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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Pela graça e o primor” 
 

Este é um poema de amor  

tão meigo, tão terno, tão teu...  

É uma oferenda aos teus momentos  

de luta e de brisa e de céu...  

E eu, quero te servir a poesia  

numa concha azul do mar  

ou numa cesta de flores do campo.  

Talvez tu possas entender o meu amor.  

Mas se isso não acontecer, não importa.  

Já está declarado e estampado  

nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema,  

o verso; o tão famoso e inesperado verso que  

te deixará pasmo, surpreso, perplexo... 
{Cora Coralina} 

 
Canto: HE 120 “Um hino ao Senhor”  
 

CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica Responsiva: Sl 43 {pg. 776} 
Solo/Coro “Tomou sobre si” 
Momentos de silêncio 
 

A prece.  

Ah, como são tocantes as palavras 

 que se desprendem dos lábios na hora da prece!  

Porque a prece é o orvalho divino, que suaviza o 

excessivo calor das paixões. 
{Santo Agostinho} 

 
Momentos de Louvor (noite) 
 Cancioneiro 34 “Sim, teu amor quebranta meu coração” 
 Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Eclesiastes 1.2,12-14 {pg. 905}  
   2.18-23 {pg. 907} 
                             Colossenses 3.1-11 {pg. 1557} 

                              Lucas 12.13-21 {pg. 1358}  
Mensagem 
Coro MW “Conheço o amor” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Minha alma tem o peso da luz. 
Tem o peso da música. 

Tem o peso da palavra nunca dita, 
prestes quem sabe a ser dita. 

Tem o peso de uma lembrança. 
Tem o peso de uma saudade. 

Tem o peso de um olhar. 
Pesa como pesa uma ausência. 
E a lágrima que não se chorou. 
Tem o imaterial peso da solidão 

no meio de outros. 
 {Clarice Lispector} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso” 
 Cancioneiro 47 “Comunhão”  
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O segredo da felicidade não é fazer sempre o que 
se quer, mas querer sempre o que se faz. 

{Leon Tolstói} 

 
Canto: HE 137 “Louvai a Deus” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


