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Cristo, Rei do Universo   

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “A Deus demos Glória”  

Quando deres testemunho da tua fé,  
não te defendas a ti mesmo nem defendas  
teus interesses concretos, por sagrados  
que estes possam parecer.  
Faze como os pássaros do céu,  
que cantam e voam e não defendem 
nem sua música nem sua beleza.  
Quando dialogares com alguém,  
observa teu interlocutor como  
se tratasse de uma experiência reveladora, 
como se olhasses – ou deverias olhar  
– os lírios do campo.  
Bem-aventurado sejas quando mantiveres  
tuas convicções sem as apresentar  
como normas absolutas.  
Bem-aventurado sejas quando  
não te sentires autossuficiente  
enquanto estiveres dialogando.  
Bem-aventurado sejas quando confiares 
no outro porque confias em Mim.  

{Paulo Cesar Botas} 
 

Canto: Cancioneiro 28 “Grandioso és Tu”  
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 46 {pg. 778} 
Coro MW  “Louvai à Deus” 
Momentos de silêncio 

O que te peço, Senhor, é a graça de ser.  
Não te peço sapatos, peço-te caminhos.  
O gosto dos caminhos recomeçados, com suas 
surpresas e suas mudanças.  
Não te peço coisas para segurar, mas que as  minhas 
mãos vazias se entusiasmem na construção da  vida.  (...)  
Mesmo quando não posso ou quando não tenho,  
sei que posso ser, ser simplesmente.  
É isso que te peço, Senhor:  
a graça de ser de novo. 

{José Tolentino Mendonça} 
 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 86 “Jesus Cristo, esperança para o mundo” 
Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Jeremias 26.1-6 {pg. 1034};          
                           Colossenses 1.11-20 {pg. 1554}; 
                         Lucas 23.33-43 {pg. 1379}    
Mensagem 
Coro MW  “Deus dos Antigos Cuja Forte Mão” 
 

 COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 
 

Senhor, assim como crias e concedes alegria e força, 
assim te peço que nasça da terra a verdade, e que a 
justiça  lance os olhos sobre nós do alto dos céus, e que 
no firmamento brilhem os astros!   
Dividamos nosso pão com quem tem fome,  acolhamos 
em nossa casa o pobre sem teto,  vistamos quem está 
nu, e não desprezemos nossos semelhantes!   
Quando tais frutos nascem de nossa terra, olha Senhor, 
e diz: Isso é bom; faze que tua luz brilhe no momento 
oportuno. 
Por esta humilde messe de boas obras, faze que 
possamos nos elevar a uma contemplação deliciosa do 
Verbo da Vida, e que brilhemos no mundo como astros, 
fixados no firmamento de tua Escritura.  

{Santo Agostinho} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso””  
 Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Desta insaciável sede de amar, 
Desta vontade louca de sonhar 

E desta magnífica mania de cantar, 
Não tenho mais cura. Não há mais jeito: 

Fui contagiado pela alegria de viver. 
 

{José Enokibara} 

Canto: HE 393 “Amor fraternal” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


