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“Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem 

há de morar no teu santo monte?” 

(Salmo 15.1) 
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LITURGIA 

 

   . Prelúdio  

    . Solo 

 “Creio que as seguintes palavras exprimem a rea-

lidade do Evangelho: é preciso permitir-se renas-

cer, pelo poder imprevisível do Vento, a fim de en-

trar no Reino. É preciso que nos tornemos crianças 

de novo.  

Gostaria que a teologia fosse isto: as palavras que 

tornam visíveis  os sonhos e que, quando ditas, 

transformam o vale de ossos secos numa multidão 

de crianças.” 
(Rubem Alves em  “Lições de Feitiçaria”) 

    . Canto:  Ao Deus Supremo HE 110 

 

 CONFISSÃO  

   .  Leitura bíblica: Salmo 15 {p. 751} 

    . Solo 

Tu me enlaças, Senhor  

Senhor, a missão do tempo que se escoa é de curar-

nos e de transformar-nos em alegria para tua gló-

ria. 

Senhor, abre-nos de par em par a Tua porta e faze-

nos penetrar lá onde nada será respondido porque 

não haverá mais resposta, mas haverá beatitude, 

que é resposta a todas as perguntas e presença que 

satisfaz!   
(Antoine Saint- Exupéry) 

    . Canto: Companhia de Deus HE 319 

    . Momentos de louvor (Noite) 
 

 EDIFICAÇÃO  

   .  Leituras Bíblicas: Miquéias 6.1-8 {p. 1212}, 1 

Coríntios 1.18-31 {p. 1500}, Mateus 5:1-12 {p. 1249}.  

   .  Mensagem  

 

  
 

                            

   

COMUNHAO  

    . Convite à mesa  

    . Eucaristia 

Do pão, do vinho, desse amor fraterno 

Eu quero a essência, a primordial semente 

E a doce benção do criador paterno 

Que em luz fulgura sempre em nossa mente 

 

Num gesto grave, comedido e terno 

O pão reparto, e a cada irmão presente 

Estendo a taça do Meu sangue eterno,  

Para  que beba, para que se alimente... 

  

Tomai, comei, e aos que tem fome, dai 

Deste Meu corpo,  deste pão sagrado 

Que o Pai supremo multiplicará 

  

Tomai, bebei, e aos que tem sede, dai 

Deste Meu sangue, por vós derramado 

Que a boa nova vos libertara! 
(Jair Damasceno) 

 

   . Pai Nosso   

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  
O que nos falta é a capacidade de traduzir em  

proposta aquilo que ilumina a nossa inteligência e  

mobiliza nossos corações: a construção de um  

novo mundo.  
(Herbert de Souza)  

  

   . Canto: Sede Fiéis HE 409 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém. 

 

 


