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“Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor 

estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Se-

nhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se ale-

grarão”. 

(Salmo 34>1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio  

   . Solo 

   . Oração {Luiz Carlos Ramos} 

Ó Deus eterno,  

Ensina-nos a conviver com a natureza: 

A amar sua beleza,  

A respeitar sua força,  

A resistir a sua fúria. 

Ajuda-nos a proteger os seus brotos 

A desfrutar de suas sombras, 

A partilhar os seus frutos. 

Envia o teu Espírito e renova a face da terra! 

Envia o teu Espírito e renova a face da fé! 

Envia o teu Espírito a face da esperança! 

Envia o teu Espírito e renova a face do amor!  

Envia o teu Espírito e renova a face da vida! 

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 206 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 34.1-8 (19-22)  

   . Solo 

    . Dependo de ti {autor desconhecido} 

Dependo de Ti, 

escutar tua Palavra. 

Ela me acalma,  

me queima, me abraça. 

Dependo de Ti 

como uma criança 

depende da mãe, 

em seu colo descansa. 

Dependo de Ti  

Amigo eterno,  

Presença contínua  

no verão, no inverno. 

 

 

  

Dependo de Ti 

meu tesouro, pelo qual tudo vendo 

e livre eu voo. 

   . Canto: “Chuvas de Bênçãos” HE 327 

   . Momentos de louvor {noite} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Jó 42.1-6, 10-17, Hb 7.23-28, Mc 

10.46-52. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 

   . Meu corpo é Comida {Pedro Casal daliga} 

Minhas mãos, essas mãos, Tuas mãos  

fazemos este Gesto, partilhada a mesa e o destino,  

como irmãos. 

As vidas em Tua morte e em Tua vida. 

Unidos no pão os muitos grãos, 

iremos aprendendo a ser a unida 

Cidade de Deus, Cidade dos humanos. 

Comendo-te, saberemos ser comida. 

O vinho de suas veias nos provoca. 

O pão que eles não têm nos  

convoca a ser Contigo o pão de cada dia. 

Chamados pela luz de tua memória, 

marchamos ao Reino fazendo História. 

Fraterna e subversiva Eucaristia. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Não sabemos o que o futuro tem nas mãos para nós, mas 

sabemos Quem tem nas mãos o futuro.  {dito calvinista – con-

trib. Rev. Jovelino Ramos}  

   . Canto: “Castelo Forte” HE 65  

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 


