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

Deus meu, como tu és magnificente: sobreves-

tido de glória e majestade.” 

(Salmo 104.1) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia, 11 de maio de 2008  

Domingo de Pentecostes 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

 O Pai nós conhecemos. Experimentamos sua severidade 

e sua ternura, vemos sua face na lua que se eleva sobre o 

horizonte, ouvimos sua voz no riso da criança, sentimos 

seu cuidado a cada instante. 

  

O Filho é nosso companheiro. Seu sacrifício, sua cora-

gem, seu desespero diante da injustiça, seu carinho, tudo 

isso nós compartilhamos. Nossos pés estão sujos do 

mesmo barro. 

  

Mas e tu, Espírito Santo? Quem é o Ajudador? O que 

deseja quem quer apenas servir? 

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65 

   . Oração 

  

CONFISSÃO 

   .  Leitura bíblica: Sl 104.24-34, 35b 

   .  Solo 

   .  Momentos de Oração 

 Servir de verdade é ser inútil. Se não fosse, não teria 

valor. O valor do útil está em seus resultados. O valor do 

inútil está em si mesmo. 

  

O Espírito é Deus satisfeito com a inutilidade de seus 

gestos. Ele quer servir, ajudar, e isso apenas. Essas ações 

gerarão frutos para ele? No fundo, isso não faz diferença. 

  

E nós? Bom, em geral nós queremos mesmo é nos servir 

uns dos outros. Isso é bem diferente. Mas quando esco-

lhemos ajudar, queremos mesmo servir, ou apenas alcan-

çar outros fins?  

  

Mudar o mundo é uma coisa e tanto, mas mudar a si 

mesmo é talvez algo ainda mais impressionante 

 

 Momentos de silêncio 

   . Canto: “Preciosas são as horas” HE 387 (Manhã) 

  

LOUVOR (Noite) 

  

EDIFICAÇÂO 

   . Leituras Bíblicas: At 2.1-21 ou Nm 11.24-30, 1 Co 

12.3b-13 ou At 2.1-21, Jo 20.19-23 ou Jo 7.37-39. 

  

COMUNHÃO 

   .  Palavras de instituição da Santa Ceia 

   .  Oração 

  

Alguns impossíveis acontecem. Deus se fez homem, 

morreu por nós e agora está sempre por perto, pronto a 

nos ajudar. Só que isso não nos espanta... 

  

E se acabassem as guerras, a fome, a injustiça, a opres-

são? E se não houvesse mais violência? Isso chamaria a 

nossa atenção? 

  

É preciso viver os impossíveis na ordem certa. Nesse 

pão, nesse cálice, está o primeiro deles. Quem quiser 

vivê-lo terá superado o maior desafio de todos, pois a 

partir de então não agirá mais só. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

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

distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individual-

mente. (1Co 12.11) 

   . Ofertas 

   . Canto: “Serviço do Crente” HE 404 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 
 

FELIZ DIA DAS MÃES! 
 


