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Acesse nosso canal no Youtube 
 

 Domingo, 29 de dezembro de 2019                       
1° Domingo do Tempo do Natal • Celebração de Ano Novo 

 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Quando eu abandonar o leme, 
saberei que chegou a hora de o tomares tu. 
O que deverá ser feito, será feito 
instantaneamente.   
Toda essa luta é inútil!  
Coração meu, entrega tuas mãos 
e aceita em silêncio tua derrota. 
Considera qual não foi tua sorte ficar aí, 
tranquilamente sentado 
no lugar onde te colocaram! 
Minhas lamparinas se apagam 
a cada sopro de vento e,  no esforço 
de novamente acende-las, esqueço de tudo o mais. 
Desta vez, porém, serei mais sábio. 
Vou esperar na sombra e estender 
minha esteira no chão.   
Quando quiseres, meu Senhor,  
vem aqui e senta-te comigo.  

{RabindranathTagore} 
 

Canto: HE 50 “Invocação da Trindade”  
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 148 {pg. 862} 

Solo 
Momentos de silêncio 
 

Para ganhar um ano novo que  
mereça este nome,  
você, meu caro, tem de merecê-lo,  
tem de fazê-lo de novo,  
eu sei que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente.  
É dentro de você que o Ano Novo  
cochila e espera desde sempre. 

{Carlos Drummond de Andrade}  

 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 60 “Momento novo”  
Cancioneiro 95 “Foi Deus que fez você” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Mateus 2.13-23 {pg. 1246}  

 Isaías 63.7-9 {pg. 992} 

 Hebreus 2.10-18 {pg. 1582}  
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Que as nossas almas sigam irmanadas na utopia de 

um mundo cuja maior loucura seja a dignidade de 

todos os homens. Cuja alegria de uns não esteja 

alicerçada na desgraça de inúmeros outros. Cuja 

esperança sobreviva ao caos. Onde o pão nosso de 

cada dia esteja à mesa recheado de sonho e poesia.  
{Eduardo Galeano} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia”                                                                                                            
            Cancioneiro 113 “Cada instante” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Tente. 
Levante sua mão sedenta 

 e recomece a andar. 
Não pense que a cabeça  
aguenta se você parar. 

Tente outra vez. 
{Raul Seixas} 

 

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 

 


