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 Domingo, 13 de janeiro de 2019 
Batismo do Senhor 

 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
 

Onde a mente não teme  
e a cabeça se ergue; 
Onde o conhecimento é livre; 
Onde o mundo não foi partido em pedaços  
por finas paredes domésticas; 
Onde as palavras vêm do cerne da verdade; 
Onde a busca incansável  
estende seus braços em direção à perfeição; 
Onde o fio da razão não se perdeu 
no árido deserto dos hábitos mortos; 
Onde a mente é conduzida adiante por Ti  
em ação e pensamentos sempre vastificantes – 
Nesse céu de liberdade, meu Pai,  
que a minha pátria desperte. 

{Rabindranath Tagore} 
 

Canto: HE110 “Ao Deus supremo” 
 

CONFISSÃO 
 

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

Nada neste mundo faz sentido  
se não tocarmos 

o coração das pessoas. 
Se a gente cresce  

com os golpes duros da vida, 
também podemos crescer 

com os toques suaves da alma. 
{Cora Coralina} 

 

Canto: HE 91 “Hora Bendita” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
Cancioneiro 25 “Jesus em tua presença” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 3.15-22 {pg. 1335} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Nessa Última Ceia,  
sentarei à mesa farta e, 
estenderei, aos semelhantes,  
travessas repletas de misericórdia.  
Servirei, em abundância,  
o cardápio da saciedade:  
de entradas,  
hinos e flores, para que a alegria  
plenifique o coração de cada comensal.  
Como prato forte,  
efusão espiritual recheada de mistério,  
para que os sentidos se calem  
e a razão, prostrada, reverencie a sabedoria.  
De sobremesa,  
uma noz  
e, dentro dela, um labirinto  
e, em sua porta, um sino  
e, em seu badalo, o reflexo da lua 
e, em seu brilho, o rosto interior de cada convidado. 

{Frei Betto} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 38 “Saber amar” 
 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O poder infinito de Deus 
não está na tempestade, 

mas na brisa. 
{Rabindranath Tagore} 

 

Canto: HE 315 “Crer e observar” (1ª e 4ª estrofes)  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 

https://www.pensador.com/autor/rabindranath_tagore/

