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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 16 de maio de 2010 

Ascensão do Senhor 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Ascensão 

Deus de vida, 

Luz de luz, 

Vem sobre mim, 

Vem sobre nós, 

Vem sobre o mundo... 

Deus dos pequenos  

Deus dos esquecidos, 

Deus da vida e da dignidade. 

Ampara-nos e guarda-nos  

à sombra do teu mistério de amor 

Neste e em todos os dias da   

Nossa existência.  Amém. 
                                    {Do livro ‘Na passagem do tempo’} 

   . Canto: Vem, ó Todo Poderoso HE 66 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 47 ou Sl 93 

   . Solo 

   . Dá-nos o perdão! 

Deus da liberdade plena, 

Do amor que tudo sofre, 

Tudo crê e tudo suporta. 

Somos, por vezes, tão contraditórios, 

Confessamos o teu amor com nossos lábios 

Mas freqüentemente o negamos  

Com nossos gestos. 

Perdoa-nos, Sublime Mistério. 

Aspiramos à liberdade do evangelho 

Mas freqüentemente sucumbimos 

À escravidão do medo. 

Ó Trindade de Luz, dá-nos o teu perdão... 

Ó Deus dos deuses, o teu perdão. 
{Edson Fernando} 

   . Canto: Hora bendita HE 91 {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 PROCLAMAÇAO DA PALAVRA 

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

  . Mensagem 

 

COMUNHÃO {manhã} 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Afirmação de fé 

Cremos na unidade da Igreja, 

Casa dos pobres, 

Comunidade de fé, 

Mutirão de fiéis. 

Cremos na luta dos que sofrem, 

Que cuidam da terra, 

Que amam a vida, 

Que celebram a paz. 

Cremos na polifonia da Graça 

Que se revela nas diferenças 

De gêneros, cores, credos e etnias. 

Cremos no Grande Outro: 

Aquele que sendo eterno, 

Nos atrai com cordas humanas, 

E sendo humano 

Nos une com laços eternos.                         
     {Luiz Carlos Ramos} 

   . Pai Nosso  

   . 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 

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

Amém!. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 
 


