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 “Exultai, ó justos, no Senhor! Aos reto fica 

bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, 

louvai-o com cânticos no saltério de dez cor-

das”. 

(Salmo 33.1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Creio para compreender 

Ó Senhor, 

não desejo penetrar a Tua profundidade, 

pois, de maneira alguma, posso comparar com ela 

a minha inteligência. 

Desejo compreender a Tua verdade, 

mesmo que seja imperfeitamente, 

esta verdade na qual crê meu coração, 

e que ele ama. 

Não busco compreender para crer, 

mas creio para compreender. 

Creio, porque se não cresse,  

não chegaria a entender. 
  Anselmo de Cantuária 

   . Canto: “Grata Memória” HE 133 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 33.1-12 

   . Solo 

Senhor Deus, nosso Pai, 

num mundo onde tantos estão sozinhos, 

nós te agradecemos por tua amizade; 

num mundo onde tantos são cativos, 

nós te agradecemos por tua liberdade; 

num mundo onde tantos estão famintos, 

nós te agradecemos por tua provisão; 

concede que aumente nossa solidariedade, 

que se aprofunde nossa compaixão, 

e dá-nos, Pai, corações agradecidos; 

por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 (Da 2. jornada ecumênica –  Mendes 2002) 

  . Canto:   “Companhia de Deus”  HE 319   (manhã) 

 

LOUVOR 

   . Motivos de louvor 

    

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 12.1-9, Rm 4.13-25, Mt 9.9-13, 18-

26 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Então virá a paz 

Se crês que o sorriso tem mais força que as armas, 

Se crês no poder de uma mão estendida, 

Se crês que o que une os seres humanos 

É maior que aquilo que os separa, 

Se crês que o fato de ser diferente é uma riqueza 

Não um perigo, 

     Então virá  a paz! 

Se olhas o outro com um pouco de amor, 

Se preferes a esperança à suspeita, 

Se pensas que tu és quem  tem 

Que dar o primeiro ao invés de esperar o outro, 

Se o choro de um bebê  

É capaz de estremecer-te, 

     Então virá  a paz! 

Se podes sentir alegria com o êxito do teu próximo, 

Se crês que o perdão pode mais que a vingança, 

Se és capaz de dar teu tempo, gratuitamente, por amor, 

Se para ti o outro é, sobretudo, teu irmão, 

    Então virá a paz!  

Se sabes aceitar as críticas, 

Se resistes a jogar a culpa nos demais, 

Se preferes que te façam dano, antes de fazê-lo, 

Se rechaças a idéia de que és indispensável, 

    Então virá a paz!  
   Autoria desconhecida 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Eis-me aqui Senhor” 

   . Canto:  “Aceitai a Salvação” HE 243 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  e Tríplice amém. 

 

 


