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“Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, 

a minha voz; estejam alertas os teus ouvidos às mi-

nhas súplicas”. 

(Salmo 130.1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . Vem! {Rûmî}  

Ó tu, que és único como o sol, vem! 
Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 

O mundo sem ti é pó e cinzas 

Este banquete, estes regozijos sem ti perdem o vi-

gor, vem! 

   . Canto: Ao Deus Supremo HE 110 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 130 

   . Solo 

   . Oração do abandono {Charles de Foucault} 

Meu Pai,    

Entrego-me a vós,    

Fazei de mim o que for de vosso agrado.    

O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. 

Estou pronto para tudo, aceito tudo,    

Desde que vossa vontade se realize em mim,    
Em todas as vossas criaturas,    

Não desejo outra coisa, meu Deus. 

Deponho minha alma em vossas mãos,    

Eu vo-la dou, meu Deus,     

com todo o amor do meu coração,    

Porque vos amo    

E porque, para mim,     

é uma necessidade de amor dar-me    

E entregar-me em vossas mãos, sem medida,    

Com uma confiança infinita, pois sois meu Pai. 

   . Canto: Vivificação HE 97 {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite}  

 

 

 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 1.1, 17-27, 2 Co 8.7-15, Mc 

5.21-43. 

   . Mensagem 

 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Credo do Fogo {Luiz Carlos Ramos} 

Creio no calor do Espírito que transforma todo o meu 

ser; 

Creio no calor do Espírito que aquece todo coração na 

prática da fé; 

Creio no calor do Espírito que renova toda criação; 

Creio no calor do Espírito que enternece todo gesto de 

solidariedade; 

Creio no calor do Espírito que conforta a vida de todos 

os marginalizados; 

Creio no calor do Espírito que devora todo preconceito 

e escravidão; 

Creio no calor do Espírito que destrói toda forma de 

justiça e opressão; 

Creio no calor do Espírito que preserva a força e espe-
rança do Reino de Deus dentro de cada coração. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Me disseram, porém que eu viesse aqui pra pedir de 

romaria e prece paz nos desalentos. Como eu não sei 

rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu 

olhar. {Renato Teixeira} 

   . Canto: Eis-me Convosco!  HE 296 

   . Oração de consagração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice amém. 

 

 

 


