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Batismo do Senhor 

 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 

 

Senhor meu Deus, não sei para onde vou. 
Não vejo o caminho em frente, 
nem sei ao certo onde ele findará. 
Na verdade nem me conheço  
e o fato de pensar que estou a seguir a Tua vontade 
não quer dizer que eu esteja a ser-lhe fiel. 
Mas creio que o desejo de Te agradar 
Te agrada realmente. 
E espero manter este desejo em tudo quanto fizer. 
Espero jamais fazer qualquer 
coisa alheia a esse desejo. 
Sei que, se agir assim, 
Tu me conduzirás pelo caminho certo, 
embora eu nada possa saber sobre ele. 
Por isso, sempre confiarei em Ti, 
mesmo que me sinta perdido ou às portas da morte, 
nada recearei, pois Tu estás sempre comigo 
e nunca me deixarás sozinho. 

{Thomas Merton} 
 

Canto: HE 91“Bendita hora” 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 29 {pg. 762} 
Solo 
Momentos de silêncio 

 

Batiza meus sentidos. 
Não amanheças, Senhor, que ainda meus olhos  
não aprenderam a ver-Te no meio da noite. 
Não me fales, Senhor, que ainda meus ouvidos 
não logram Te escutar nos barulhos da vida.  
Não me abraces, Senhor, que ainda meu corpo  
não percebe Tua pele nos abraços e na brisa. 
Não me adociques Senhor, que ainda minha garganta 
não saboreia Tua ternura, no meio do amargo. 
Não me perfumes, Senhor, que ainda meu olfato  
não cheira Tua presença no meio da miséria. 
Batiza meus sentidos com o lento decorrer  
de Tua graça encarnada, fluindo por meu corpo. 

{Benjamin Gonzalez Buelta}  
 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 
Cancioneiro 113 “Cada instante” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Mateus 3.13-17 {pg.1248} 
 Atos 10.34-43 {pg. 1444} 
 Isaías 42.1-9 {pg. 970} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Quando a alegria me surpreende, 
eu amadureço... 

Antes da colheita de figos e uvas, 
e digo ao meu Senhor, 

que é um com minha alma: 
“Despeje seu vinho para todos, 

meu corpo é o copo.” 
{Mohamed al-Ghuzi} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 39 “Por um pedaço de pão”                                                                                                            
 Cancioneiro 47 “Comunhão” 
 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

 
Não é suficiente encontrar Cristo indiretamente  
por meio de sinais exteriores de nossa religião, 

de nossas práticas, de nossa cultura.  
Todos estes são sinais que apontam  

para aquilo que é mais profundo,  
o encontro pessoal com Cristo  

dentro de nós mesmos. 
{adaptado de Dom Laurence Freeman} 

 

Canto: HE 386 “Bondoso amigo” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


