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Pentecostes  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Tuas obras te coroam” 

 

Vem Espírito Santo. 

Desperta a nossa fé, pequena e vacilante.  

Ensina-nos a viver confiados no amor insondável 

de Deus a todos os seus filhos e filhas, 

seja dentro ou fora da Igreja.  

Se esta fé se apaga em nossos corações,  

em breve também morrem  

nossas comunidades e igrejas. 

Vem Espírito Santo, inflama o nosso ser! 

Vem Espírito Santo, purifica 

o coração da Tua Igreja. 

Coloca a verdade entre nós.  

Ensina-nos a reconhecer  

os nossos pecados e limitações.  

Lembra-nos que somos frágeis 

e livra-nos da arrogância e da  falsa segurança.  

Ajuda-nos a caminhar por este mundo  

com mais verdade e humildade.  

Vem Espírito Santo, ensina-nos a olhar 

de maneira nova a vida, o mundo 

e sobretudo as pessoas.  
{Antonio Pagola} 

 

Canto: HE 52 “Invocação à Trindade” (2ª melodia - manhã)   

 
 CONFISSÃO 

 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 143 {pg. 858 } 

Solo/Coro “Ó, vinde a mim” 

Momentos de silêncio 
 

Depois que cansei de procurar 

Aprendi a encontrar. 

Depois que um vento me opôs resistência 

Velejo com todos os ventos. 
{Friedrich Nietzsche} 

 

 

Canto HE 81 “Amparo Divino”      
Momentos de Louvor: 
      Cancioneiro 14 “Espírito do Trino Deus” 
      Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leitura Bíblica: João 14.8-17,25-27 {pg. 1413} 
Mensagem 
Coro MW “Haja paz na terra” 

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 

Espírito de Deus,  

que pairas sobre as águas de nosso caos, 

inspira em nós uma vida generosa. 

Vento de Deus,  

que danças sobre o deserto de nossa relutância, 

conduze-nos ao oásis da celebração.  

Sopro de Deus,  

inspiração da comunicação entre estranhos,  

faze-nos canal de tua paz. 
                                                                                                          {Kate Mcklhagga} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 15 “Enche-me, Espírito”   

             Cancioneiro 13 “Eu navegarei” 

                                
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 

O que faz andar o barco  

não é a vela enfunada, 

 mas o vento que não se vê... 
{Platão} 

  

Canto: HE 50 “Invocação à Trindade”                           
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


