. Bendizei o Senhor, almas e espíritos dos justos,* 
Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. 
 
8.Bendizei o Pai e o Filho e o Espírito Santo.* 

Página 5 



Peregrinação Ecuménica a Taizé  2 a 12 Agosto 2002 Página 6 

Louvai-O e enaltecei-O para sempre.  
 
Ato penitencial 
 
Senhor Deus, Criador de todas as coisas. 
Chamaste a humanidade a  e a manter o Teu m  Co

 em corretas com cada ura para que pudé-
ssemos escutar a s  suas  e aprender as 

 para a Mas voltamo-nos só para nós m m
 

 
Fechamos os nossos ouvidos aos conselhos dos outros. Não 

m gritos das pessoas empobrecidas e as  
das mais as vozes daqueles que susten-
tam as rad que nos a cuidar da Terra. Fechamos 
os nossos ouvidos à Tua Palavra   e sus-
tentadora, que nos chama através das ura  

 
 
Lamentamos a perda de tantas espécies e dos seus que 

mais falarão. Lamentamos a perda de  humanas, 
juntamente com as  e meios de  que foram 

 ou pereceram.   grita as florestas 
 e os animais fogem dos  da nj  que 

dada a nossa  de vontade em  
. 

 
 
Recitemos alternadamente o Salmo 19 
 
Salmo 19 – Glória de Deus na Criação 
 

O céu proclama a glória de Deus 

e o firmamento anuncia a obra da sua criação. 

Cada dia transmite essa mensagem ao dia seguinte 

e cada noite diz o que sabe à outra noite. 

Tudo isto é ouvido sem discursos nem palavras, 

sem a emissão de qualquer som. 
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Contudo, a sua proclamação ressoa em toda a Terra 

e a sua mensagem chega aos confins do mundo. 

Deus fez no céu uma morada para o Sol, 

que dela sai como um noivo do seu tálamo, 

como um atleta percorrendo alegre o seu caminho 

Sai de uma extremidade do céu 

e segue o seu percurso até à outra extremidade; 

Não há nada que fuja ao seu calor. 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, é agora e será sempre.  Ámen 
 
 
Aclamação do Salmo 23 “O Senhor é meu Pastor” (cantado) pela 
Igreja Ortodoxa Russa 
 
 
Leitura da Palavra de Deus que inspirou o tema desta Celebração 
“Escutar a voz da Criação, a sarça ardente” 
Livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 12  
 
«Um dia em que Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu so-
gro, sacerdote de Madiã, levou o gado através do deserto, até che-
gar ao Horeb, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor numa 
labareda de fogo, no meio duma sarça. Moisés viu que a sarça es-
tava a arder sem se consumir. Disse então para consigo: «Vou 
aproximar-me, para ver melhor este espetáculo impressionante 
duma sarça a arder sem se queimar.» 
Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, 
chamou-o do meio da sarça: «Moisés! Moisés!» E ele respondeu: 
«Aqui estou.» Deus disse-lhe: «Não te aproximes e descalça-te, 
porque o lugar onde estás é terra sagrada.» E acrescentou: «Eu 
sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob.» Moisés 
desviou o olhar porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor, 
porém, continuou: «Tenho visto como sofre o meu povo que está 
no Egito. Ouvi-os queixarem-se dos seus opressores e sei bem o 
que eles sofrem. 
Por isso, estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e tirá-
lo dessa terra, para o levar para uma terra grande e boa, onde o 
leite e o mel correm como água. É a terra onde vi- Página 7 
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vem os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e 
os jebuseus. Ora eu ouvi as queixas dos filhos de Israel e vi tam-
bém como os egípcios os maltratam. Portanto vai, que eu te envio 
ao faraó, para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel.» 
Então Moisés disse a Deus: «Quem sou eu, para me apresentar 
diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?» Deus respon-
deu: «Eu estarei contigo. E o sinal de que sou eu quem te envia é 
este: quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a 
Deus neste monte.» 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
Reflexão pela Pastora Maria Eduarda Titosse 
Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal 
 
 
Profissão de fé 
 
Acreditamos em Deus, que cria, abraça e celebra todas as coisas, 
e que está presente em cada parte do tecido da Criação. 
Cremos em Deus como a fonte de toda a vida, 
e que batiza este planeta com água viva. 
 
Cremos em Jesus Cristo, o sofredor, o pobre, o subnutrido, 
o refugiado climático, que ama e cuida deste mundo e que sofre 
com ele. 
E cremos em Jesus Cristo, a semente da vida, que veio para recon-
ciliar e renovar este mundo e tudo o que nele existe. 
 
Cremos no Espírito Santo, o sopro de Deus, 
que se move com Deus e que se move entre nós e connosco hoje. 
 
Acreditamos na vida eterna em Deus. 
E acreditamos na esperança de que um dia Deus porá 
fim à morte e a todas as forças destrutivas. 
 
Orações 
 
Neste Tempo da oramos para que nos chames, a 
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 da sarça ard com o fogo sustentador do Teu 
 Sopra sobre nós. nossos e m nossos   

corações.  
   
Senhor, na tua misericórdia. 
Ouve a nossa oração. 
Transforma o nosso olhar Ensina-nos a 
Tua criação, e a escutar a de cada ura que 
Tua "a fé vem ouvir". 
Senhor, na tua misericórdia. 
Ouve a nossa oração. 
 
Dá-nos corações para escutarmos as boas novas da Tua promes-
sa de renovar a da Terra.  
Senhor, na tua misericórdia. 
Ouve a nossa oração. 
 
Ilumina-nos com a graça de seguir o de Cristo 

aprendemos a  com  sobre este  sa-
grado.  
Senhor, na tua misericórdia. 
Ouve a nossa oração. 
 
Enche-nos da de apagar o fogo da  com a 
do Teu amor  que sustenta a  nossa m
Senhor, na tua misericórdia. 
Ouve a nossa oração. 
 
Deus, nosso Pai, 
Tu és a fonte de toda a verdade e de toda a paz; 
livra o mundo do ódio e da mentira, do orgulho e do medo; 
inspira com a sabedoria do teu amor, 
aqueles que dirigem as nações da terra, 
de tal modo que a paz e a justiça se firmem entre os povos, princi-
palmente Pai, entre os povos Irmãos da Ucrânia e da Rússia que 
vivem esta Guerra, e o teu reino avance entre nós. 
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
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Oração pela Paz. Igreja Ortodoxa (Ucrânia) 
 
 
 
Senhor Deus, criador e pai de todos nós: 
Tu fizeste do mesmo sangue 
todas as raças e nações da humanidade; 
aumenta entre nós o espírito de simpatia e de compreensão, 
de tolerância e de boa vontade; 
para que do nosso meio sejam erradicados 
os preconceitos, a arrogância e o orgulho, 
que provocam divisões entre pessoas de várias raças e cores, 
e todos os teus filhos vivam juntos, cooperando em paz. 
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
 
Deus do universo, Senhor do futuro, 
que nos chamaste a ser Igreja: 
ajuda-nos a pôr de lado aquilo que nos divide, 
e a ver as nossas diferentes tradições, 
não como sendo obstáculos à unidade, 
mas dons que nos enriquecem uns aos outros. 
Liberta-nos do mau hábito de Te servirmos separadamente; 
permite que nos aproximemos da imagem de Cristo, 
cujos braços, amplamente abertos sobre a cruz, 
abrangem o mundo para lhe dar vida. 
Ajuda-nos a amar e a servir a humanidade, 
promovendo a justiça, resistindo ao mal, 
e proclamando Jesus crucificado e ressuscitado 
como nosso juiz e nossa esperança. Ámen. 
 
Ouve, Senhor, as orações do teu povo, 
por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen. 
 
 
Rito da Paz 
 
A Criação é ecuménica! 
 
Não há um sol católico, uma galáxia anglicana ou uma lua meto-
dista; nenhum planeta islâmico, nenhuma luminária judaica ou 
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Ortodoxa. Deus dá igualmente a chuva e a luz do sol a todos 
quantos vivam no mesmo sítio. 
 
 
Mostremos, pois, a natureza atenciosa que Deus plantou em nós, 
saudando-nos uns aos outros como sinal da justiça do Deus de 
paz, amor, perdão e graça.  
 
A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
O amor de Cristo nos uniu. 
 
 
Partilha “O lápis que se planta” e dá vida 
 
 
 Hino 65 (SH) “Grandioso és Tu”  
 
 Durante o qual recolheremos o ofertório para o  
 trabalho Ecuménico na cidade 
 
 
 Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, 
 Contemplo a Tua imensa criação, 
 A terra e o mar e o céu todo estrelado            
 Me vêm falar da Tua perfeição.                       
                                                                      
 Então minha alma canta a Ti, Senhor: 
 “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!” 
    Então minha alma canta a Ti, Senhor: 
 “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!” 
                                                                         
 Quando as estrelas, tão de mim distantes,   
 Vejo a brilhar com vívido esplendor,                   
 Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes            
 Que meu Jesus deixou, por meu amor.  
 
 Olho as florestas murmurando ao vento 
 E, ao ver que Tu plantaste cada pé, 
 Recordo a cruz, o lenho tão cruento, 
 E no Teu Filho afirmo a minha fé. 
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As ofertas são recebidas e colocadas junto ao Altar do Senhor. 
 
 

Conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, oremos com confi-
ança e de acordo com a própria tradição 
 
 
Pai Nosso… 
 
 
Envio 
 
Vão, com ternura e alegria, meus queridos. 
Sintam a boa terra debaixo dos vossos pés. 
  
Caminhem juntos, cantem salmos, comam e façam festa. 
Questionem com ousadia, falem com verdade, escutem com amor 
e sejam proativos. 
  
Dancem com as árvores, girem com a terra, saltem com as ondas.  
Vão até onde o Senhor vos enviar; aos locais onde gostariam de ir, 
e aos lugares onde são precisos e cuidem das nossa Irmã e Mãe 
Terra.  
Estão numa viagem que vos levará na eterna viagem de volta a 
casa. 
 
Bênção 
 
Que o Deus criador, que estabeleceu a dança da Criação, 
que se maravilhou com os lírios do campo, 
e que transforma o caos em ordem, 
nos leve a transformar as nossas vidas,  
a transformar a Igreja e a saber escutar a voz de todas as criaturas, 
que refletem a Sua glória na Criação. 
E a bênção de Deus omnipotente o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
esteja convosco, e convosco permaneça para sempre. Ámen. 
 
 
 
 
Hino de Envio 
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 Hino 440 (SH) - Serviço do Crente  
  
 Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, 
 Nosso Mestre seguir no caminho dos céus; 
 E no seu bom conselho o vigor renovar, 
 Diligentes fazendo o que Cristo ordenar. 
 
 No labor, com fervor, 
 A servir a Jesus, 
 Com firmeza e fé e com oração, 
 Até que volte o bom Senhor ! 
  
 Vamos nós trabalhar, e os famintos fartar; 
 Para a fonte os sedentos depressa levar! 
 Só na cruz do Senhor nossa glória será, 
 Pois Jesus salvação por Seu sangue nos dá! 
  
 Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus; 
 Que a coroa de glória nos dá, lá nos céus. 
 A mansão dos fiéis sempiterna será, 
 Pois Jesus salvação graciosa nos dá!  
 
 
 
Saída em procissão 
 
 
Poslúdio musical - José Manuel Cerqueira 
 
 
 
 
 
Material litúrgico traduzido e adaptado da celebração oficial do 

Tempo da Criação 2022 
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Tome nota 
 
 
 
 
Eventos Ecuménicos: 
 
 
• 13 de Outubro, 21h00, Estudo Bíblico na Igreja Metodista 

do Mirante, Praça Coronel Pacheco, Porto (participação 
livre) 

 
• 11 a 13 de Novembro, Encontro de Amigos, Juntos pela Eu-

ropa (participação sujeita a inscrição) 
 
• 27 de Novembro, 16h00, Celebração Ecuménica na Igreja 

Evangélica Alemã, em Canidelo, VNGaia 
 
• 18 a 25 de janeiro 2023, Semana de Oração de Unidade dos 

Cristãos  

 
 
 
 

www.ecumenismoporto.org  
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Paróquia do Salvador do Mundo (Prado) 
IGREJA LUSITANA - COMUNHÃO ANGLICANA 
E-mail: salvadordomundo@igreja-lusitana.org 

 
Facebook: www.facebook.com/paroquiadosalvadordomundo 

  
Web: www.igreja-lusitana.org  


