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Domingo, 06 de maio 2018 
6º Domingo de Páscoa  

 “Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra; aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.” {Salmo 98.4}  

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Louvai a Deus, Senhor” 
 

Ó grande Espírito, o Teu sopro infunde vida 
ao mundo inteiro e a cada ser do universo. 
Tua voz se ouve no vento que assobia, 
o Teu cheiro nas flores e no capim molhado. 
Precisamos de Tua beleza e Teu encanto. 
Dá a todos os seres que Te buscam, sabedoria, 
dá-nos olhos capazes de Te perceber 
no menor dos seres e a cada passo do dia. 
Faze-nos Te descobrir  
no calor de um dia fatigante 
e no trabalho cotidiano que fazemos. 
Dá-nos Tua capacidade de visão 
para que possamos entender melhor o que vivemos. 
Faze-nos estar em Tua presença com mãos limpas 
e olhos atentos, para que,  
quando a vida adormecer, como o poente,  
nosso ser mais íntimo de Ti se aproxime,  
e sem temor, o nosso ser se funda ao Teu ser. 

{Oração de um chefe indígena dos EUA} 

 
Canto: HE 65 “Vem, Espírito divino”   
 

 CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica: Salmo 98 {pg.822}  
Solo/Coro MW “Mais perto” 
Momentos de silêncio  

 

Há horas em que não quero ouvir nada. 
Sou atraído pelo silêncio. 

Mergulho na magia da auto-contemplação 
E esqueço-me nas profundezas de mim mesmo. 

Há um grande poema no silêncio dos meus lábios 
Por isso encontram-se tão unidos... 

{José Enokibara} 

 
Canto: HE 272 “Segurança e paz” (2ª melodia) (manhã)  
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 77 “A vida em festa” 
Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 

PROCLAMAÇÃO 
Leituras Bíblicas: João 15.9-17 {pg.1414}; 

Atos 10.44-48 {pg.1425}; I João 5.1-6 {pg.1618} 
Mensagem 
Coro MW “O meu amor te dou” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Creio num Deus transformador, 
Que nos conduz da morte para a vida, 
Creio num Deus compassivo, 
Que a cada dia nos permite mostrar o nosso melhor 
e nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, 
Que nos oferece sua mão e nos ampara 
Sempre que nós percebemos  
que a nossa autossuficiência falhou... 
E nos possibilita o recomeço com amor e ternura. 
Creio num Deus amigo, 
A quem podemos confessar derrotas e vitórias, 
Que nos aconchega como a uma criança 
E sempre nos aceita e encoraja para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, 
Que nos possibilita ir ao encontro do outro, 
Com igualdade e coração tranquilo, 
E nos faz crer que, sendo seus filhos amados, 
Podemos ousar rumo à plenitude da vida. Amém. 

{Lisete Espíndola} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 102 “É tua graça” 

       Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Navega melhor no mar da existência 
Quem maneja com arte o barco da convivência. 

{José Enokibara} 
 

Canto: HE 98 “Graças dou por esta vida” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém  
Coro MW “Bênção Aaraônica” 

 


