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 Domingo, 01 de dezembro de 2019                       
1º Domingo do Advento   

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Os que esperam no Senhor”  
 

Porém, o Verbo, que é Espírito,  
Fez-se poesia e habitou entre nós,  
Cheio de charme e verdade...  
Vimos então um novo céu e uma nova terra,  
Em momentos 
-aqui-e-agora-repletos-de-eterna-paixão,  
Gestando um novo tempo  
Pois, que grávidos do  
Espírito-que-sopra-onde-quer,  
Começamos a resgatar a palavra inventiva,  
A simbologia criativa,  
E curtimos com absoluta certeza  
Nossa provisória certeza.  
A gente voltou a sorrir como jamais ‘o mundo 
compreendeu e o dia amanheceu em paz’.   

{Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
 

Canto: HE 09 “Noite jubilosa”  
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 122 {pg. 848} 

Coro MW “Guia-me na Retidão” 
Momentos de silêncio 

Que nossos sentidos estejam abertos para os 
desconcertantes e surpreendentes caminhos de tua 
humilde presença em nós.  
Tu chegas num jumentinho.  
Frágil, desconcertas nossas ideias de grandeza, 
nossos sonhos de poder.  
Sim, Tu vens das periferias, como um desconhecido, 
não chegas em cavalo branco,  
muito menos em carrossel de ouro.  
Vens despojado de glórias. 
E por isso mesmo tudo em ti é alegria,  
é liberdade, é jovialidade.  
Oh tão humano Jesus, que venha sobre nós, 
esta Tua humanidade despojada de egoísmos, 
capaz de nos fazer verdadeiramente livres!  

{Edson Fernando de Almeida} 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 03 “Anunciação”  
Cancioneiro 01 “Nas estrelas” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mateus 24.36-44 {pg. 1286}  
Mensagem 
Coro MW “Eu Preciso de Jesus” 

 

 COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 
Menino, você sabe nos trazer  
Razões de iluminar-nos o caminho:  
A paz não é motivo de lazer,  
É fibra que supera dor e espinho  
Em nome da alegria de viver!  
Irmãos! O compromisso mais sereno  
Que nutre a nossa taça – que bom vinho!  
É o modo denso e pleno  
De virmos abordar cada vizinho,  
De sermos, neste chão, do céu o aceno!  
Menino, temos muito que aprender!  
Natal: lição primeira, ser pequeno!  

{J. Thomaz Filho} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 05 “Bandeira do divino” 
 Cancioneiro 50 “Cálix Bento” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O amor é essa força incontida 
Desarruma a cama e a vida. 
Fere-nos, maltrata e seduz. 
E feito uma estrela cadente 

Que risca o caminho da gente 
Enche-nos de força e de luz. 

{Toquinho e Vinícius} 

 

Canto: HE 12 “Jesus Nasceu” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 


