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 “Grande é o Senhor e mui digno de ser lou-

vado, na cidade do nosso Deus. Seu santo 

monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda 

a terra; o monte de Sião para os lados do Nor-

te, a cidade do grande Rei.” 

(Salmo 48:1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   .Prelúdio 

   . Solo 

   . À procura do crer  [Edson Fernando] 

 Porque meus olhos Te viram, 

Quero voltar a Te ver, 

Te vi ainda menino, 

Tão perto meu ser do Teu ser 

Hoje me sinto sozinho, 

Oh Deus, me dá Teu carinho, 

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

Dá-me um olhar cristalino, 

Que em tudo, tudo Te vê. 

Revolve sombras e medos 

Que anuviam todo o meu ser  

Oh Deus, ilumina o caminho  

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 48 

   . Solo 

  . O teu Jardim [Jonas Rezende]  

...Procuro o Céu e apenas vejo o forro 
do meu quarto tão frio e já desfeito... 
é quando o amor divino como um jorro 
invade-me qual nunca havia feito. 
Tua voz faz tremer a minha cama 
e acende dentro de mim a eterna chama 
que queima como a fúria de um vulcão. 
Sei então mais alegre que assustado 
Que todo entendimento é limitado 
e o jardim que escolheste é o coração. 

   . Momentos de oração 

   . Canto:     “Amor Perene” HE 139  (manhã) 

 

 LOUVOR 

   . Motivos de Louvor 

     (Eurico Marchon) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Liturgia da Palavra:  II Sm 5:1-5; 9-10, 2 Co 12:2-

10; Mc 6: 1-13 

   . Mensagem : Pr. Edson 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Nunca pare de sonhar 
 Ontem um menino que brincava me falou  

Que hoje é a semente do amanhã  

Para não ter medo que esse tempo vai passar, 

Não se desespere, nem pare de sonhar... 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, 

Deixe a luz do sol brilhar 

No céu do seu olhar 

Fé na vida, fé em Deus  

 Fé no que virá, 

Nós podemos muito  

Nós podemos mais  

Vamos lá fazer o que será...    
[Gonzaguinha, adaptado, no original usa-se “fé no homem”] 

    . Pai nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Tu me enlaças, Senhor  

Senhor, a missão do tempo que se escoa é de curar-nos e 

de transformar-nos em alegria para Tua glória. Senhor 

abre-nos de par em par à Tua porta e faze-nos penetrar 

lá onde nada será respondido porque não haverá mais 

resposta, mas haverá beatitude, que é resposta a todas 

as perguntas e presença que satisfaz!  [Antoine Saint- 

Exupéry] 

   . Canto: “Conta as muitas Bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém. 
 


