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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Bom Deus, nós iniciamos um ano novo.  
Ele ainda está puro, intocado. 
Portanto, temos algo novo diante de nós. 
No novo, também sempre está a promessa 
de que tudo em nós será renovado, e ficará melhor.  
As primeiras horas do Ano Novo já passaram.  
Assim, o novo, a cada segundo,  
está sendo gasto um pouco.  
Concede-me atenção para que eu receba 
com um coração novo, o novo que  
Tu me ofereces, para que algo de 
novo possa crescer em meu coração.   
Renova o meu coração, preenche os meus 
relacionamentos, minhas amizades, 
minha parceria, minha maneira 
de tratar os colegas, com o teu Espírito novo.  
Dá-nos uma nova chance, para que juntos  
trilhemos novos caminhos, que algo de novo  
possa crescer em nós.  
Abençoa este ano, que seja um ano de novos ventos, 
curando o que está ferido, unindo o que está partido e 
abrindo o que está enrijecido para uma nova vida.  

{Anselm Grün} 
 

Canto: HE  272  “Segurança e paz” (2ª melodia) 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 147.12-20 {pg. 862} 

Solo 
Momentos de silêncio 

De tudo ficaram três coisas... 
A certeza de que estamos começando... 
A certeza de que é preciso continuar... 
A certeza de que podemos ser interrompidos  
antes de terminar... 
Façamos da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 
Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 
Da procura, um encontro! 

{Fernando Sabino}  

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 69 “Sobre as ondas do mar”  
Cancioneiro 15 “Enche-me Espírito” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  João 1.1-18 {pg. 1386}  

 Jeremias 31.7-14 {pg. 1041} 

 Efésios 1.3-14 {pg. 1542}  
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Falar de Eucaristia é falar de uma Missão.  
Não  vivida com palavras, mas com a força do coração.  
A Eucaristia é a força que serve para nos unir.  
A Eucaristia traz-nos o Amor que  
não nos deixa  desistir.  
Por isso, acredito que a Eucaristia é a Missão de viver 
verdadeiramente para o bem do nosso irmão. 
O Pão partido e repartido sobre a mesa do altar 
é o exemplo de Amor que Jesus nos veio dar.  
O Pão da Eucaristia leva-nos a uma reflexão interior:  
Celebrar a Eucaristia é partilhar o Amor.  

{Susana Vilas  Boas} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro  49 “Canção da caminhada”                                                                                                            
            Cancioneiro  92 “Sinceramente” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A partir de  hoje, olharei  as  coisas  com  amor  e  renascerei... 
Amarei o sol, pois aquece meu corpo... 

 No entanto, amarei a chuva, pois  purifica  o  meu  espírito... 
Amarei  a  luz, pois me mostra o caminho... 

 Amarei também  a escuridão, pois me faz ver as estrelas... 
Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, 

 mas tolerarei  a tristeza, pois abre minha alma...  
Receberei as  recompensas, pois elas me pertencem, 
 mas também aceitarei de bom grado os obstáculos, 

 pois eles são os  meus desafios... 
  A partir de hoje, olharei as coisas com amor e renascerei... 

                         {Manuel do Couto}  

 

Canto: HE  362 “A segurança do crente” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

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

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


