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

DIANTE DO DESERTO 

Prelúdio 
Coro MW 

 

Grandes são os desertos, e tudo é deserto (...) 
Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes 
Desertas porque não passa por elas senão elas mesmas, 
Grandes porque de ali se vê tudo, e tudo morreu. 
Grandes são os desertos, minha alma! 
Grandes são os desertos. (...) 
Hoje não me resta, em vésperas de viagem, 
Com a mala aberta esperando a arrumação adiada (...) 
Senão saber isto: 
Grandes são os desertos, e tudo é deserto. (...) 
Volta amanhã, realidade! 
Basta por hoje, gentes! 
Adia-te, presente absoluto! 
Mais vale não ser que assim. (...) 
Mas tenho que arrumar mala, 
Tenho por força que arrumar a mala (...) 
Sim, toda a vida tenho tido que arrumar a mala. (...) 
Tenho que arrumar a mala de ser. 
Tenho que existir a arrumar malas. (...) 
Sei só que tenho que arrumar a mala, 
E que os desertos são grandes e tudo é deserto (...) 
Mais vale arrumar a mala. 

{fragmentos de Fernando Pessoa} 
 

Canto: Cancioneiro 33 “Ao orarmos, Senhor” 
 

PISANDO NO DESERTO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 63.1-8 {pg. 791} 

Coro MW 
Momentos de silêncio 

 

A aprendizagem amarga 
 

Chega um dia em que o dia se termina 
antes que a noite caia inteiramente. 
Chega um dia em que a mão, já no caminho, 
de repente se esquece do seu gesto. 
Chega um dia em que a lenha já não chega 
para acender o fogo da lareira. 
Chega um dia em que o amor, que era infinito, 
de repente se acaba, de repente. 
Força é saber amar doce e constante (...) 
na eternidade amarga de um instante. 

{Thiago de Mello} 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 38 “Saber amar” 
Cancioneiro 97 “É bastante para mim a tua graça” 
 

PALAVRAS NO DESERTO 
 

Leitura Bíblica: Mateus 4.1-11 {pg.1248} 

Mensagem 
Coro MW 
 

A COMUNIDADE NO DESERTO 
 

Convite à mesa 
 

Deus das fontes e dos desertos, 

teu Filho foi batizado com água, como nós o fomos, 

e tentado no deserto, como nós ainda somos  

todos os dias na aridez do nosso cotidiano. 

Por essa razão, nós te suplicamos: 

Guia-nos através da secura deste tempo, 

para que não temamos enfrentar as provações 

e possamos nos abrir  

para receber as bênçãos que nos sobrevêm  

por meio da purificação profunda do arrependimento  

e da renovadora palavra-ação do teu Santo Espírito. 

Amém! 
{Luiz Carlos Ramos} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 9 “O Grão”                                                                                                            
 Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus” 
 
 

DO DESERTO PARA A VIDA 
 

É o tempo da travessia: 
e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, 
à margem de nós mesmos. 

{Fernando Pessoa} 
 

Canto: HE 1 “Estrela da Alva” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


