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 “Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde 

os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos 

os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos 

celestiais”. 

(Salmo 148:1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Afirmação de fé (Carlos Alberto Rodrigues Alves)  

Há quem, descrente, ache que Deus é criação dos homens 

Nós, porém, ousamos crer no Senhor de todos os povos e 

todas as raças 

Há quem, resignado, afirme que a fome e a guerra são inevi-

táveis 

Nós, porém, ousamos crer no Pão da Vida e no Senhor da 

Paz 

Há quem, arrogante, acredite na lei do mais forte 

Nós, porém, ousamos crer no Deus que é amor 

Há quem, pretensioso, queira prender o Espírito em suas 

certezas 

Nós, porém, ousamos crer que o Espírito sopra onde quer 
Há quem, pobre, confie na inabalável segurança de Mamom 

Nós, porém, ousamos crer no Senhor da Providência 

Há quem, angustiado, pense que a coroa da vida é a morte 

Nós, porém, ousamos crer que o Senhor faz novas todas as 

coisas 

   . Canto:  “Hosana nas Alturas” HE 26 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 118.1-2, 19-29 

   . Solo 

   . Perdoa-nos!  (Carlos Alberto Rodrigues Alves) 

Pai nosso do perdão 

estás nos céus de nossa paz 

Santificados sejam teus braços 

que em abraços nos acolhe como Pai de amor 

Venha a nós o teu reino de bondade 

Seja feita a tua vontade de ternura e generosidade 

E não nos deixes cair na tentação  

de pensar ou vivenciar alguma crueldade 

mas livra-nos de praticar qualquer forma de maldade 

Pois teu é o reino da alegria, teu é o poder da beleza, e tua é a 

glória de nos ensinar que ser feliz é perdoar sempre 

   . Canto:  “Hora Bendita” (manhã) 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Mc 11.1-11 ou Jô 12.12-16 

   . Mensagem 

   . Cerimonia do Batismo Infantil de Luisa Ibarra Mara-

nhão (manhã) 

   . Canto: “Convite aos Meninos” HE 165 1. e 4ª. estrofes 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . ♫ A ceia do Senhor    (Jaci Maraschin) 

Partilhar o pão, / distribuir o vinho, / estender a mão / a 

qualquer vizinho. 

Alargar o chão, / retirar o espinho, / abraçar o irmão, / não 

ficar sozinho. 

O pão da eucaristia / é mais que pura massa, 

é feito de alegria, / é dado a nós de graça. 

O vinho consagrado / é mais do que bebida: 

é sangue derramado / que dá sustento à vida. 

Jesus, em qualquer parte, / és mais que forma e rito: 

és pão que se reparte / no mundo injusto, aflito. 

Permite que este trigo / na terra amadureça, 

e a fome do mendigo, / enfim, desapareça. 

Que o vinho nos anime / a celebrar a vida, e a todos aproxime 

/ na terra agradecida. 

   . Pai Nosso 

  .  Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 
Tive o meu convite para o. festival do mundo, 

E por isso a minha vida se tornou abençoada. 

Meus olhos viram muitas coisas 

E meus ouvidos outras tantas. 

Minha parte nesta festa foi tocar o meu instrumento 

E fiz tudo o que pude. 

                                                             (Rabindranath Tagore) 

   . Canto:  “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Bênção final   

   . Tríplice Amém. 

 

 
 


