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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos teus 

lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te aben-

çoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, dia 27 de maio de 2012. 

Domingo de Pentecostes  

 
ADORAÇÃO 

   . Prelúdio {acendem-se as velas} 

   . Solo 

   . Invocação   Espírito de Deus, que pairas sobre as 

águas de nosso caos, inspira em nós uma vida gene-

rosa. Vento de Deus, que danças sobre o deserto de 

nossa relutância, conduze-nos ao oásis da celebra-

ção. Sopro de Deus, inspiração da comunicação 

entre estranhos, faze-nos canal de tua paz.  {Kate 

Mcklhagga} 

   . Canto: 

 

CONTRIÇÃO 

   . Leitura bíblica:  Salmo  

   . Solo 

   . Convite ao silêncio 

Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. Vem e 

tece o descanso para os meus olhos. Vem e silencia 

a tribulações do meu coração. Sim, no percurso des-

te dia, vem!     {Adap. Jan Jughes} 

   . Silêncio e interlúdio 

   . Confissão 

Criador amoroso, confessamos que, como  mulheres 

e homens, nós distorcemos a Tua imagem em nós. 

Confessamos nosso mau uso do poder; nós temos 

procurado dominar os outros e impor nossa vontade 

pela força e pela ameaça; aprendemos a manipular e 

a enganar e tememos confrontar a injustiça. Nós nos 

arrependemos diante de Deus e diante de nossas 

irmãs e irmãos.  {Janet Morley} 

   . Canto: Preciosas são as horas HE 387          

{manhã} 

   . Momentos de louvor  {noite} 

 

LEITURA DAS ESCRITURAS 

   . Leitura do antigo testamento: Ez 37.1-14 

   . Leitura do evangelho: At 2.1-21 

   . Mensagem 
       Manhã: Rev Daniel Rangel  

       Noite: Diácono Jorge 

 KOINONIA 

   . Convite à mesa 

   . Inclinemos os corações 

Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus e nos dirigido 

a Ti em complexas religiões abstratas; pensávamos que en-

tenderíamos os Teus propósitos ouvindo as alturas e aos po-

derosos; nós queríamos o melhor e o maior. Conduze nossos 

corações e mentes até o mais íntimos e mais profundo de Ti – 

Tu que Te reduziste a nada por amor de nós -  , a fim de que 

possamos, assim, viver a simples realidade. Permite-nos des-

cer ao âmago, ao âmago da terra, onde o fogo consumirá a 

escória de nossa religião, onde apenas a chama da esperança 

possa brilhar. Permite-nos descer à profundeza, ao mais pro-

fundo oceano, onde o peso da água esmagará nossa rarefeita 

teologia, onde apenas  os cegos vêem e apenas os surdos ou-

vem. Amém.  {Alison Norris} 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

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

   . Canto: Serviço do Crente HE 404 

  . Recolhimento das ofertas e dízimos 

  . Canto: 

   . Bênção do incorfomismo   [Em tua graça, CMI-Porto 

Alegre 2006] 

Que Deus te abençoe com o inconformismo  

diante de respostas fáceis, meias-verdades, e relações superfi-

ciais,  

para que tu possas viver na intimidade de teu coração. 

Que Deus te abençoe com a indignação  

diante da injustiça, da opressão e abuso das pessoas,  

para que tu possas trabalhar a favor da justiça, igualdade e 

paz. 

Que Deus te abençoe com lágrimas  

pelas pessoas que sofrem vítimas da dor, rejeição, fome e 

guerra,  

para tu possas estender tua mão para consolar  

e transformar a sua dor em alegria. 

E que Deus te abençoe com a insensatez  

para pensar que tu podes fazer diferença neste mundo,  

para que faças algo que outras pessoas dizem não ser possí-

vel. 

   . Bênção final e tríplice Amém 
 

 


