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 “Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade; 

de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Fir-

mou o mundo, que não vacila” 

(Salmo 93.1) 

 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 24 de maio de 2009 
 ASCENSÃO DO SENHOR 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Solo 

Embora a seca seque as fontes e os rios 

e os campos fiquem esturricados, 

e o gado morra de sede e de fome, 

e as queimadas devorem os pastos, 

e  os machados transformem florestas  

verdes em desertos áridos, 

e os palácios estejam cheios de corruptos- 

a despeito disso minha alegria  

continuará a florir 

e farei poemas diante do Impossível. 
 Hc 3:17-18 – paráfrase 

   . Canto: “Vem ó Todo-Poderoso” HE 66 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 47 ou Sl 93 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Felizes 

Felizes são aqueles que têm saudades de Deus, 

porque o Reino dos Céus lhes pertence. 

Felizes são os tristes, 

porque consolo lhes será dado. 

Felizes são os de espírito manso, 

porque a terra lhes será dada como posse. 

Felizes são os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão satisfeitos. 

Felizes são aqueles cujo coração deseja uma só coisa, 

porque eles verão a Deus. 

Felizes são os que lutam pela paz, 

porque Deus os terá como filhos. 

Felizes são os que têm sofrido perseguição 

por causa da justiça, 

porque o Reino dos Céus lhes pertence. 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto: “Que Precioso Nome” HE 447 (manhã) 

 LOUVOR 

   . Motivos de louvor 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 1.1-11, Ef 1.15-23, Lc 24.44-53 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Salmo 23 

Há um pastor que me protege. 

Ele me leva aos lugares de grama verde 

e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. 

Uma brisa fresca refresca a minha alma. 

Durante o dia ele me pega no colo e me conduz 

por trilhas amenas. 

Mesmo quando tenho de passar pelo vale 

escuro como a morte 

Eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado 

tranqüilizam-me. 

Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. 

Passa óleo perfumado na minha cabeça 

para curar minhas feridas 

e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. 

Com ele não terei medo, eternamente... 
  Salmo 23 – paráfrase 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Senhor Deus, dá que a boca da inocência possa ao me-

nos sorrir, como a flor da granada abrindo as pétalas da 

alvorada ao surgir. Dá que um dedo de mãe aponte ao 

filho o caminho dos céus e seus lábios derramem como 

pérolas dois nomes: filho e Deus. (Castro Alves, em “Os 

escravos)  

   . Canto:  “Com Glória Coroai!” HE 130 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice amém. 

 


