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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo 07 de junho de 2009 
DOMINGO DA TRINDADE 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Confissão de fé:   

Para mim, Deus é verdade e amor. 

Deus é ética e moralidade. 

Deus é ausência de temor. 

Deus é manancial de luz e vida. 

E, contudo, está acima e além de tudo isso. 

Estou mais certo de sua existência 

Do que tu e eu estarmos sentados 

Neste quarto. Posso afirmar também 

Que posso viver sem água nem ar, 

Mas não posso viver sem Deus. 

Podes arrancar-me os olhos que isto 

Não me mata. Podes arrancar-me o nariz  

Que isto não me mata. Mas basta que destruas minha fé, 

E estarei morto. [Mahatma Ghandi] 

   . Canto: “Culto à Trindade” HE 68 

 

CONFISSÃO:  

   . Leitura bíblica: Sl 29 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . A Nossa Vitória de cada Dia [Clarice Lispector] 

Olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de 

nós e a isso considerado vitória nossa de cada dia. Não 

temos amado, acima de todas as coisas. Não temos acei-

tado o que não se entende porque não queremos passar 

por tolos.  Temos amontoado coisas e seguranças por 

não nos termos um ao outro. Não temos nenhuma ale-

gria que não tenha sido catalogada. Temos construído 

catedrais e ficado do lado de fora,pois as catedrais que 

nós mesmos construímos, tememos que sejam armadi-

lhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso 

seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Te-

mos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós 

que por amor diga: tens medo. Temos procurado nos 

salvar mas sem usar a palavra salvação para não nos 

envergonharmos de ser inocentes... 

    . Momentos de confissão e silêncio 

   . Canto:  “Louvor ao Trino Deus” HE 104  (manhã) 

   . Louvor:   (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas:  Is 6.1-8, Rm 8.12-17, Jo 3.1-17 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Prece [adap. da bênção do Pão, de Pedro Casaldá-

liga] 

Deus de toda a vida, cujo corpo é a própria terra que 

pisamos neste dia..  Pai e Mãe da humanidade! Tua von-

tade é que vivamos juntos, sem medo e violência, sem 

egoísmo e ostentações, mas na comunhão, na solidarie-

dade e no amor!  Abençoa este pão, fruto da terra e sinal 

da nossa parceria contigo em trabalhar para fazer desse 

mundo uma casa aconchegante e gostosa. Abençoa o 

fruto da videira, sinal de vida e da criatividade que nos 

deste para fazer deste mundo um grande jardim.  Rea-

cende em nós a chama esquecida da Tua vitalidade e 

levanta-nos para sermos aquilo que Tu queres que seja-

mos: filhos, não servos. Amigos... 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Reconheço que tenho tentado o Senhor pedindo-lhe um 

prodígio, um milagre evidente, fechando os olhos ao 

milagre vivo do universo e ao milagre da minha mudan-

ça. 

 [Adap. do Diário intimo de Miguel de Unamuno] 

   . Recolhimento das ofertas 

  . Canto: “Louvor e Glória” HE 111 

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

Amém” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 
 


