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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW    "Louvai a Deus"  

 
Rir é arriscar-se a parecer louco. 
Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. 
Estender a mão para o outro  
é arriscar-se a se envolver. 
Expor seus sentimentos é arriscar-se 
a expor seu eu verdadeiro. 
Amar é arriscar-se a não ser amado. 
Expor suas idéias e sonhos ao público 
é arriscar-se a perder. 
Viver é arriscar-se a morrer... 
Ter esperança é arriscar-se a sofrer decepção. 
Tentar é arriscar-se a falhar. 
Mas... é preciso correr riscos. 
Porque o maior azar da vida 
é não arriscar nada… (...)  
Só a pessoa que se arrisca é livre... 
Arriscar-se é perder o pé por algum tempo. 
Não se arriscar é perder a vida... 

{Soren Kierkegaard } 

 
Canto: HE  81 “Amparo divino”  

 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 98 {pg. 82 } 

Coro MW “A Deus demos glória” 

Momentos de silêncio 

A vida não é consumir, mas perceber, sentir, provar e 
saborear. Não é a quantidade de coisas que eu tomo 
para mim que decidem se eu vivo realmente, mas o 
modo como eu percebo e experimento aquilo que me é 
oferecido. Tem a ver, sobretudo, com a intensidade da 
vida. E essa precisa de sossego, serenidade, liberdade, 
admiração, entrega àquilo que verdadeiramente é 
importante.  

{Anselm Grün} 

 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 20 “Celebração e serviço” 

Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Malaquias  4.1a  {pg. 1241};          
                            II Tessalonisences 3.6-13 {pg. 1566}; 
                            Lucas 21.5-19 {pg. 1376}    

Mensagem 
Coro MW “Deus dos antigos, cuja forte mão” 

 COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 
Se por acaso você não conseguir caminhar 
Se seus pés se enfraquecerem e a estrada se alongar, 
Sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar.  
Se por acaso você sentir a alma sangrar 
E se a alma ferida fizer você chorar, 
Sempre haverá alguém capaz de lhe consolar.  
Se por acaso você sentir o mundo lhe escapar 
E tudo for solidão e a solidão lhe machucar, 
Sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. (...)  
Se por acaso você ver tudo se apressar 
Se todo mundo correr se o tempo acelerar 
Sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar 
Se por acaso você deixar de acreditar 
Se a própria humanidade lhe decepcionar, 
Sempre haverá um Alguém capaz de lhe inspirar. (...)  
Já que sempre haverá alguém para lhe entender 
Lhe carregar, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer, 
Alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater 
Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer 
Só é preciso ser justo e grato para perceber 
Que sempre haverá alguém precisando de você. 

{Bráulio Bessa} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro  37  “Palavra”  
 Cancioneiro  43  “Canção dos herdeiros” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Eu também sou vítima de sonhos adiados, 
de esperanças dilaceradas, mas, apesar disso, 
eu ainda tenho um sonho, porque a gente não 

pode desistir da vida. 
{Martin Luther King} 

Canto: HE 180 “Um vaso de bênção” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


