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“Bendize, ó minha alma ao Senhor! Senhor, Deus 

meu, como tu és magnificente: sobrevestido de glória e 

majestade”. 

(Salmo 104.1) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 19 de maio de 2013. 
Domingo de Pentecostes 

Tema: Viva a diferença! At. 2.1-21 

 
LITURGIA DE PENTECOSTES 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio {acendem-se as velas} 
   . Solo 

   . Invocação -  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, con-

duze-nos ao oásis da celebração. Sopro de Deus, inspiração 

da comunicação entre estranhos, faze-nos canal de tua paz.  
{Kate Mcklhagga} 

   . Canto:  “Vem Espírito Divino” HE 65 

 
CONTRIÇÃO 

   . Leitura bíblica:  Salmo 104.24-34, 35b (p.  827) 

   . Solo 

   . Convite ao silêncio 

Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. Vem e tece o 

descanso para os meus olhos. Vem e silencia as tribulações do 

meu coração. Sim, no percurso deste dia, vem!    {Adap. Jan 

Jughes} 

   . Silêncio e interlúdio 

   . Confissão 
Criador amoroso, confessamos que, como  mulheres e 

homens, nós distorcemos a Tua imagem em nós. Confessamos 

nosso mau uso do poder; nós temos procurado dominar os 

outros e impor nossa vontade pela força e pela ameaça; 

aprendemos a manipular e a enganar e tememos confrontar a 

injustiça. Nós nos arrependemos diante de Deus e diante de 

nossas irmãs e irmãos.  {Janet Morley} 

   . Canto: “Preciosas são as horas” HE 387   {manhã} 

   . Momentos de louvor  {noite} 

 
LEITURA DAS ESCRITURAS 

   . Leituras Bíbicas: At 2.1-21 (p. 1427)  ou Gn 11.1-9 (p. 14), 

Rm 8.14-17 (p. 1487), Jo 14.8-17  (25-27) (p. 1413)  

   . Mensagem 

 

COMUNHAO 

Vem, Espírito Santo 
Vem, 

ou melhor, vamos: 

Faze que nós vamos aonde Tu nos levas.  

Tu nunca Te ausentas, 

ar que respiramos,  

 

 vento que acompanhas, 

clima que aconchegas. 

Vem, para levar-nos 

por esse Caminho, 

o Caminho vivo, 

que conduz ao Reino. 

Vem, 

para arrancar-nos, 

numa ventania 

de verdade e graça,  

de tantas raízes 

de mentira e medo 

que nos escravizam. 

Vem, feito uma brisa,  

para amaciar-nos, 

feito um fogo lento, 

um beijo gostoso,  

a paz da justiça, 

o dom da ternura, 

a entrega sem cálculos,                                  

o amor sem cobrança, 

a Vida da vida. 

Vem, 

pomba fecunda, 

sobre o mundo estéril  

E suscita nele 

a antiga esperança, 

a grande utopia 

da Terra sem males,  

a antiga, 

a nova,  

a eterna Utopia! 

Vem,  

vamos,  

Espírito! 

{Dom Pedro Casaldáliga} 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribu-

indo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. (1Co 12.11) 

   . Ofertas 

   . Canto: “Serviço do Crente” HE 404 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

 
 


