Mensagem: Estar em sintonia com Deus nos mantém
acima das ondas da tristeza e suros para o uivo dos ventos da adversidade. Sem esta sintonia nos afogamos sob
os vagalhões do vazio de nós mesmos.
Hino: GUIA-NOS, JESUS (HPD I-210)
1. Guia-nos, Jesus, pala tua luz!
Que fiéis a ti sigamos e que em vero amor sirvamos!
Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor!
2. Dá na provação força ao coração!
Que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos!
Mesmo o amargor leve a ti, Senhor!
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3. Dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor!
Que em paciência a suportemos e os aflitos consolemos!
Faze-nos vigiar, ao teu Reino olhar!
4. Tu, Senhor, nos dás vida e plena paz.
Mesmo em árdua e rude via nos serás pastor e guia.
Faze-nos vencer pelo teu poder!
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LITURGIA INICIAL
Acolhida: “Ensina-nos a contar os nossos dias, para
que alcancemos coração sábio” (Salmos 90.12)

Hino: GRAÇAS DOU POR ESTA VIDA (HPD I-237)
1. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou.
Graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição,
Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão.

LITURGIA DA PALAVRA
O texto do Evangelho: Marcos 6.45-51a
“Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco, e passar
adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendoas despedido, subiu ao monte para orar ŕ parte. Ao anoitecer, estava ali
sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado
pelas ondas; porque o vento era contrário. Â quarta vigília da noite, foi
Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo
andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma. E gritaram
de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo;
sou eu; não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor! se és tu, manda-me ir ter
contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco, e
andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento,
teve medo; e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé,
por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou.”

2. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também,
Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm;
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida e a esperança que falhou.

Confissão de Fé: Credo Apostólico

3. Pela cruz e sofrimento e pela ressurreição,
Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração;
Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida sempre graças hei de dar.

1. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus,
no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor.
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2. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver.
Em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar.
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Hino: EM NADA PONHO A MINHA FÉ (HPD I-161)

A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor.

3. Quando o clarim ao fim soar, irei com Ele me encontrar
e gozarei da redenção com todos que no céu estão.

