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“Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a 

terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua ma-

jestade.” 

(Salmo 8.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 30 de maio de 2010 

Domingo da Santíssima Trindade 
 

LITURGIA 

 

 

INVOCANDO A DIVINA PRESENÇA 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

Dirigente: Este é o dia que o Senhor fez; regozije-

mo-nos e alegremo-nos nele! 

Todos: Levantei-me nesta manhã por Tua graça, ó 

Deus trino e amoroso, confiando minha vida a Teus 

cuidados misericordiosos. Faze descer sobre mim, 

do céu do Teu amor, a graça advinda de Tuas mãos 

e deixa-me experimentar toda a doçura da Tua pro-

teção. Ó Deus Trino, incomparável, o deleite de 

todos os meus sentidos. Amém. 

   . Canto: “Culto à Trindade” HE 68 

 

DOCE PRESENÇA, PRESENÇA SANTA 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Momentos de silêncio 

   . Palavras da Sagrada Escritura: 

Dirigente: O eternamente maravilhoso fez o mundo 

e tudo que nele existe; de um só fez a multiplicidade 

de raças que colorem a face da terra; no Eterno 

amante do mundo criado nós vivemos, nos movi-

mentamos e existimos.  At. 17:24-28 

Mulheres: Se você subir aos céus lá o Eterno esta-

rá, se fizer sua cama no mais profundo abismo, 

também lá Ele estará. Se você tomar o rumo do ven-

to e ser levado aos confins dos mares, ainda lá a 

colo do Eterno haverá de suster sua vida. Sl 139:7-10 

Homens: É porque fomos formados no interior da 

Eterna Presença, no momento mesmo em que éra-

mos tecidos no interior de nossa querida mãe. Se 

vocês são maravilhosas, o Deus Eterno é ainda 

mais! Sl 139: 13 

Todos: Oh deleite de todos os meus sentidos, Tu 

estavas aqui, em mim, eu não sabia. Santo é esse 

lugar, sou tua casa, morada da Tua presença. 

    

 

   

    .  Momentos de silêncio 

   . Canto: “Louvor ao Trino Deus” HE 104 {manhã} 

 

. MOMENTOS DE LOUVOR {noite} 

Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus 

juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque 

dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A 

ele, pois, a glória eternamente. {Rm 11.33,36} 

 

À PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: PV 8.1-4, 22-31, Sl 8, Rm 5.1-5, 

Jo 16.12-15 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   .  O sopro de Deus {Rilke} 

Não queiras que Deus venha a Ti 

E diga: sou. 

Um Deus que confessa  

Sua força não tem sentido. 

Hás de saber  

Que o sopro de Deus  

Te invade desde o princípio 

E quando o coração te arde 

E nada trai 

É Ele então que em ti cria. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Tudo que vocês fizerem, façam de todo coração. Cl 3:23 

   . Canto: “A certeza do crente” HE 388 

   . 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. 

 

 


