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Vento me faz navegar em seguro mar 
Leva-me á Tua praia,  
Para no remanso do teu colo repousar. 
Ainda que em meio á tormenta  
Basta o hálito de Tua Presença para me aquietar, 
E o sussurro da Tua Voz para me fazer descansar 
 
O vento sopra aonde quer 
Somente Ele sabe para onde vai 
Mas no silêncio eu ouço a voz que me convida: 

Deixe-se levar por minhas 
asas... 
Venha comigo brincar! 
Eu quero ir contigo 
Ser levado pelo Teu vento. 
Eu não se de onde vens 
Nem sei para onde vais... 
Somente sei que quero 
estar contigo, 
No lugar onde Tu estás... 

 
Leva-me contigo,  
Vento-Espírito 
Vento que move o 
moinho... 
Faz girar a minha vida 
De tal maneira que o 

movimento que operas em mim 
Leve a fresca água da vida 
E sacie a sede dos que por ti esperam!                           

Rev. Marcos Martins 
 
 
 



Canto – Coral ICI e IPVI  
Convite à Mesa do Senhor - Leo 
Consagração do Pão e Vinho –  
Partilha do Pão e Vinho 
 Musicas: Alto Preço / Cálice/Calix Bento/Renova-me   
Oração do Pai Nosso – Mãos dadas 
 

IV – Brisa Calmaria... Aquieta as ondas do meu mar e acalenta meu 
coração até o remanso do teu querer! 
Leitura Bíblica: Mc. 4.36-39 

 Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e 
foram com ele; e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a 
soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força, 
em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água.  
Então Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: 
-- Silêncio! Fique quieto! 
O vento parou, e tudo ficou calmo.  

Leituras de Frases do Hino 254 – Sossegai. 
Hino Instrumental - Hino 254 – Sossegai.  
Canto: Nada do que foi será – Lulu Santos 

Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 
Como um mar 
Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 
 

IV - Vento Movimento – que faz dançar as árvores, que 
transporta as nuvens no céu, move meu coração e espírito 
e carrega meu pensamento,  vence a inércia  da alma 
impulsionando teu povo a cumprir a tua Missão. 
 
Canto – “Espírito, Espírito”  

Espírito Santo de Deus... 
Vem transformar todo o meu ser,  
Vem dirigir o meu viver. 

 
 

 
Canção:  Que estou fazendo se sou cristão  
1  Que estou fazendo se sou cristão, 
Se Cristo deu-me o seu perdão? 
Há muitos pobres sem lar, sem pão, 
Há muitas vidas sem salvação. 
Mas Cristo veio pra nos remir, 
O homem todo, sem dividir: 
Não só a alma do mal salvar, 
Também o corpo ressuscitar. 

 
3  Que estou fazendo se sou cristão,  Se Cristo dai-me o seu perdão? 
Há muitos pobres sem lar, sem pão, Há muitas vidas sem salvação. 
Aos poderosos eu vou pregar, Aos homens ricos vou proclamar 
Que a injustiça é contra Deus E a vil miséria insulta os céus.  
 
Oração de Despedida 
Bênção: 

O Senhor te guiará 
Continuamente fartará a tua alma 
Em lugares secos 
Fortalecera teus ossos 
E serás como um jardim regado 

Como um manancial 
Cujas águas nunca faltam  
Nunca faltam sim, 
Serás como um manancial 
Cujas águas nunca falta, Amém (Is. 
58.11) 
Quíntuplo amém  
Poslúdio – Já está chegando a hora 
de ir - abraço fraternal de despedida 
 E  anúncio do reencontro... 
 
 
 
 
 

Tudo muda o tempo todo 
No mundo 
Não adianta fugir 
Nem mentir 
Pra si mesmo agora 
Há tanta vida lá fora 
Aqui dentro sempre 
Como uma onda no mar 

O meu falar 
O meu pensar 
O meu sentir 
O meu agir... 

 

2  Há muita fome no meu país, 
Há tanta gente que é infeliz, 
Há criancinhas que vão morrer, 
Há tantos velhos a padecer. 
Milhões não sabem como escrever, 
Milhões de pobres não sabem ler: 
Nas trevas vivem sem perceber 
Que são escravos de um outro ser. 
 


