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“Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a
terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade”.
(Salmo 8.1)

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Domingo, dia 26 de maio de 2013.
DOMINGO DA TRINDADE
Tema: A parceira divino-humana (Sl 8)
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Solo
. Palavra de acolhimento
. Oração:
Ó Tu, Pai e Mãe de tudo o que vive, nosso coração
está cheio de alegria. Nossas almas estão tranquilas
porque não precisamos nos curvar diante de Ti
como escravos amedrontados, procurando aplacar
tua ira com sacrifícios e autoflagelações. Nós chegamos a Ti, Trindade Amorosa, como crianças confiantes e felizes. Toda a beleza e delicadeza estão
em Ti; da mesma forma como a lua reflete o sol,
também a natureza reflete tua bondade e amor.
Permite que cresçamos em graça e alcancemos a
bênção de também sermos reflexos da tua bondade
e amor.
Rev. Walter Rauschenbusch

. Canto: Culto à Trindade HE 68

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Pv 8.1-4, 22-31 [p. 872-3], Rm 5.1-5
[p. 1483], Jo 16.12-15 [p. 1416].
. Mensagem
EUCARISTIA
. Palavras da Instituição da Santa Ceia
. Oração:
A Tua vida, ó Eterno, transborda permanentemente como um sacrifício de Pai amoroso. Que possamos aceitar
a eterna lei da cruz, doando-nos a Ti e aos outros. Nós
te rendemos graças por Jesus Cristo, cuja vida nos revelou essa fé e essa lei, e nos alegramos que ele tenha se
tornado o nosso irmão mais velho. Permite que a certeza de que és Pai possa brilhar em nossas vidas com tal
beleza que alguns, que ainda se arrastam no limbo do
medo, possam colocar-se de pé como filhos livres de
Deus; e outros, que agora vivem como órfãos num mundo vazio, possam estender as mãos para o Grande Pai
dos nossos espíritos e achar-Te bem próximo.
Rev. Walter Rauschenbusch

CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 8 [p. 747]
. Momentos de confissão
. Solo
. Prece:
Dá-nos a graça, ó eterna Bondade, de não nos escondermos de Ti. Que Tua presença convide-nos à
verdade, à transparência, à luz. Sustenta-nos em
nossos momentos de tristeza e dá-nos paciência em
meio aos mistérios diante dos quais a vida nos coloca. Revela-nos a grandeza da bondade e do amor
que são o sustento de tudo o que existe. Faze com
que aceitemos alegremente a nossa condição de
filhos de uma mesma fonte e irmãos de todas as
outras tuas criaturas. Por Jesus Cristo. Amém.
Rev. Walter Rauschenbusch

. Canto: Habita em mim HE 34
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
. Momentos de louvor e gratidão

. Consagração e distribuição dos elementos
. Partilha
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
O Espírito Santo é vida que proporciona vida,
Motor do universo e raiz de todo ser criado,
Limpa o universo da impureza,
Extingue a culpa e pensa as feridas.
Por isso é vida radiante, digna de louvor,
Que acorda e ressuscita o universo.
{Hildegard de Bingen}

. Canto: Um vaso de bênção HE 180
. Oração de consagração
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”.
Amém.
. Avisos e agradecimentos
. Benção final
. Tríplice Amém

