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“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova 

dentro em mim um espírito inabalável”. 

(Salmo 51.10 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Ninguém é dono de si {José Enokibara} 

Queira ou não queira, 

Acredite ou não, 

Todos somos  

Palavras de uma só oração. 

Todos se imaginam  

Donos disto ou daquilo 

Mas, senti: 

Ninguém é dono de nada 

Nem mesmo de si. 

   . Canto: Mais perto da tua cruz HE 325 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 51.1-12 

   . Solo  

   . Momentos de oração 

Aqui está, Senhor, 

Um coração querendo 

Escutar-te sem preconceitos, 

Ouvir-Te sem senões, 

Sentir-Te sem medos, 

Acolher-Te sem imposições, 

No nosso silêncio, ó Deus,  

Acolhe nossa  oração. 

   . Canto:    Dedicação   HE 182 {manhã} 

   .  Louvor   {noite} 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 11.26-12.13ª, Ef 4.1-16, 

Jo 6.24-35 

 

  

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . A dádiva de receber {Adap. de D. Helder Câmara} 

Não te contentes em aceitar: recebe. E só sabe receber 

quem primeiro se dá. 

Melhor do que o pão é a sua partilha, sua divisão!  

Aproximar-se desta mesa  é crer na aventura do amor, 

apostar  nos homens,  enfrentar os escuros da existên-

cia, confiando  tão somente que Ele está conosco até os 

confins dos séculos.   

   . Pai Nosso 

   . Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

    . Sobre o por do sol  {Carlos Alberto Rodrigues Alves} 

O por do sol é um espelho de cada um de nós 

Sedentos pela eternidade da beleza 

Que vai embora para a grande noite astral.  

  . Canto: Segurança do Crente  HE 362 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção irlandesa 
Que o caminho seja brando    

A teus pés,    

O vento sopre leve    

Em teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido    

Sobre tua face,    

As chuvas caiam serenas    

Em teus campos. 

E até que eu    

De novo te veja,    

Que Deus te guarde    

Na palma de sua mão 

  . Tríplice Amém 

 

 


