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“Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso 

nome em toda a terra! Vossa majestade se esten-

de, triunfante, por cima de todos os céus.” 
(Salmo 8.1) 

 
 

 

 

 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 19 de junho de 2011 

Solenidade da Santíssima Trindade 
LITURGIA 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio (“Luz do Mundo” – Tim Hughes) 

   . Invocação 

   . Ó bendita Trindade: 

É doce pronunciar o seu nome! 

É como o gosto da vida, 
É como o sabor do pão para a criança, 

Como o tecido para o desnudado, 

Como o gosto de um fruto... 
Na estação acalorada 

Como o sopro da brisa para o aprisionado. 
{oração de um cego a Amon, divindade solar do antigo Egito, ins-

crita na parede de uma tumba da necrópole de Tebas} 

   . Canto: “Deus, Somente Deus” - Phill McHugh 

   . Oração 

 

CONFISSÃO E SILÊNCIO 
   . Leitura bíblica: Salmo 51.1,2,4,6,9,10,12,15,17 

Dirigente: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benig-
nidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das 

tuas misericórdias. 

Congregação: Lava-me completamente da minha iniquidade, e 
purifica-me do meu pecado. 

Todos: Contra ti, contra ti, somente, pequei, e fiz o que é mau di-

ante dos teus olhos.  Eis que desejas que a verdade esteja no ínti-
mo; 

Dirigente: Faz, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha 
alma.  Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as 

minhas inquidades. 

Congregação: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova 
em mim um espírito estável.  Restitui-me a alegria da tua salva-

ção e sustém-me com um espírito voluntário. 
Dirigente: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca procla-

mará o teu louvor.  O sacrifício aceitável a Deus é o espírito que-

brantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 
Deus. 

   . Canto: “Santo, Santo, Santo” HCC 02 

    

LOUVOR E GRATIDÃO 

Há quem, descrente, ache que Deus é criação dos homens 

Nós, porém, ousamos crer no Senhor de todos os povos e todas 

as raças. 

Há quem, resignado, afirme que a fome e a guerra são inevitáveis 

Nós, porém, ousamos crer no Pão da Vida e no Senhor da Paz. 

Há quem, arrogante, acredite na lei do mais forte 

Nós, porém, ousamos crer no Deus que é amor. 
Há quem, pretensioso, queira prender o Espírito em suas certezas 

Nós, porém, ousamos crer que o Espírito sopra onde quer. 
Há quem, pobre, confie na inabalável segurança de Mamom  

Nós, porém, ousamos crer no Senhor da Providência. 

Há quem, angustiado, pense que a coroa da vida é a morte 

Nós, porém, ousamos crer que o Senhor faz novas todas as coi-

sas. 

    . Louvor  

   “Ele É Exaltado” – Adhemar de Campos; 

   “Grande É o Senhor” – Adhemar de Campos. 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras Bíblicas: Gênesis 1.1-2, 4a; Salmo 8; 2Coríntios 13.11-13; 

Mateus 28.16-20 

   . Mensagem 
 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Credo  

Cremos de todo coração, de toda alma, e com todas as forças, no Deus 
dos migrantes, que ouve o clamor dos desterrados, que liberta os cati-

vos, que guia à liberdade os oprimidos; 

Cremos de todo coração, de toda alma, e com todas as forças, em Je-
sus Cristo, seu amado Filho, nascido peregrino, como muitos de nós, 

que experimentou o exílio, que andou com retirantes, desterrados e 

caminhantes, Companheiro constante pelas estradas da paixão e da 
ressurreição; 

Cremos de todo coração, de toda alma, e com todas as forças, no Espí-
rito Santo, consolador materno que nos abriga em suas asas, nos alen-

ta com seu sopro terno, nos constitui povo de Deus, comunidade de fé, 

mutirão de fiéis, família humana unida, cidadãos do Reino, filhos e fi-
lhas da Paz. 

          Luiz Carlos Ramos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

   . ♫ Unidade na Diversidade (Guilherme Kerr) 
Da multidão dos que creram era só um o coração e a alma. 

Uma só mente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro 

da gente.  
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. 

O que se parte e reparte: a própria vida. Galho ligado à parreira, vida, 

em comum, verdadeira.  
 

Sempre grande poder: curas, milagres de Deus. Sempre proclamação: 
Cristo, o Senhor, ressurgiu!  

 

Da multidão dos que creram Era só um o coração e a alma, muita ale-
gria, singela a vida. 

Na simpatia de todos, nasce a Igreja de novo, povo de Deus, sal e luz 

pra todos os povos.  
 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
O segredo não é correr atrás das borboletas... 

É cuidar do jardim para que elas venham até  

Você.         

                  (Mário Quintana) 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Oferta de Amor” – Willen Soares 

   . Consagração das Ofertas 

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

   . Avisos e Agradecimentos 

   . Bênção Final e Tríplice Amém 

 


