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“O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse 

me glorificará; e ao que prepara o seu caminho, dar-

lhe-ei que veja a salvação de Deus” 

(Salmo 50.23) 
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LITURGIA DOS PAIS 

 

VIVENCIAR O ESPÍRITO NO ESPÍRITO 

   . Prelúdio 

   . Solo    

Tenta sentir em ti as energias em ebulição, o desejo 

de vida e de comunicação, os impulsos para cima e 

para a frente e a capacidade de criar novas coisas. 

Comporta-te não como um espectador ou um gestor 

dessa energia vital, mas como um celebrante. Atra-

vés de tua própria vitalidade sente-te participante 

da Energia universal que te penetra. Une-te ao To-

do. Sente-te pedra, montanha, nuvem, mar... Tu és 

um com todos eles. Não temas! Tua singularidade 

não será destruída, ao contrário, será potenciada, 

porque te sentirás uma centelha do Fogo Universal 

que arde em ti e em todo o cosmos. 

   . Canto: “Exaltai o Senhor” HE 121 

 

DA CABEÇA AO CORAÇÃO 

   .  Leitura bíblica: Sl 50.1-8, 22-23. 

   . Solo 

A espiritualidade acontece em nossa vida quando 

passamos da doutrina para a experiência, da pala-

vra para o sentimento e da cabeça para o coração. 

Dessa forma, Deus está em todo o nosso ser. Não 

apenas na inteligência, nem só na imaginação ou 

sequer no coração. Só assim Ele é tudo em nós e 

tudo em todas as coisas.  

   . Canto: “Comunhão Divina” {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 1.1,10-20, Hb 11.1-3,8-16, Lc 

12.32-40. 

   . Mensagem 

 

NA PALMA DA MÃO DE DEUS 

   . Convite à mesa 

O que finalmente se esconde atrás de tudo? Quem segu-

ra com sua Mão cada ser e o inteiro universo? Nós não 

somos enganados nem enganamos quando dizemos que 

por trás de tudo existe uma Realidade de infinita ternu-

ra, uma Chama de inextinguível amor e uma comunhão 

de Três divinos que se amam entre si e nos criaram para 

sermos companheiros de sua vida e de seu amor: O Pai, 

o Filho e o Espírito Santo. E andamos na palma da mão 

de Deus.  

   . Pai Nosso e Partilha 

 

QUANTA CONCÓRDIA 

Quanta concórdia, quanta alegria e quanta felicidade 

não haveria neste mundo se fizéssemos como a Santís-

sima Trindade: sempre envolver a todos, sempre incluir 

cada um, sempre acolher os mais diferentes, sempre 

estabelecer relações de amor com todos os seres huma-

nos e como todo o universo, fazendo-nos o seu templo, 

onde ele se compraz em habitar. 

   . Canto: “Que Precioso Nome!”   

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção apostólica e Tríplice amém. 

 

Os textos da liturgia de hoje foram extraídos do livro 

A força da ternura, de L. Boff. 

 

 
 


