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“Ó Senhor, Senhor nosso,  

quão magnífico em toda a terra é o teu nome!  

Pois expuseste nos céus a tua majestade. 

(Salmo 8.1) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 15 de junho de 2014 
DOMINGO DA TRINDADE 

LITURGIA 
 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Desde a aurora eu te procuro          { Prece judaica } 
Desde a aurora virei procurar-te, 
meu rochedo e meu refúgio. 
Quero colocar diante de ti  
minha manhã e minha tarde. 
Ficarei amedrontado diante da tua grandeza, 
pois os teus olhos descobrem 
cada pensamento do meu coração! 
O que poderiam fazer o coração e a boca, 
se está tão baixa a energia  
do meu espírito dentro de mim? 
Sim, seja agradável o canto 
de quem é somente um ser humano. 
Por isso quero louvar-te   
enquanto ainda me resta um sopro divino. 
   . Canto:  Exaltai ao Senhor Hinário Evangélico 120  
 
CONFISSÃO 
    . Leitura bíblica: Salmo 8  { p. 747 } 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de oração e silêncio 
   . Eterno Deus onipotente            { Francisco de Assis } 
Eterno Deus onipotente, justo e misericordioso, 
Concede-nos reconhecer a tua vontade 
E querer sempre o que te agrade. 
Que interiormente purificados, iluminados  
e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, 
possamos seguir as pegados de Teu Filho, 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 
E que por tua graça, unicamente,  
cheguemos a Ti, ó Altíssimo, 
Que em Trindade perfeita e unidade simples 
Vives e reinas na glória como Deus onipotente 
por toda a eternidade. 
   . Canto:  Unido com Cristo - HE 282    {manhã} 
   . Momentos de louvor   {noite} 
      

  
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Gênesis 1.1-4 {p. 3}, 2ª Coríntios 13. 
      11-13 {p. 1534}, Mateus 28.16-20 {p. 1296}. 
   . Mensagem  
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Trovas ao Deus sacramental                   { Leonardo Boff } 
Senhor, entra na minha morada, quebrada e sem janelas. 
A porta escancarada não tem chaves nem cancelas. 
Apieda-te de cada canto! 
Acende as luzes mortas 
para trazerem encanto às coisas direitas e tortas. 
É a ti que eu busco com uma ânsia inaudita 
na luz e no lusco-fusco, na hora bendita e maldita. 
Encontrei-te, meu Deus, afinal ! 
Concreto, forte e quente, 
O Deus perto, sacramental. 
Um contigo, corpo e mente. 
Guarda-me em tua memória, como te guardo na minha. 
Façamos uma só história, a tua contida na minha. 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
   . Toma, Senhor              {Inácio de Loyola} 
Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, 
minha memória, minha inteligência  
e toda a minha vontade. 
Tudo o que tenho e possuo, Tu me deste. 
A Ti, Senhor, o restituo. 
Tudo é teu, dispõe de tudo inteiramente, 
segundo a tua vontade. 
Dá-me o teu amor e graça, 
Que esta me basta.   
   . Canto: Chuvas de Bênçãos HE 327 
   . Recolhimento das ofertas e dízimos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 

                                                

                                                              ........Quietude no templo....... desligue-se do celular........ 

 


