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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW 
 

Quando não há nada mais a ser dito, silencia.  
Quando não há mais nada a ser feito, 
permitas apenas ser, apenas estar  
e fica na companhia do teu coração  
e este indicará o momento apropriado para agires.  
Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, 
enlaçando-te com os nós da intranquilidade,  
descansa e refaz tua energia.  
Não há pressa,  
a prioridade é que tu encontres novamente  
a tua essência para que tenhas presente em ti  
a alegria de ser e estar.(...)  
Confia e vai em teu caminho de paz.  
Nada é mais gratificante que ver alguém  
submergindo da escuridão apenas por haver 
acreditado na existência da luz.  
Ela sempre esteve presente...  
Era só abrir os olhos...  

 

{São Francisco de Assis} 
 

 

Canto: HE 286 “O Lírio dos vales”  
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Alternada: Sl 112.1-9,10 {pg. 836 } 

Coro MW 
Momentos de silêncio 
 

Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz  
Eu estou só, mas tu não me abandonas  
Estou desanimado, mas em ti há auxílio  
Eu estou inquieto, mas em ti há paz  
Em mim há amargura, mas em ti há paciência  
Não entendo teus caminhos, mas tu conheces o 
caminho certo para mim. 

{Dietrich Bonhoeffer} 
 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 110 “Meu mundo com Deus”  
Cancioneiro 92   “Sinceramente” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mateus 5.13-20 {pg. 1249} 

I Coríntios 2.1-16 {pg. 1500}; Isaías 58.1-12 {pg.  987} 

 
Mensagem 
Coro MW 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Dá de ti. 
Dá de ti quanto puderes: 

o talento, a energia, o coração. 
Dá de ti para os homens e as mulheres 
como as árvores dão e as fontes dão. 

Não somente os sapatos que não queres 
e a capa que não usas no verão. 

Darás tudo o que fores e tiveres: 
o talento, a energia, o coração. 

Darás sem refletir, sem ser notado, 
de modo que ninguém diga obrigado 

nem te deva dinheiro ou gratidão. 
E com que espanto notarás, um dia, 

que viveste fazendo economia 
de talento, energia e coração! 

{Giuseppe Ghiaroni } 
 

Pai Nosso e Partilha 

Cancioneiro 43 “Canção dos herdeiros” 
Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 
 

A hora mais escura da noite  
é justamente  aquela que  

nos permite ver melhor as estrelas. 
{Charles Beard}  

 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


