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“Cantarei ao Senhor enquanto eu viver;  

cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida”  

(Salmo 104.33) 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 8 de junho de 2014 
DOMINGO DE PENTECOSTES 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio  
   . Solo / Coro 
Vem, Espírito Santo                        {D. Pedro Casaldáliga} 

(...) Vem, para levar-nos por esse Caminho, 
o Caminho vivo, que conduz ao Reino. 
Vem, para arrancar-nos, 
numa ventania de verdade e graça,  
de tantas raízes de mentira e medo que nos escravizam. 
Vem, feito uma brisa,  para amaciar-nos, 
feito um fogo lento, um beijo gostoso,  
a paz da justiça, o dom da ternura, 
a entrega sem cálculos,  o amor sem cobrança, 
a Vida da vida. 
Vem, pomba fecunda sobre o mundo estéril 
E suscita nele a antiga esperança, 
a grande utopia da Terra sem males,  
a antiga,  a nova, a eterna Utopia! 
Vem, vamos,  Espírito!     
   . Canto: Vem Espírito Divino - Hinário Evangélico  65 
  
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 104.24-35  {p. 827} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de oração 
  . Espírito Santo 
                           {http://carmelofaro.carmelitas.pt/deusespirito.htm} 

 O Fogo abrasador, a Água cristalina 
 o Vento impetuoso, a Brisa imperceptível 
 a Pomba que esvoaça com leveza e graça. 
 
 A natureza quer exprimir  
em seu sorrir em seu falar 
esse mistério que o homem crê 
mas que não vê com seu olhar. 
 Esse mistério que o homem vê 
com a luz da Fé que o faz cegar. 
  
Ó Deus de Amor 
Fogo que queima, água que lava 
Vento que impele, brisa que afaga 
Pomba que desce 

  
 Vem com Seus dons a quem se abre 
 porque bem sabe que nada tem. 
 Vem, Pai dos pobres, tão carinhoso 
  a quem, gozoso, Te chama: Vem!  
 . Canto:   Oração – Hinário Evangélico 271   {manhã} 
 

EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas:  Atos 2.1-21{p. 1427}, ou Números 
11.24-30 {p. 202} , 1ª Coríntios 12.3b-13 {p. 1513}, ou Atos 
2.1-21 {p. 1427}, João 20.19-23 {p. 1423}, ou João 7.37-39 
{p. 1400}. 
   . Mensagem     
      Manhã:   Pr Edson Fernando de Almeida 
      Noite :     Pra. Lusmarina Campos Garcia 
 
COMUNHÃO 
Vem! 
Antes que o sol adormeça e descanse Seus ardores, 
Vem , ó Luz dos corações, enchê-los, inebriá-los, 
e torná-los portadores do Fogo que se ateia, 
e faz, do mundo, um braseiro  
porque tudo incendeia no Amor puro e verdadeiro. 
 
E cesse, de vez, a guerra no humano coração. 
Já tenha pão a criança, e o velho, consolação; 
o jovem, tenha esperança no futuro que o espera, 
ao construir um presente cheio de paz e amor. 
 Vem, Espírito Divino, Celeste Consolador!     
                          {http://carmelofaro.carmelitas.pt/deusespirito.htm} 

   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
E neles soprou  o Espírito Santo! João 20:22 
   . Canto: Vem, ó Todo Poderoso HE 66 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 
 
 
                                  Silêncio no Templo 

 


