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Domingo, 27 de maio de 2018 
Domingo da Santíssima Trindade 

 “Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade.” {Salmo 29.2}  

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “A Deus demos glória” 

Feito poema que se faz carne 
Do encontro entre namorados 
Na partilha entre iguais 
Brota um papo sagrado: 
Confissões, bênçãos e ais... 
Magia, poder da imaginação 
Poder do amor – profecia! 
“No princípio era a Palavra 
 e a Palavra se fez carne...” 
No começo das coisas, a poesia! 
Loucura?!? Inversão: 
“Nem só de pão vive o homem...” 
Ao lado do pão, a necessidade da Poesia 
dimensão inerente da rebeldia: ser poeta! 
Fala, Jesus, Palavra de Deus 
Dá-nos tua nova de libertação. 
Entre tanta notícia de morte 
Tu tens a Palavra da Vida 
Sob tanta promessa fingida 
Sobre tanta esperança frustrada 
Tu tens, Senhor Jesus, a última palavra 
E nós apostamos em ti! 
Tua verdade nos libertará! 
Que gritem os profetas! 
Que falem os poetas!  

{Paulo Leminski} 
 

Canto: HE 68 “Culto à Trindade” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 29 {pg. 762}  

Solo/Coro MW “Redentor divino” 
Momentos de 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 deste dia, vem! 

{adaptado de Jan Jughes} 
 

Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã)  
Momentos de Louvor (noite) 

Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 3.1-17 {pg. 1389};  
 Isaías 6.1-8 {pg. 931};                
 Romanos 8.12-77 {pg. 1486}. 
Mensagem 
Coro MW “Santo! Santo! Santo” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, 
Criador de todas as raças; 
E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo, 
que foi concebido pelo Espírito da vida, 
nasceu do povo, padeceu sob o império  
das verdades-sem-bondade, 
foi crucificado, morto e sepultado  
em nossas desavenças religiosas, 
ressuscitou ao terceiro dia  
e está presente na saudade, 
na luta e na esperança  
dos homens e das mulheres de boa vontade. 
Cremos no Espírito da unidade, 
na religião da solidariedade, 
na ressurreição dos corpos oprimidos, 
na comunhão universal de todos os povos, 
no Eterno Reino da Paz e da Justiça, 
e na vida eterna. 
Amém. 

{Carlos Alberto R. Alves } 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso” 

        Cancioneiro 54 “Deus da igreja” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Todo sopro que apaga uma chama 
 reacende o que for pra ficar... 

{Fernando Anitelli  } 
 

Canto: HE 447 “Que precioso nome” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Benção Final e Tríplice Amém  
 


