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ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Árvore                                {Manoel de Barros} 

Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. 
Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. 
No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de 
sol, de céu e de lua mais do que na escola. 
No estágio de ser árvore, 
meu irmão aprendeu para santo 
mais do que os padres lhes ensinavam no internato. 
Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. 
Seu olho, no estágio de ser árvore,  
aprendeu melhor o azul 
e descobriu que uma casa vazia de cigarra,  
esquecida no tronco das árvores, só serve pra poesia. 
No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu  
que as árvores são vaidosas. 
Que justamente aquela árvore, na qual meu irmão se    
transformara, envaidecia-se quando era nomeada 
para o entardecer dos pássaros  
E tinha ciúmes da brancura que o lírios deixavam  
nos brejos. 
Meu irmão agradecia a Deus  
aquela permanência em  árvore 
porque fez amizade com muitas borboletas. 
   . Canto:  Ao Deus Supremo - Hinário Evangélico, 110 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 123 {p. 848} 
   . Solo / Coro 
   . Sonda-me 
Sonda-me , ó Deus, o coração... 
   . Canto:  Unido com Cristo – HE, 282   {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Juizes 4.1-7 {p. 339}, 1ª Tessalonicen-
ses 5.1-11 {p. 1563}, Mateus 25.14-30 {p. 1287}.  
  

   

  . Mensagem 
Manhã:  Pr Leonardo Amorim 
Noite:     Pr Bruno Oliveira  
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Dá-nos tua paz!                          {Dom Pedro Casaldáliga}  

Dá-nos, Senhor, aquela Paz estranha 
que brota em plena luta como uma flor de fogo; 
que rompe em plena noite como um canto escondido; 
que chega em plena morte como o beijo esperado. 
Dá-nos a Paz dos que caminham sempre, 
nus de toda vantagem, 
Vestidos pelo vento da esperança. 
Aquela Paz dos pobres,vencedores do medo. 
Aquela Paz dos livres, amarrados à vida. 
A Paz que se partilha na igualdade,  
como a água e a Hóstia. 
Aquela Paz do Reino, que vem vindo, inviável e certo. 
Dá-nos a Paz, a outra Paz, a Tua, 
Tu que és nossa Paz! 
   . Consagração dos elementos  
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
   . Mas há a vida                           {Clarice Lispector} 
Mas há a vida  
que é para ser  
intensamente vivida,  
há o amor.  
Que tem que ser vivido  
até a última gota.  
Sem nenhum medo.  
Não mata.  
   . Canto:  Aceitai a Salvação – HE , 243 
Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênçao final  
   . Triplice amém 
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