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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Vocês estão em espaço aberto.   
A brilhante Luz de Cristo ilumina o caminho. (...)  
Procurem o que é bom, certo, verdadeiro.   
Isso sim condiz com a luz clara do dia. (...)  
Não desperdicem tempo em trabalho inútil,  
que para nada serve.   
Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas.   
É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, 
com medo que alguém descubra.   
Deixem que toda essa escuridão repugnante  
enfrente a luz  
e descubram como serão atraentes à luz de Cristo.  
Acordem! Ressuscitem para a nova vida,  
E Cristo mostrará a luz para vocês!  

{Paráfrase de Efésios 5.8-17, Eugene Peterson} 
 

 
Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 
 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 40.1-11 {pg. 773} 

Solo 
Momentos de silêncio 
 

Pai, rogo-te que me guardes nesse silêncio,  
para que eu aprenda dele a palavra da Tua paz,   
a palavra da Tua misericórdia   
e a palavra de Tua mansidão para com o mundo.   
E que por mim, talvez,  
Tua palavra de paz possa ser ouvida  
onde, por muito tempo,  
não foi possível a ninguém ouvi-la.  
Amém.  

{Thomas Merton}  
 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 91 “Nunca pare de sonhar” 
Cancioneiro 99 “Não tenhas sobre ti” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: João 1.29-42 {pg. 1387} 
 I Coríntios 1.1-9 {pg. 1499} 
 Isaías 49.1-7 {pg. 978} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Dá-nos, Senhor,  
a capacidade de viver de olhos abertos, 
De viver intensamente. 
Dá-nos de novo a graça do canto 
Do assobio que imita a felicidade aérea dos pássaros, 
Das imagens reencontradas 
Do riso partilhado. 
Dá-nos a força de impedir que a dura necessidade 
Esmague em nós o desejo 
E a espuma branca dos sonhos se dissipe. 
Faze-nos peregrinos 
Que no visível escutam 
A secreta melodia do invisível. 

{José Tolentino de Mendonça} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso” 
 Cancioneiro 23 “Canção da chegada” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Embora a seca seque as fontes e os rios 
E os campos fiquem esturricados, 

E o gado morra de sede e de fome, 
E as queimadas devorem os pastos, 

E os machados transformem florestas 
Verdes em desertos áridos, 

E os palácios estejam cheios de corruptos- 
A despeito disso, minha alegria Continuará a florir 

E farei poemas diante do Impossível. 
{Paráfrase de Habacuque 3.17-18, Rubem Alves} 

 

Canto: Cancioneiro 20 “Celebração e serviço“” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


