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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

  . Prelúdio 

  . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

No Princípio, antes que qualquer coisa existisse, 

Antes que houvesse o Universo, 

O que havia era a Poesia. 

Deus era Poesia. 

A  poesia era Deus. 

Deus e a Poesia eram a mesma coisa. 

E Deus criou as estrelas para, com elas, 

Escrever seus poemas nos céus...  {Paráfrase do 

prólogo de João} 

   . Canto: Louvai a Deus   HE 137 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura biblica: Sl. 132l. 1-12 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Vem!  {Rûmi} 

Ó tu, que és único como o sol, vem! 

Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 

O mundo sem ti é pó e cinzas. 

Este banquete, estes regozijos sem ti perdem o vi-

gor, vem! 

   . Momentos de oração 

   . Canto: O bom pastor   HE 302   {manhã] 
   . Momentos de louvor (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Leituras bíblicas: 1 Sm 1.4-20, 2.1-10; Hb 

10.11-14 (15-18) 19-25; Mc 13.1-8. 

 

    . Hoje, nós te louvamos! {Thomas Merton} 

Hoje, Pai, 

Este céu azul Te louva. 

As delicadas flores verdes 

E as alaranjadas das árvores Te louvam 

Juntamente com a aragem de suave perfume 

Repleto de luz brilhante. 

Os insetos voltejantes Te louvam. 

Também o gado Te louva 

E as codornizes que assoviam à distância. 

E eu, Pai, Te louvo 

Com todos esses meus irmãos, 

E eles expressam o que vai no meu coração 

E no meu silêncio. 

Somos, todos, um só silêncio 

E uma diversidade de vozes. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Eu sei que te amo mais {Jonas Rezende} 

Eu sei que te amo mais, 

Porque minhas perguntas me lançam no universo 

Como setas e como sondas, 

Em busca do teu coração. Eu sei que te amo mais 

Porque meus olhos te enfrentam, os joelhos não 

vergam 
E a boca diz Pai, nunca mais Senhor. Amém.   

   . Canto:  Ceifeiros do Senhor  HE 420 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém!. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

 


