“Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia.”
(Salmo 111.1)
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LITURGIA
ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
. À procura do crer
Homens: 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 ensina o carinho,
Oh Deus, dá-me a graça de crer.
Mulheres: 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.
Todos: Neste domingo de inverno,
Em teu viver meu viver,
Oh Deus, suplico-te a benção:
Me ajuda a encontrar o meu ser
Oh Deus, suplico-te a graça,
Suplico-te a graça de crer. {Edson}
. Canto: “Vem, ó Todo Poderoso” HE 66
. Oração
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Salmo 111
. Solo
. Oração para a Paz
Homens: Ó Tu, Senhor Bondoso! Criaste toda a humanidade dos mesmos pais.
Mulheres: Desejaste que todos pertencessem ao mesmo
lar. Em tua Santa presença, todos são teus servos e todo
o gênero humano se abriga sob teu tabernáculo.
Todos: Todos se têm reunido à tua Mesa de graças e
brilham pela luz da Tua Providência.
{texto das escrituras Bahá`is}

. Canto: “Unido com Cristo” HE 282 {manhã}
. Louvor {noite}

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: 1 Rs 2.10-12, 3.3-14, Ef 5.15-20, Jo
6.51-58.
Quero ouvi-las, ainda outra vez, belas palavras de vida!
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Ora direis ouvir estrelas!
Ora direis ouvir estrelas!
Certo perdeste o senso!
E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouví-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?
E eu vos direi: amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas". {Olavo Bilac}
. Palavras da instituição da Ceia
. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO
A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. {Albert Schweitzer
"Memórias de Infância e Mocidade"}

. Canto: “Mensagem Real” HE 427
. Recolhimento das ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”.
. Bênção final
. Tríplice amém.

