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 “Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos.” {Salmo 118.26}  

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Hosana” 
 

Antes de prosseguir no meu caminho 
E lançar o meu olhar para frente 
Uma vez mais elevo, só, minhas mãos a Ti, 
Na direção de quem eu fujo. 
A Ti, das profundezas do meu coração, 
Tenho dedicado altares festivos, 
Para que em cada momento 
Tua voz me possa chamar. 
 

Sobre esses altares está gravada em fogo 
esta palavra: “Ao Deus desconhecido” 
Eu sou teu, embora até o presente 
Me tenha associado aos sacrílegos. 
Eu sou teu, não obstante os laços 
Me puxarem para o abismo. 
Mesmo querendo fugir 
Sinto-me forçado a servi-Te. 
 

Eu quero Te conhecer, ó Desconhecido! 
Tu que  me penetras a alma 
E qual turbilhão invades minha vida. 
Tu, o Incompreensível, meu Semelhante. 
Quero Te conhecer e a Ti servir. 

   {Friedrich Nietzsche} 
 

Canto:  HE  18  “Logo de Manhã” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 118.1-2,14-24 {pg. 839}  
Coro MW  “Só o teu querer”   
Momentos de silêncio 
 

“O silêncio nos desafia a abrir-nos sempre mais ao 
mistério divino e a permitir que Deus destrua ainda 

mais as nossas imagens dele até que estejamos 
abertos ao verdadeiro Deus. (...) Suportar a ausência 
de Deus significa, portanto, retornar à verdade diante 
de Deus, renunciar as próprias projeções e descobrir 

o Deus totalmente outro escondido por detrás de 
todas as representações.” 

                                             {Anselm Grün} 

Canto: HE 81 “Amparo divino”       (manhã) 

Momentos de Louvor (noite)  
Canto:  Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
              Cancioneiro 10 “Mantos e palmas” 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: Marcos 11.1-11 {pg. 1317}                
                                João 12.12-16 {pg. 1409} 
Mensagem 

Coro MW “Os que esperam no Senhor” 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

Quando eu abandonar o leme, saberei que chegou a 
hora de o tomares tu. O que deverá ser feito, será 
feito instantaneamente. Toda essa luta é inútil! 
 

Coração meu, entrega tuas mãos e aceita em silêncio 
tua derrota. Considera qual não foi tua sorte ficar aí, 
tranquilamente sentado no lugar onde te colocaram! 
 

Minhas lamparinas se apagam a cada sopro de vento 
e, no esforço de novamente acendê-las, esqueço de 
tudo o mais. 
 

Desta vez, porém, serei mais sábio. Vou esperar na 
sombra e estender minha esteira no chão. Quando 
quiseres, meu Senhor, vem aqui e senta-te comigo. 

{Tagore} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
            Cancioneiro 46 “Haja paz na terra” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O amarelar das flores indica o outono, 
Como o aconchego de um abraço adocica o inverno... 

Para a flor, na primavera não existe abandono 
E por fim, o sol brilhará! Todos verão! 

{Robson Ruas} 
 

Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 
Coro MW “Que a luz de Cristo brilhe” 

 


