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 Domingo, 30 de dezembro de 2018 
1º Domingo do Tempo do Natal 

 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 
Bendito aquele que vem, 
E traz consigo a esperança. 
Bendito aquele que vem, 
E faz-nos de novo crianças. 
Bendito aquele que vem 
E nos liberta do espelho 
No qual nos vemos qual narcisos 
Envergonhados de tudo, 
E, no fim, envergonhados de nós mesmos. 
Bendito aquele que vem 
E nos renova por dentro 
Transformando a nossa vida 
Num poço de alegria... 

{Roberto Zwetsch} 
 

Canto: HE 20 “Nasce Jesus” 
 

CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica: Salmo 148 {pg. 862}  
Momentos de silêncio 
 

Senhor, hoje queria dizer mais.  
Queria que a minha oração não fosse este rumor 
de sempre, as mesmas palavras disparadas às 
pressas, entre uma coisa e outra;  
ou o balbucio esquivo, cheio de tudo o que eu 
não disse, porque não encontrei o tempo, o 
modo ou a verdade.  
Talvez me faltem palavras...  
Queria apenas colocar devagar as minhas mãos 
dentro das tuas.  
E isso ser, Senhor, a minha oração e a minha vida. 

 {José Tolentino Mendonça} 

 
Canto: HE 2 “A história de Cristo” (manhã) 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 2.41-52 {pg. 1333} 
Mensagem 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Já não perguntarei mais, 
quando chegará teu dia 
mas sim por onde atravessas o presente, 
por que existe o malvado 
mas sim de que maneira o salvas agora, 
quando se curará minha ferida 
mas sim como a curas neste instante, 
quando acabarão as guerras, 
mas sim onde constróis a justiça, 
quando seremos numerosas 
mas sim onde está hoje a gruta de Belém, 
quando acabará a opressão 
mas sim como passar pelas brechas do sistema, 
quando te revelarás, 
mas sim onde te escondes. 
Porque teu futuro é agora, 
é este instante universal 
onde todo o criado dá um passo 
dentro de teu mistério partilhado. 

{Benjamin Gonzalez Buelta} 
 

Pai Nosso e Partilha  
Canto:  Cancioneiro 42 “Amor por mim” 

 Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Coragem remadores, 
vale a pena cansar os braços remando... 

O sopro de Deus socorre  
os que guardam a esperança  

mesmo quando sopram os ventos mais terríveis. 
{Dom Hélder Câmara} 

 

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 
 


