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Domingo, 07 de janeiro de 2018 
Batismo do Senhor 

“Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas; troveja o Deus da glória; o Senhor está sobre as muitas águas.” {Salmo 29.3} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
  

Quando eu abandonar o leme,  
saberei que chegou a hora de o tomares tu.  
O que deverá ser feito,  
será feito instantaneamente.  
Toda essa luta é inútil! 
 

Coração meu, entrega tuas mãos  
e aceita em silêncio tua derrota.  
Considera qual não foi tua sorte ficar aí, 
tranquilamente sentado  
no lugar onde te colocaram! 
 

Minhas lamparinas se apagam  
a cada sopro de vento e,  
no esforço de novamente acende-las,  
esqueço de tudo o mais. 
 

Desta vez, porém, serei mais sábio.  
Vou esperar na sombra e estender  
minha esteira no chão.  
Quando quiseres, meu Senhor,  
vem aqui e senta-te comigo. 

{Tagore} 
  
Canto: HE 66 “Vem, ó Todo-Poderoso” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 29 {pg. 762}                                                          
 

Pra dilatarmos a alma 
Temos que nos desfazer 

Pra nos tornarmos imortais 
A gente tem que aprender a morrer 

Com tudo aquilo que fomos 
E tudo aquilo que somos nós. 

{Fernando Anitelli} 

   
Momentos de silêncio 
Canto: HE 64 “Pastor divino” 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
            Cancioneiro 91 “Nunca pare de amar” 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Marcos 1.4-11 {pg. 1297}; 
                            Gênesis 1.1-5 {pg. 3}; 
  Atos 19.1-7 {pg. 1459}.         
Mensagem                                

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa  
 

Que as nossas almas sigam irmanadas na utopia de 
um mundo cuja maior loucura seja a dignidade de 
todos os homens. Cuja alegria de uns não esteja 
alicerçada na desgraça de inúmeros outros. Cuja 

esperança sobreviva ao caos. Onde o pão nosso de 
cada dia esteja à mesa recheado de sonho e poesia. 

{Eduardo Galeano} 
 
Pai Nosso  
Partilha 
Canto: Cancioneiro 28 “Grandioso és Tu” 
            Cancioneiro 23 “Canção da chegada”       
    

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Para que serve a utopia? 
 Serve para isso: 

 para que eu não deixe de caminhar. 
{Eduardo Galeano} 

 
Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

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

 
Benção Final e Tríplice Amém  

 


