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 “Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-

nos de entre as nações, para que demos graças 

ao teu santo nome e nos gloriemos no teu 

louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, 

de eternidade a eternidade; e todo o povo diga: 

Amém! Aleluia! 

(Salmo 104:47-48) 
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Domingo 31 de maio de 2009 

 Domingo de Pentecostes 
 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Litania (Salmo 104) 

Dirigente: Envias o teu Espírito, eles são criados, e, assim, 

renovas a face da terra. 

Congreg:  A glória do Senhor seja para sempre! Exulte o 

Senhor por suas obras! 

Dirigente: Com só olhar para a terra, ele a faz tremer; toca as 

montanhas, e elas fumegam. 

Congreg: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver; cantarei 

louvores ao meu Deus durante a minha vida. 

Dirigente: Seja-lhe agradável a minha meditação; eu me ale-

grarei no Senhor. 

Todos: Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam 

os perversos. 

   . Canto: “Invocação” HE 70 

 

CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Sl 104.24-34, 35b 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Litania  (Joel 2) 

Dirigente: E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espíri-

to sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetiza-

rão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões; 

Congreg: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o 

meu Espírito naqueles dias. 

Dirigente: Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo 

e colunas de fumaça. 

Congreg: O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, 

antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor. 

Todos: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do 

Senhor será salvo; porque, no monte Sião e em Jerusalém, 

estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu; e, entre 

os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Gozo em Jesus” HE 366 

   . Oração 

 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: At 2.1-21 ou Ez 37.1-14, Rm 8.22-27 ou 

At 2.1-21, Jo 15.26-27, 16.4b-15. 

   . Mensagem: Sérgio Duarte  

 

COMUNHÃO 
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Confissões ao Vento 

Há quem, piedoso, se sente dono de Deus, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, pretensioso, pensa tê-lo compreendido pelas confis-

sões de fé, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, carrancudo, amarra o sorriso para ser respeitado, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, maldoso se agrada na desgraça do próximo, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, arrogante, crê na lei do mais forte, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, prepotente, ousa desafiar a força do povo, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem, cínico, diz que sonhos são apenas sonhos, nada 

além, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

Há quem ateu, pensa que o Amor é coisa da Sociedade dos 

Poetas Mortos, 

MAS O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER... 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são fi-

lhos de Deus”. 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Consagração dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 


