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“Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade; de poder 

se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que 

não vacila.” 

(Salmo 93.1) 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 1º de Junho de 2014 

Ascensão do Senhor 
 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Viva chama de amor  { São João da Cruz}  
Oh! Chama de amor viva, 
Que ternamente feres  
Da minha alma no centro mais profundo! 
Pois já não és esquiva, 
Acaba já, se queres; 
Rompe a teia de encontro tão jocundo. (...) 
Oh! Lâmpadas brilhantes! 
Em cujos esplendores 
As profundas cavernas do sentido, 
Escuro e cego, d’antes, 
Com estranhos primores 
Calor e luz dão junto ao seu Querido!(...) 
Que manso e que amoroso 
Acordas em meu seio, 
Onde tu só secretamente moras: 
De bem e glória cheio 
Quão delicadamente me enamoras!  
   . Canto: Fortalece a tua Igreja   HE 204 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 47 ou Salmo 93 
   . Solo 
   . Momentos de silêncio e oração 
   . Prece  { Inês de França Bento} 
Pedimos-te, Senhor,  
Converte nosso coração de pedra em coração generoso. 
Transforma nosso olhar de desconfiança em olhar de 
esperança. 
Muda nossa vida solitária em vida solidária. 
Em nome de Jesus Cristo. Amém.   
   . Canto: Amor perene   HE 139     {manhã} 
   .  Motivos de louvor   {noite}  
 
 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas:  Atos 1.1-11 {p. 1425}, Efesios 1.15-23 {p. 

1542}, Lucas 24.44-53 {p.1385}. 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO  
   . Convite à mesa  
   . E mais nada! { D. Pedro Casaldáliga} 
Não ter nada. Não levar nada. Não poder nada.  
E, de passagem, não matar nada, não calar nada. Somente o 
Evangelho… 
 E o pranto e o riso no olhar, e as mãos entrelaçadas. E a 
vida…  
E este sol e estes rios e esta terra, como testemunhas do 
Reino já instalado.  
E mais nada! 
  . Pai Nosso 
  . Partilha  
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
  . Contigo esteja o Senhor... {Sedulius Caelius, monge e poeta, século 

III.} 
O Senhor esteja diante de ti, para te mostrar o reto caminho.  
O Senhor esteja ao teu lado, para te dar o braço e apoiar-te.  
O Senhor esteja atrás de ti, para te guardar das ciladas do 
mau.  
O Senhor esteja debaixo de ti, para te segurar, quando 
caires.  
O Senhor esteja em ti, para te consolar, quando estiveres 
triste. 
O Senhor esteja ao teu redor, para te defender, quando te 
atacarem.  
O Senhor esteja sobre ti, para te abençoar.  
Que o bom Deus te abençoe. 
   . Canto:  Despedida   HE 498 -  manhã 
                   Canção da caminhada    {canc. 79}  - noite  
   . Recolhimentos das ofertas e dízimos 
   . Tríplice amém.  
 

 

 


