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ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Give me that old time religion” 
 

Senhor Jesus, 

É teu desejo que sejamos um, 

como tu és com o Pai, 

e por isso esse também é o nosso desejo. 

A despeito de todas as forças contrárias, 

de todas as ameaças de dispersão, 

de toda pressão e repressão desintegradora... 

Apesar de tanta maldade, 

de tanto egoísmo, de tanta intolerância... 

Nós nos dispomos a fazer a tua vontade 

e, no que depender de nós, nos comprometemos 

a construir a paz para toda família humana. 

Cumpre em nós a tua palavra, ó Cristo, 

de tal maneira que o mundo creia 

que tu nos enviaste em missão de paz 

e em comunhão fraterna. Amém. 
{Luiz Carlos Ramos} 

 

Canto 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 51.1-11; {pg. 782} 
 

Coro MW “O vinde a mim” 
 

Momentos de silêncio 
 

Aceite-me, querido Deus, aceite-me por um 

momento. Deixe os dias órfãos gastos sem Você 

serem esquecidos. Alongue este breve instante por 

Seu amplo colo, mantendo-o sob Sua luz. 

Vaguei atrás de vozes que me atraíram... deu em 

nada. Permita-me, agora, sentar em paz e escutar 

suas palavras no espírito de meu silêncio. 

Não mostre Suas costas aos segredos obscuros do 

meu coração: queime-os até que Seu fogo os 

ilumine. 
{Rabindranath Tagore} 

 

Momentos de Louvor  
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Lucas 15.1-10 
Êxodo 32.7-14  
I Timóteo 1.12-17  

 

Mensagem 
Coro MW “Pai Nosso” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Creio num Deus transformador, que nos conduz 
da morte para a vida, 

Creio num Deus compassivo, que a cada dia nos 
permite mostrar o nosso melhor 

E nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, que nos oferece sua 
mão e nos ampara sempre que nós percebemos 

que a nossa autossuficiência falhou... e nos 
possibilita o recomeço com amor e ternura. 
Creio num Deus amigo, a quem podemos 

confessar derrotas e vitórias, que nos aconchega 
como a uma criança e sempre nos aceita e encoraja 

para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, que nos possibilita ir 
ao encontro do outro, com igualdade e coração 
tranquilo, e nos faz crer que, sendo seus filhos 

amados, podemos ousar rumo à plenitude da vida. 
Amém. 

{Lisete Espíndola} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

É preciso esquecer para viver; 
a vida é esquecimento; 

cumpre abrir espaço para o que está por vir. 
{ Miguel Unamuno } 

 

Canto 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
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