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 “Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde 

os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos 

os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos 

celestiais”. 

(Salmo 148:1-2) 
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BATISMO DO SENHOR 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo: Lizette Pinhão  (manhã) 

   . Nesta manhã  (José Enokibara) 

Nesta manhã, 
Em alguma parte 

Não importa onde 

Nasceu uma criança. 

Linda, linda, 
Mestiça. 

Com os cabelos  

Presenteados pela noite, 

E um olhar tingido de mel. 
Nesta manhã, 

Em várias partes do mundo, 

Nomes e pátrias não importam,  

Nasceram crianças, 
Nasceram pássaros, 

Desabrocharam flores. 

Nesta manhã, 

Noutras passadas 
E noutras que estão por vir 

Estão nascendo, renascendo 

E se transformando vidas... 

Oferta do Ilustre e Amado Desconhecido 
O Pressentido... Deus. 

. Canto: “Eis-me convosco” HE 296 

. Oração 

 

CONFISSÃO 

   .  Leitura bíblica: Salmo 29 

Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão 

todas estas bênçãos: Bendito serás na cidade e no campo, bendito o 
fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, bendito o teu cesto, bendito 

serás ao entrares, e bendito ao saíres.” Dt. 28:2-6. 

   . Solo:  Lizette Pinhão (manhã) 

  . Canto: "Lírio dos Vales" HE 286 

 

LOUVOR (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

   

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 1.1-5, At 19.1-7, Mc 1.4-11. 

   . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Consagração dos elementos 
   . Presente Vivo  (Afonso Romano de Sant’Anna) 

Viver é a  conjugação diária do presente. 

Viver  é presentear. 

Mais que um jeito de doer 
é um modo de doar. 

E um presente 

mais que um objeto 

é o elo entre dois olhos 
a floração do gesto 

o prateado evento 

e o cristalino afeto. 

Não se dá apenas pelo prazer  de ver 
o outro receber. 

 Dá-se para que o outro  

entre-abrindo-se ao presente 

também dê.” 

   . Abraço da Paz 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
“... nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura 

poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus.” Rm 

8:39 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor”  HE 420 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  
Dirigente: Ó Deus Espírito, conduz nosso povo a uma terra livre, 
cheia de luz e ternura, onde a justiça seja colhida com nossas mãos, 

onde os frutos produzidos sejam partilhados por todos. 

Todos: Amém! 
Congreg: Ó Deus Pai e Mãe, transforma os limites e muros que nos 

separam em canteiros de flores, onde todos sejamos crianças. 

Todos: Amém!  

Dirigente: Que o Fogo do Espírito aqueça sempre  nossa comunida-
de, aqueça nossas vidas e dissipe de nossa terra toda a escuridão!  

Todos: Amém. Amém. Amém. 

   . Tríplice Amém 

 

 

 
 


