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 Domingo, 23 de dezembro de 2018 
4º Domingo do Advento 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Anjos vieram anunciar” 

 

Que nossos sentidos estejam abertos 
para os desconcertantes e surpreendentes caminhos 
de tua humilde presença em nós. 
Tu chegas num jumentinho. 
Frágil, desconcertas nossas ideias de grandeza, 
nossos sonhos de poder. 
Sim, Tu vens das periferias, 
como um desconhecido,  
não chegas em cavalo branco, 
muito menos em carrossel de ouro. 
Vens despojado de glórias. 
E por isso mesmo tudo em ti 
é alegria, é liberdade, é jovialidade. 
Oh tão humano Jesus, que venha sobre nós, 
esta Tua humanidade despojada de egoísmos 
capaz de nos fazer verdadeiramente livres! 
 

{Edson Fernando} 
Canto: HE 9 “Noite jubilosa” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 80.7 {pg. 808} 
Solo/Coro MW  “O primeiro Natal” 

Momentos de silêncio 
 

(...) Pois dentro desta manhã 
Vou caminhando. E me vou 

Tão feliz como a criança 
Que me leva pela mão. 

Não tenho nem faço rumo: 
Vou no rumo da manhã, 
Levado pelo menino... 

Amorosa e transparente, 
Esta é a sagrada manhã 

Que o céu inteiro derrama 
Sobre os campos, sobre as casas, 
Sobre os homens, sobre o mar. 

Sua doce claridade 
Já se espalhou mansamente 

Por todas as dores... 
{Thiago de Mello} 

Canto: HE 5 “A nova do Evangelho” (manhã) 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 6 “Natal brasileiro” 
Cancioneiro 4 “Vamos nós festejar” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 

Leitura Bíblica: Lucas 1.39-45 {pg. 1331} 
Mensagem 
Coro MW “Meia-noite, cristãos” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 

Empoderar-se da cruz de Jesus 
é perdoar e amar. 
Perdoar-se pelos erros, pelas ausências,  
pelas falhas consigo e com o outro. 
É silenciar a alma e sentir  
o calor aconchegante do perdão, do esquecimento,  
exalar do fundo do nosso coração  
e adentrar à nossa consciência. 
É amar-se a si, como se é, e ao outro, como ele é, 
com nossas diferenças, defeitos e virtudes. 
E assim, perdoados e amados, 
perdoando e amando, 
nos preparamos para o renascimento do menino, 
que é puro amor, pura bondade, pura doação, 
a si e ao mundo. 
Que ele chegue faceiro e sorridente 
com sua paz e alegria de criança contagiantes 
e encontre lugar na manjedoura da nossa alma, 
hoje e sempre. 
Amém. 

{Mariana Meyer}
 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

Cancioneiro 54 “Deus da alegria” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Que a ansiosa espera da criação 
Se satisfaça com a nossa vida 

Revelando a luz potente de vida 
Da vida inesgotável de Cristo em nós. 

{Jakler Nichele}
 

Canto: HE 7  “Noite de paz”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 


