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“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Se-

nhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida 

ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santida-

de.” 

(Salmo 29.1-2) 

 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 03 de junho de 2012 

DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
LITURGIA 

 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Chamado à Adoração 

Oficiante: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-

Poderoso, que era que é e que há de vir. (Ap. 4:8) 

Congreg: Ó profundidade da riqueza tanto da sabedo-

ria, como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis 

são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus cami-

nhos! Porque dele e por meio dele e para ele são todas 

as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém (Rm 

11:33-36). 

  . Canto: “Culto à Trindade” HE 68 

 

CONTRIÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 29 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   O teu perdão 

Pai das luzes, 

O teu perdão é o bálsamo 

Que verdadeiramente cura nossas feridas. 

O teu perdão nos mantém em pé, 

O teu perdão impede que nos afoguemos no mal. 

Podem quebrar a corrente de violência  

Que lança esse nosso mundo na escuridão do medo. 

Só o teu perdão pode nos reconduzir 

À tão esquecida luminosidade do amor. 

O teu perdão, Pai Bendito, o teu perdão. Dá-nos o teu 

perdão! 
(Edson Fernando) 

   . Canto: “Invocação” HE 75 (manhã) 

 

LOUVOR 

Rendei graças ao Senhor porque ele é bom. Porque a 

sua misericórdia dura para sempre. (Sl 136:1) 

 

DEUS NOS CHAMA PELA SUA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Is 6.1-8, Rm 8.12-17, Jo 3.1-17 

   . Mensagem 

 

 

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . A quem consagrei a minha vida (Dag Hammasrkhöld) 

Tu que eu não conheço 

Mas a quem eu pertenço. 

Tu que eu não entendo 

Mas a quem consagrei minha vida. 

Tu. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CERIMONIA DE INVESTIDURA E ORDENAÇÃO 

   . Palavras introdutórias 

   . Perguntas aos ordenandos  

   . Ö Deus!   

Ó Deus, dá-me ouvidos para ouvir Teu chamado, 

Olhos para ver as necessidades do Teu povo, 

E afeto para experimentar a quentura do Teu Mistério. 

Dá-me paixão para mergulhar no Teu amor e não perder-me 

em arrogâncias. 

Mansidão e sabedoria para sentir  

As batidas do meu coração e os sonhos do meu povo. 

Graça para descobrir a minha vontade no cumprimento da 

Tua.  

Porque Teu é o Reino, que nenhum império poderá usurpar; 

o poder, que nenhuma religião poderá instrumentalizar; a 

glória, que nenhum ofício humano poderá conter. Pois para 

Ti vivemos, por Ti trabalhamos, em Ti existimos. Somos teus 

servos e tuas servas, na forma humilde de presbíteros e pres-

bíteras.  Vasos somos, apenas isto. Usa-nos ó Trindade Ben-

dita!  

   . Canto: “Fortalece a tua Igreja” HE 204 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo? 

   . Canto: “União fraterna” HE 395 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção final 

  . Tríplice Amém. 

 


