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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Pela graça e o primor” 
 

No colo de Deus 
Como eu gostaria, Senhor, 
de ser como aquela criança amamentada [desmamada] 
que se aninha no colo da mãe; 
sem ter necessidade de mais nada 
a não ser do calor terno do teu abraço; 
sentir teu afago carinhoso me confortando; 
e, ao embalo da tua voz paciente, 
adormecer sereno 
e descansar pertinho do teu coração; 
e, ao ritmo da tua respiração suave, 
sonhar com coisas boas 
que façam meus lábios sorrirem, 
e, mesmo de olhos fechados, 
façam-me contemplar as estrelas do teu céu 
e os frutos do meu chão. 

{Luiz Carlos Ramos} 

Canto: HE 362 “A segurança do crente” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 121 {pg. 848} 

Coro MW “Eu preciso de Jesus” 
Momentos de silêncio 
 

Oração pelas crianças 

Ó poderoso Pai dos fracos, estende tua mão ternamente 
sobre todas as crianças do mundo e as abençoa.  E perdoa  
todas as vezes que fizemos tropeçar um destes 
pequeninos. Abençoa nossos filhos, que são a vida das 
nossas vidas e se tornaram o coração dos nossos 
corações. Eles trazem frescor às nossas almas com a sua 
alegria sorridente. Ó Mãe amorosa, que nunca morra a 
criança que há em nós, pois, vivendo esta criança nos 
veremos sempre na alegria de todos os pequenos e 
pequenas deste mundo. Ajuda-nos a nascer para a criança 
que pulsa em nós, que apenas quer sonhar, criar e 
transformar tudo o que vê em brinquedo. Que nesse 
brincar descubramos  a alegria da Tua presença.  Por Jesus 
de Nazaré, a criança que Tu és e jamais deixarás de ser. 
Amém. 

{adap. de Walter Rauschenbusch} 

Momentos de Louvor  
      Cancioneiro 104 “Doce nome” 
      Cancioneiro 25 “Em tua presença” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Jeremias 31.27-34 {pg. 1041};                               
Gênesis 32.22-31 {pg. 46}; II Timóteo 3.14-4.5 {pg. 1575};  
Lucas 18.1-8 {pg. 1369} 

Mensagem 
Coro MW “Quem espera em Deus” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Dá-me alegria, ó Deus 
Dá-me bom humor! 
Dá-me, Senhor, uma boa digestão 
E algo também para digerir. 
Dá-me a saúde do corpo 
E o bom humor para conservá-la 
Dá-me, Senhor, uma alma santa 
Que entesoura tudo o que é bom e puro, 
Para que eu não me assuste com o pecado 
E, ao me esbarrar com ele, 
Trabalhe para novamente pôr as coisas no lugar. 
Dá-me, Senhor, uma alma que não conheça o tédio, 
Nem resmungos, suspiros e ou queixas. 
Também não permitas que me preocupe demais 
Com esta “coisinha” tão absorvente 
que se chama “eu”. 
Dá-me, Senhor, o senso do ridículo. 
Concede-me, Senhor, a graça de compreender 
Uma piada e uma brincadeira, 
Para experimentar na existência um pouco de alegria  
E saber comunicá-la aos outros. Amém. 

{Thomas Merton} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 41 “A ceia do Senhor” 
              Cancioneiro 54 “Deus da alegria”              

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Dias felizes 
Garanta-me, ó Deus, os mais elevados e melhores bens, 

Um espirito apurado, bem-estar que não afunde, 
Tesouros em abundância, saúde permanente, 

A graça do dom da palavra e dias felizes. 
{Rig-Veda II, 21,6} 

Canto: HE  341 “Segurança e alegria” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


