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 “Somente em Deus, ó minha alma, espera 

silenciosa; dele vem a minha salvação. Só ele é 

a minha rocha, e a minha salvação, e o meu 

alto refúgio; não serei muito abalado.” 

(Salmo 62.1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Confissão de fé  (Mahatma Gandhi) 

Para mim, Deus é verdade e amor. 

Deus é ética e moralidade. 

Deus é ausência de temor. 

Deus é manancial de luz e vida. 

E, contudo, está acima e além de tudo isso. 

Estou mais certo de sua existência 

Do que tu e eu estarmos sentados 

Neste quarto. 

Posso afirmar também 

Que posso viver sem água nem ar, 

Mas não posso viver sem Deus. 

Podes arrancar-me os olhos que isto 

Não me mata.  

Podes arrancar-me o nariz  

Que isto não me mata. 

Mas basta que destruas minha fé, 

E estarei morto. 

   . Canto: “Vencendo vem Jesus!” HE 312 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

  . Leitura bíblica: Sl 62.5-12 

  . Solo  

  . Momentos de oração silenciosa 

  . Ação de graças   (Luiz Carlos Ramos) 

Obrigado, Senhor, pela grande luz do Universo, Sol dos 

sóis, Luz de luz.  

Obrigado, também, pelas pequenas luzes do cotidia-

no, pirilampos que brincam nos bosques, pisca-piscas 

que enfeitam as matas.  
Obrigado, Senhor, pelo grande som da orquestra do Uni-

verso, a Palavra nas palavras, o Sentido dos sentidos.  

 

 Obrigado, também, pelo silêncio da alma e pela pausa 

da noite, pelo silvo dos pássaros no vento, o coaxar na 

lagoa e os grilos sob a lua.  
Obrigado, Senhor, pelo grande gesto criador, abraço 

universal, colo infinitamente materno.  

Obrigado, também, pelos pequenos toques recriado-

res: a mão amiga, o beijo terno, o afago tímido.  
Obrigado, Senhor, pelos grandes.  

Obrigado, também, pelos pequenos.  
Por toda a eternidade  

e por cada instante, obrigado, Senhor.  

Amém.  

   . Canto:  “A certeza do Crente” HE 388 (manhã) 

   . Momentos de louvor (noite)  

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jn 3.1-5, 10, 1 Co 7.29-31, Mc 

1.14-20. 

   . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Convite à mesa 

   . Vida  - Verso do Boletim  (Jonas Rezende) 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

O que me faz feliz? Ser útil aos outros. A coisa mais 

bela de todas? O amor.  ( Madre Teresa de Calcutá) 

   . Canto:  “Plena Consagração” HE 183 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

Oficiante: Agora, despedes em paz os teus servos, se-

gundo a tua palavra; 

Mulheres: luz para revelação dos gentios, e para a glória 

do teu povo de Israel. 

Todos: Glória ao Pai seja dada, ao Filho e ao Santo Deus 

Consolador. Como era no princípio, é hoje e para sem-

pre, séculos sem fim. Amém. 

   . Tríplice Amém. 
 


