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 Domingo, 02 de junho de 2019 

 Ascensão do Senhor  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Já triunfante reina” 
 

Saia, vá para o campo, aproveite o sol 

e tudo o que a natureza tem para oferecer.  

Saia e tente recapturar a felicidade 

que há dentro de você; pense na beleza 

que há em você e em tudo ao seu redor, e seja feliz. 

A beleza continua a existir mesmo no infortúnio. 

Se procurá-la, descobrirá cada vez mais felicidade, 

e recuperará o equilíbrio. 

Uma pessoa feliz tornará as outras felizes; 

uma pessoa com coragem e fé 

nunca morrerá na desgraça. 
{Anne Frank} 

 

Canto: HE 155 “Jesus manda luzir” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 93 {pg.  819} 

 
Participação musical: Trio 

 
Momentos de silêncio 
 

Silêncio Amoroso,  

Preciso do teu silêncio 

Cúmplice sobre minhas falhas. 

Não fale. 

Um sopro, a menor vogal pode me desamparar. 

E se eu abrir a boca minha alma vai rachar. 

O silêncio, aprendo, pode construir. 

É um modo denso/tenso – de coexistir. 

Calar, às vezes, é fina forma de amar. 
{Affonso Romano de Sant'Anna} 

 

Canto HE 283 “Vida santificada” (manhã)      
Momentos de Louvor: (noite) 
      Cancioneiro 82 “Canta agora mesmo a Cristo” 
      Cancioneiro 25 “Em tua presença” 
 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 24.44-53 {pg. 1383} 
Mensagem 
Coro MW “Dedicação” 

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 

Juntar o canto, o cálice, o cravo! 
Calar a flor que tortura! 

Juntar o verso, a verdade, a vida! 
Tecer o céu pelas ruas! 

Juntar o sol, o suor, a semente! 
Ouvir a flor que se abre! 

Juntar o pão, o peixe, o povo! 
Multiplicar o milagre! 

Juntar a rima, o remo, a rede! 
Pescar a paz dessa raça! 

Juntar a estrela, a estrada, a esperança! 
Buscar Belém pela praça! 

Juntar a cruz, a coroa, o calvário: 
Crucificar a violência! 

Juntar o palco, o poeta, o profeta: 
Ressuscitar a essência! 

 

Pai Nosso e Partilha 

Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos”   
            Cancioneiro 71 “Liberdade” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Aventurar-se causa ansiedade, 
 mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. 

 E aventurar-se no sentido mais elevado  
é precisamente tomar consciência de si próprio. 

{Søren Kierkgaard} 

 
Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos”                           
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 

 


