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“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. 

Servi ao Senhor com alegria, 

apresentai-vos diante dele com cântico”. 

(Salmo 100.1-2) 
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Domingo 23 de novembro de 2014 
Cristo, o Rei do Universo 

 

LITURGIA 
 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . A Ti somente adoramos {Al Fatiha – Corão 1,1-7} 
Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. 

Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, 

O Clemente, o Misericordioso, 

O Soberano do dia do julgamento. 

A Ti somente adoramos. 

Somente a Ti imploramos socorro. 

Guia-nos na senda da retidão, 

A senda dos que favoreceste, 

Não na dos que incorrem na Tua ira, 

Nem na dos que estão desencaminhados. 

  . Canto:   Ao Deus supremo - Hinário Evangélico, 110 

  . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 100 {p. 823} 

   .  Solo / Coro 

   . O eterno descobrimento  {Teilhard de Chardin} 

Deus não se apresenta aos nossos seres finitos 

Como uma Coisa completamente acabada 

Que vamos abraçar. 

Deus é, antes, para nós 

O eterno descobrimento e o eterno crescimento. 

Quanto mais julgamos tê-lo agarrado, 

Mais ele recua, 

Atraindo-nos para as profundezas de Si próprio. 

Quanto mais nos aproximamos dele, 

Por todos os esforços da natureza e da graça, 

Mais Ele aumenta, com o mesmo movimento, 

A sua atração sobre as nossas potências, 

E a receptividade das nossas potências 

A essa divina atração. 

   . Canto:  Segurança em Cristo  HE 413 {manhã} 

                   Cancioneiro {noite} 

 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ezequiel 34.11-16, 20-24 {p. 1135}, 

Efésios 1.15-23 {p. 1542}, Mateus 25.31-46 {p. 1288}. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Ó Deidade  {Catarina de Siena}  

Ó Deidade, Deidade, eterna Deidade! 

Confesso, não nego: 

Tu és um Oceano de Paz, 

Em que se alimenta e nutre a alma 

De quem em Ti repousa pelo afeto e pelo amor, 

Conformando a própria vontade 

Com a tua altíssima e eterna vontade, 

Que apenas deseja a nossa santificação. 

Quem valoriza tal verdade 

Despoja-se da sua vontade 

E reveste-se da Tua. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 . Bênção antiga 

Tua vida amigo, 

Seja sempre para o melhor. 

Que o sol aqueça o teu viver, 

Que a chuva caia leve no teu lar 

E até nos encontrarmos outra vez 

Que Deus te segure nas suas mãos. 

Que o Senhor te abençoe e guarde, 

Que o Senhor sobre ti levante o rosto 

E te tê paz. 

   . Canto: Eis-me convosco  HE 296 

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

Amém! “ 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 

Silêncio e quietude no templo : por favor , desligue seu celular. 
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