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As palavras da liturgia são as palavras do evangelho. Elas são proferidas no meio de um mundo 
deformado pela injustiça e pela opressão. De que maneira poderão essas palavras interferir na 

sociedade?  
A Beleza da Santidade- Jaci Maraschin 

Boas Vindas 
Nesse lugar nos reunimos em nome do Deus (+) que é Pai e Mãe, Filho e Espírito 
Santo. Em ti está a Vida de todos nós 
E desejamos Celebrar a Vida não naquele futuro inatingível, mas no agora, no 
presente de nossas vidas. Em ti está a Vida de todos nós (Arthur Cavalcante) 
 
Confissão (Lamento)  
O o O o o O 
Ninguém ouviu/ Um soluçar de dor/ No canto 
do Brasil 
Um lamento triste / Sempre ecoou/ Desde que 
o índio guerreiro/ Foi pro cativeiro/ E de lá 
cantou 
Negro entoou/ Um canto de revolta/Pelos ares/ No Quilombo dos 
Palmares/ Onde se refugiou 
Fora a luta dos Inconfidentes/ Pela quebra das correntes/ Nada adiantou 
E de guerra em paz/ De paz em guerra/ Todo o povo desta terra/ Quando 
pode cantar/ Canta de dor... O o O o o O 
E ecoa noite e dia/ É ensurdecedor/ Ai, mas que agonia / O canto do 
trabalhador 
Esse canto que devia/ Ser um canto de alegria/Soa apenas/ Como um 
soluçar de dor.  
CANTO DAS TRÊS RAÇAS. Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro 

 
Livro de 1º Samuel 2:1-10 (Cântico de Ana) 

Salmo 22:1-11 Deus, Deus meus 
Evangelho Segundo Mateus 3:1-12 

Homilia 
 

Afirmação de Fé (Luiz Carlos Ramos) 
Creio em Deus, Pai de Todas as gentes. Mãe de todas as raças;/ E Em Jesus Cristo, 
Deus Humano, em tudo semelhante a nós:/ no sangue vermelho na cor e no 
sangue vertido na dor;/ Creio no Espírito da Vida, consolador de Tantos 
prantos,/ pacificador em tantas lutas, Inspirador da vida santa;/ Creio na 
comunhão do povo oprimido, na ressurreição dos corpos abatidos, e no gesto/ 
Eterno do pão repartido;/ Creio na vida plena para todos os povos: do norte e do 
sul, do oriente e do ocidente;/ Creio na paz para todas as gentes: brancos e 
negros, amarelos e vermelhos;/ Creio na justiça 
para todos os homens, e no direito para todas 
as mulheres;/ Creio, enfim, que somos 
idênticos na cor do sangue, diferentes na cor da 
pele,/ e equivalentes na comunidade humana, 
rumo à plenitude divina. Amém. 
 
Partilhas de Intenções  
Da terra vazia/Da terra vazia,/Da terra vazia 
Vem forte ruído/Vento impetuoso/E a vida renova/É ressurreição 
Dos abismos fundos.../Das matas desfeitas.../Das dores nascentes.../Da morte 
vertente.../Do caos solidão... LITANIA DO ESPÍRITO- ZENI SOARES/JACI MARASCHIN 
Oração Pai Nosso  
Bênção 
(+) Que Deus te abençoe com o inconformismo diante de 
respostas fáceis, meias-verdades, e relações superficiais, 
para que tu possas viver na intimidade de teu coração. (+) 
Que Deus te abençoe com a indignação diante da 
injustiça, da opressão e abuso das pessoas para que tu 
possas trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. (+) 
Que Deus te abençoe com lágrimas pelas pessoas que 
sofrem vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que tu possas estender tua 
mão para consolar e transformar a sua dor em alegria. (+) E que Deus te abençoe 
com a insensatez para pensar que tu podes fazer uma diferença neste mundo, para 
que faças algo que outras pessoas dizem não ser possível. (Em tua graça, CMI-Porto 
Alegre 2006) 
Despedida 
Chega de escuridão! Queremos a luz do Espírito. 
Chega de escravidão! Queremos que a Palavra nos liberte. 
Chega de violência! Queremos a paz. 
Chega de solidão! Que a fraternidade permaneça. 
Chega de desigualdade! Queremos a tolerância. 
Chega de impureza! Que o amor nos purifique. 
Chega! Vamos juntos, mulheres e homens, construir um mundo melhor. (Litania 
de Perdão- Hugo Fonseca Júnior) 

Liturgia elaborada especialmente pelo Reverendo Arthur Cavalcante IEAB 



 


