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 “Tributai ao Senhor filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 
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Domingo  04 de maio de 2008 

 Domingo da Ascensão 

 
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. 

(Adap. Do livro Na passagem do tempo – Ed. Sinodal) 

   . Canto: “Com Glória Coroai” HE 130 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Sl 47, 93, 68.1-10, 32-35 

   . 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 

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

Ó Deus dos deuses, o teu perdão. 

 

    . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “Vem, ó Todo-Poderoso” HE 66 (manhã) 

 

LOUVOR (noite) 

    . Carimbo da Paz 

 

EDIFICAÇÃO 

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

53, At 1.6-14, 1 Pe 4.12-14, 5.6-11, Jo 17.1-11 

   . Mensagem   
                          

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Deus amigo 

Graças te damos, ó Deus, porque, ao te tornares  

Nosso amigo e nos chamares de teus amigos e tuas ami-

gas 

Fizeste nascer entre nós a possibilidade da amizade. 

Já podemos enxergar para além de nós mesmos e nossos 

pés não seguem sozinhos. Por teu amor, a vida entre nós 

ses faz plural! Concede-nos a amizade sincera que aque-

ce o coração e fortalece a vida no seu cotidiano. Amém.  
Do livro Na passagem do tempo, Edit. Sinodal) 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A coisa mais divina no mundo é viver cada segundo, 

como nunca mais.   
 Vinícius de Moraes 

   . Canto: “Que Precioso Nome!”  HE 447 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


