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“Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos 

Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos 
átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne exul-

tem pelo Deus vivo!”  
(Salmo 84.1-2) 
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LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
Amor a Deus é o desejo de dar-se a si mesmo por 
completo ao sentido da vida e de executar essa 
grande entrega à vida de Deus no mundo... Inteire-
za é uma outra palavra para devoção. Ser devoto 
significa: doar-se a Deus, participar do movimento 
do amor no mundo e tornar-se mesmo amor. {Do-

rothee Söle} 

   . Canto: “Exaltai o Senhor” HE 121 
   . Oração 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 84 
   . Solo 
   . Momentos de confissão 
Orar a Deus significa: mostrar a Deus continuamen-
te os que hoje estão na prisão e são humilhados e 
torturados. Orar significa não absolver Deus. ‘Mas 
são Teus filhos, meu Deus!’. Interceder significa 
lembrar Deus daqueles que têm todos os motivos 
para se sentirem esquecidos por Deus. {Dorothee Söle} 

   . Canto: “Mais perto da tua Cruz” HE 325 
   . Proclamação do Perdão 
 
LOUVOR E GRATIDÃO 
   . Apresentação dos motivos de louvor (noite) 
   . Eurico ao violão, Patrícia na condução e a con-
gregação louvando ao Senhor. 
 
    
 
 
 

  
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: 1 Rs 8. (1, 6, 10-11) 22-30, 41-43, Ef 
6.10-20, Jo 6.56-69. 
   . Mensagem manhã: Rev. Mozart Noronha 
   noite:    Rev. Edson Fernando 
 
EUCARISTIA 
   . Palavras da instituição da Santa Ceia 
O objetivo da religião cristã não é a idolatria de Cristo, a 
cristolatria, e sim que nós todos ‘sejamos em Cristo’, 
como diz a expressão mística; que tenhamos parte na 
vida de Cristo. Esse salvador é um curador ferido, e Ele 
cura de tal forma, que nos tornamos semelhantes a Ele. 
Ser como Ele, rir como Ele, chorar como Ele... {Dorothee 

Söle} 

   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
Nenhum de nós é por demais pequeno ou grande, ne-
nhuma é por demais velha, culta ou ignorante. Nós to-
dos somos participantes de Deus, Deus nos consola e 
nós preparamos o caminho de Deus. A voz de Deus nos 
chama e nós respondemos. O Espírito de Deus quer nos 
tornar corajosos e aptos à verdade. Deus quer nascer 
em nós. {Dorothee Söle} 

   . Canto: “O grande amor de Deus” HE 324 
   . Recolhimento e consagração das ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice Amém. 
 

 


