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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW 
 

Espírito de Deus, que pairas  
sobre as águas de nosso caos,  

inspira em nós uma vida generosa. 
Vento de Deus, que danças 

sobre o deserto de nossa relutância, 
conduze-nos ao oásis da celebração. 

Sopro de Deus, inspiração da comunicação 
entre estranhos, faze-nos canal de tua paz. 

{Kate Mcklhagga} 
 

Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. 
O mais perfeito ato do homem é a paz.  

E por ser tão completo, tão pleno, em si mesmo, 
é o mais difícil. 

{Mahatma Gandhi} 
 

Canto: HE 393 “Amor Fraternal” [1ª, 2ª, 4ª e 5ª estrofes] 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Alternada: Salmo 85.6-13 {pg. 812} 
Coro MW 
Momentos de silêncio 
 

Deus, dá-nos arrependimento pelas nossas 
discórdias; sabedoria para reconhecermos a tua 
verdade; coragem para fazermos tua vontade; amor 
que derrube as barreiras do orgulho e do 
preconceito. Não permitas que nos afastemos de 
nossos bons propósitos em trabalhar pela paz e 
unidade. [...] Une-nos a ti, assim com tu estás unido 
Com teu filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, Por 
toda a eternidade. Deus... perdoa-nos [...] e dá-nos 
a paz. Tu que conduzes a história e és guardião do 
nosso destino, [...] guia nossas comunidades 
religiosas e suas lideranças, para que não apenas 
proclamem a mensagem da paz, mas também 
revelem-na em sua vida. A todos nós, [...] dá-nos tua 
graça, misericórdia e bondade, e guia-nos... Amém. 

{fragmentos do Livro de Oração Comum e de Hans Küng} 
 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco”  
Cancioneiro 53 “A começar em mim” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Mateus 5.1-12 {pg.1249} 
I Coríntios 1.10-31 {pg. 1499}; Salmo 15 {pg.751} 
Miquéias 6.1-8 {pg. 1212} 

Mensagem 
Coro MW 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas, um tempo 
verdadeiro de paz. Dá-nos, depois de tantas palavras, o 
dom do silêncio que purifica e recria. [...] 
Deus, Mãe de Ternura que tudo perdoa, aproxima-te de 
nós, estende-nos tua mão, conduz-nos pelos caminhos 
do amor, da paz, da mansidão, da justiça; faz-nos 
solidários, compreensivos e fiéis; estende-nos teu céu 
infinito para que nossa finitude se transforme em luz 
eterna para a vida, Pois, sem Ti, Senhor, nada somos e 
nada seremos. Amém! 

{fragmentos de José Tolentino de Mendonça e de Alexandre Filordi} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Cancioneiro 38 “Saber amar” 
Cancioneiro 86 “Jesus Cristo, Esperança para o mundo” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Senhor Jesus, é teu desejo que sejamos um, como tu és 
com o Pai, e por isso esse também é o nosso desejo. A 
despeito de todas as forças contrárias, de todas as 
ameaças de dispersão, de toda pressão e repressão 
desintegradora… Apesar de tanta maldade, de tanto 
egoísmo, de tanta intolerância... Nós nos dispomos a 
fazer a tua vontade e, no que depender de nós, nos 
comprometemos a construir a paz para toda família 
humana. Cumpre em nós a tua palavra, ó Cristo, de tal 
maneira que o mundo creia que tu nos enviaste em 
missão de paz e em comunhão fraterna. Amém. 

{Luiz Carlos Ramos}  

Canto: HE 204 “Fortalece a Tua Igreja” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


