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 “Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer 

no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de cora-

ção, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura 

dolosamente.” 

(Salmo 24:3-4) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Salmo n.1 
                          (Murilo Mendes) 

... Eu hei de me precipitar 

em Deus como um rio, 

porque não me contenho 

nos limites do mundo. 

Dai-me pão em excesso  

e eu ficarei triste, 

dai-me luxo, riqueza, 

ficarei mais triste. 

Para que resolver  

o problema da máquina 

se minha alma sobrevoa 

a própria poesia? 

Só quero repousar  

na imensidade de Deus.  

   . Canto: “Eis-me convosco” HE 296 

 

CONTRIÇÃO E SILÊNCIO 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 6.1-5, 12b-19, Sl 24, Ef 1.3-

14, Mc 6.14-29.  

   . Momentos de silêncio 

   . Solo 

   . Chama de amor viva 
                                            (João da Cruz) 

Ó chama de amor viva, 

que ternamente feres 

dessa minha alma o mais profundo centro! 

Se já não és esquiva, 

acaba já, se queres, 

ah! rompe a tela deste doce encontro! 

   . Canto: “Vigiar e orar”  HE 472  (manhã) 

 

LOUVOR 

   . Banda Carimbo da Paz 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblica 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

 Trovas ao Deus Sacramental 
                       (Leonardo Boff) 

Senhor, entra na minha morada 

Quebrada e sem janelas. 

A porta escancarada 

Não tem chaves nem cancelas. 

Apieda-te de cada canto! 

Acende as luzes mortas 

Para trazerem encanto 

Às coisas direitas e tortas. 

É a ti que eu busco 

Com uma ânsia inaudita 

Na luz e no lusco-fusco. 

Na hora bendita e maldita! 

Encontrei-te, meu Deus, afinal 

Concreto, forte e quente, 

O Deus perto, sacramental. 

Um contigo, corpo e mente. 

Guarda-me em tua memória 

Como te guardo na minha. 

Façamos uma só história, 

A tua contida na minha. 

 

CONSAGRAÇÃO 

Quanto a mim, minha língua aclamará tua justiça por-

que tu a desataste. 
              (Comunidade de Qumran) 

   . Canto: “Que Precioso Nome!” HE 447 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Oração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  

 


