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Domingo 14 de dezembro de 2014 
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

 

LITURGIA 
 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . A luz do sol                          {Nicolau de Cusa} 

Quando os nossos olhos procuram ver a luz do sol, 
que é a Tua face, 
veem-na primeiro veladamente nas estrelas, nas cores 
 e em todas as coisas que participam da Tua luz. 
Porém,  
quando se esforçam por ver de modo descoberto, 
superam toda a luz visível, 
pois toda essa luz é inferior àquela que procuram.  
   . Canto:  Noite Jubilosa - Hinário Evangélico, 9 
 

CONFISSÃO 
   . Salmódia:   Salmo 126 {p. 849} ou Lucas 1.446-56 {p. 

1332} 

   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio e oração  
   . Litania de Confissão       ( leitura responsiva )  
Oficiante: Poderoso Deus, que enviaste uma estrela 
para guiar teu povo ao Menino, confessamos que não 
temos seguido a luz de Tua Palavra.  
Comunidade: Não temos buscado os sinais de Teu amor 
no mundo, ou dado crédito à bondade do Evangelho.  
Oficiante: Temos falhado em não louvar com nossa 
alma o nascimento de Teu Filho, e temos afastado a Sua 
paz de nossa terra.  
Comunidade: Perdoa nossos pecados e renova em nós 
toda boa vontade para transformar nosso mundo em 
Teu Reino. Amém!                         {Paulo Roberto Rodrigues} 

   . Canto:   O Nascimento de Jesus -  HE , 19     {manhã} 
   .  Momentos de louvor       {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Isaias 61.1-4,8-11  {p.991} ,  João 1:6-
8, 19-28 {p. 1386} e 1º  Tessalonicenses  5.16-24 {p.1563}. 

   . Mensagem 
 

  
COMUNHÃO 
   .  O Natal e a gratuidade            {Leonardo Boff} 

O Natal nos revela... a  ternura, a gratuidade, o jogo, 
a bem-querença e o amor,  são a última palavra da vida.  
A criança que jaz entre o burro e o boi, no presépio, 
não representa apenas o começo da vida,  
mas seu sentido mais profundo e sua plenitude.  
O Natal nos garante que, 
apesar de todas as cinzas acumuladas sobre nosso coração, 
este sempre pode vibrar.  
Ele conserva uma inocência original.  
Nele habita a criança que um dia fomos e 
que nunca deixamos de ser , 
por mais que tenhamos crescido e nos tornado adultos. 
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Toda abundância que não é o meu Deus,  
é para mim indigência.                             {Agostinho}  
   . Canto: Adoremos ao Senhor – HE,  8 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção Final: responsiva  
Oficiante: Sobre nossos corações e nossas casas;  
Comunidade: A Bênção de Deus!  
Oficiante: Em nossas idas e vindas;  
Comunidade: A Paz de Deus!  
Oficiante: Em nossa vida e paixão;  
Comunidade: O Amor de Deus!  
Oficiante: Em nossa despedida e até o novo começo;  
Comunidade: Os braços de Deus nos acolham e nos condu-
zam de volta ao lar. Amém!  
                                                                  {Comunidade de Iona, Escócia} 

   . Bênção final 
   . Tríplice amém. 
 

 
 

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