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 Domingo, 06 de janeiro de 2019 
Epifania do Senhor 

 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Bom Deus, nós iniciamos um ano novo. 
Ele ainda está puro, intocado. 
Portanto, temos algo novo diante de nós. 
No novo, também sempre está a promessa  
de que tudo em nós será renovado, e ficará melhor. 
As primeiras horas do Ano Novo já passaram. 
Assim, o novo, a cada segundo, está sendo gasto um 
pouco. Concede-me atenção para que eu receba, com 
um coração novo, o novo que Tu me ofereces, para 
que algo de novo possa crescer em meu coração.  
Renova o meu coração,  
preenche os meus relacionamentos, minhas amizades, 
minha parceria, minha maneira de tratar os colegas,  
com o teu Espírito novo. 
Dá-nos uma nova chance,  
para que juntos trilhemos novos caminhos,  
que algo de novo possa crescer em nós. 
Abençoa este ano, que seja um ano de novos ventos, 
curando o que está ferido, unindo o que está partido e 
abrindo o que está enrijecido para uma nova vida. 

{Anselm Grün} 
 

Canto: HE 68 “Culto à Trindade” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 72.1-7,12-16 {pg.799} 

Momentos de silêncio 
 

É no lodo que o lótus finca raízes,  
é nas águas turvas, pútridas que ele media,  
irresistivelmente atraído por essa luz  
que ele desconhece,mas que pressente  
e que o estica  
e que o atrai  
e que o levanta  
e o obriga a levantar-se  
e que, de repente, ele encontra quando, 
ao chegar à superfície, supera.  
Agora, gloriosa, ele se abre 
Desabrocha-se  
E, cego, ofusca a todos 

Com seu indizível esplendor. 
{Frédérick Leboyer} 

 

Canto: HE 288 “Mais de Cristo” (manhã) 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 91 “Nunca pare de sonhar” 
Cancioneiro 60 “Momento novo” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mt 2.1-12 {pg.1246} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Peço a Deus que nos dê inspiração 
E que renove em nós a inteligência, 
Que nos faça ganhar experiência 
Nos momentos amargos que virão. 
 

Por necessário se ter precaução 
Precisamos agir com transparência 
No momento de alguma interferência 
Através das palavras, ou mesmo ação. 
 

E que as pessoas unidas no serviço 
Venham ter por santo o sagrado compromisso 
De ajudar pobres, mulheres e crianças. 
 

E que esse gesto de amor seja um projeto, 
Construído com luta e com afeto, 
E com sinais explícitos de esperanças.  

{Mozart Noronha} 
 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 83 “Faz-me chegar” 

Cancioneiro 48 “Cio da terra” 
 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A vida só pode ser compreendida,  
olhando-se para trás;  

mas só pode ser vivida,  
olhando-se para frente. 

{Søren Kierkegaard} 
 

Canto: HE 327 “Chuvas de bênçãos” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


