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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Deus dos Antigos” 
 

Qual pássaros em suas gaiolas!  
Medo de amar! Medo de olhar a vida de frente!  
E naquele pequeno espaço,  
cantamos nossas dores e sonhos!  
Muitas vezes se abrem as portas de nossas gaiolas  
mas permanecemos ali acostumados... encolhidos...  
nas nossas vontades e sonhos!  
Não tenhamos dúvidas!  
À primeira oportunidade,  
devemos alçar o vôo dos falcões!  
Calmo, confiante, determinado ... amar sem medo!  
Brincar um pouco com a vida!  
Não ter medo dos rochedos!  
E sobre eles, estender nossas asas corajosas de falcões!  
E sair em busca de nossos sonhos!  
Como o Condor...  
tentar enxergar as pequeninas coisas à nossa volta  
e saber apreciá-las!  
Dando um sentido novo à nossa vida!  
Não seremos como pássaros de gaiolas,  
mas, Falcões e Condores do céu!  
A cada dia existe uma renovação constante  
e nunca um dia será como o outro...  
Não há dores eternas! Não há lágrimas eternas!  
Não há perdas eternas!  
Há sorrisos esperando-nos...  
Dias de sol, o abraço dos amigos, dos filhos.  
E tantos sonhos lindos!  
Um amor nos espera para voar... voar... voar...  
Porque a vida é um recomeçar diário de um vôo!  
E gaiolas não foram feitas para pássaros. 
Tampouco para Falcões! 

{Leonardo Boff} 
 

Canto: HE 296 “Eis-me convosco!” (manhã) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 82 {pg. 810} 
Solo/Coro “Pai Nosso” 
Momentos de silêncio 
 

Assim, estou orando, mesmo sem saber como orar. 
Descanso, mesmo quando me sinto impaciente;  

tenho paz quando estou sendo tentado;  
sinto-me seguro em meio à ansiedade; 

cercado de uma nuvem de luz,  
mesmo quando estou no meio das trevas;  
em amor, enquanto ainda tenho dúvidas. 

{Henri Nouwen} 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Cancioneiro 65 “Infinitamente mais” 
Cancioneiro 91 “Nunca pare de sonhar” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Jeremias 23.23-29 {pg. 1028} 
 Hebreus 11.29, 12.2 {pg. 1594} 
 Lucas 12.49-56 {pg. 1361} 
Mensagem 
Coro MW “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Quem me dera descansar em ti! 
Quem me dera que viesses a meu coração  
e que o embriagasses, para que eu me esqueça de 
minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem! 
Que és para mim?  
Tem piedade de mim, para que eu possa falar. 
Dize-me por tuas misericórdias,  
meu Senhor e meu Deus, que és para mim?  
Dize a minha alma: Eu sou a tua salvação.  
Que eu ouça e siga essa voz e te alcance.  
Não queiras esconder-me teu rosto.  
Morra eu para que possa vê-lo  
para não morrer eternamente. 

{Santo Agostinho} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 86 “Jesus Cristo Esperança para o mundo” 
             Cancioneiro 45 “De joelhos” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom!  
E se um dia lá na frente, a vida der uma ré,  
recupere sua fé, e recomece novamente. 

{Bráulio Bessa} 
 

Canto: HE 66 “Tu és fiel, Senhor” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


