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“Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o 

nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o 

todas as suas legiões celestes”. 

(Salmo 148.1-2) 
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LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   Glória a Deus nas alturas e paz na terra às  

pessoas de boa vontade!  

Esta é a mensagem que vem dos anjos, mensageiros 

de Deus. O menino revela a glória de Deus. 

Não é a glória de um rei, nem de um rico,  

nem de um forte. 

É a glória de um Deus-criança, 

que é inocência, candura, ternura e amor. 

Diante da inocência  

cala a voz do poderoso para contemplar. 

Diante da candura 

dobra-se o violento para acariciar. 

Diante da ternura  

Abre-se o coração do insensível para se comunicar. 

Diante do amor todos  

se extasiam e recuperam a alegria de viver. 

Esta é a glória de Deus na vida do ser humano. 

Esta glória do Deus-menino traz  

Reconciliação e paz à terra.  

(Leonardo Boff)     

   . Canto:  “Culto à Trindade” HE 68 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: 1º Samuel 1.4-20 

   . Solo 

   . Momentos de oração 

   . O eterno descobrimento       

Dir: Deus não se apresenta aos seres finitos como  

uma coisa completamente acabada que vamos 

abraçar. 

Congr: Deus é, antes, para nós, o eterno descobri-

mento 

E o eterno crescimento. 

 

 

Dir: Quanto mais julgamos compreendê-lo, mais Ele  

se mostra diferente do que julgávamos. 

Congr: Quanto mais julgamos tê-lo agarrado, mais Ele 

Recua, atraindo-nos para as profundezas de Si próprio. 

Todos: Quanto mais nos aproximamos dele, por todos os  

esforços da natureza e da graça, mais Ele aumenta com 

o mesmo movimento, a sua atração sobre as nossas  

potências, e a receptividade das nossas potências a essa  

divina atração. (Teilhard de Chardin) 

  . Canto: “Comunhão Preciosa” HE 387 

  . Momentos de louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 1 Sm 2.1-10, Hb 10.11-14 (15-18) 

19-25, Mc 13.1-8. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Por uma oferta tua, de teu próprio corpo, nosso corpo 

está salvo, ajuda-nos a saber que o teu corpo ainda nos 

sustenta, ajuda-nos a saber que nosso corpo, de igual 

forma, pode sustentar ainda muitos outros mais.  

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Quanto mais seguros nos sentimos, mais temos oportuni-

dade de perceber o quão frágeis somos. Basta uma queda, 

um sopro, um desvio e temos a certeza de quanto nos sus-

tentas por toda a vida!  

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  

      

 

 


