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 Domingo, 16 de junho de 2019 

Santíssima Trindade  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Tuas obras te coroam” 

Vem, ou melhor, vamos: 
Faze que nós vamos aonde Tu nos levas. 
Tu nunca Te ausentas, ar que respiramos, 
vento que acompanhas, clima que aconchegas. 
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! 

{Pedro Casaldáliga} 
 

Canto: HE 65 “Vem, Espírito Divino” (manhã)   
 

  CONFISSÃO 
Leitura Bíblica Responsiva: Sl 8 {pg.  747} 

Solo/Coro “Ó, vinde a mim” 

Momentos de silêncio 
 

Permita que eu feche os meus olhos, 
pois é muito longe e tão tarde! 
Pensei que era apenas demora, 
e cantando pus-me a esperar-te. 
Permita que agora emudeça: 
que me conforme em ser sozinha. 
Há uma doce luz no silêncio, 
e a dor é de origem divina. 
Permita que eu volte o meu rosto 
para um céu maior que este mundo, 
e aprenda a ser dócil no sonho como 
as estrelas no seu rumo. 

{Cecília Meireles} 
 

Canto HE 91 “Hora bendita”      
Momentos de Louvor: (noite) 
      Cancioneiro 57 “Um vaso novo” 
      Cancioneiro 60 “Momento novo” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Provérbios 8.1-4, 22-31 {pg. 872} 

                                João 16.12-15 {pg. 1415} 

 Romanos 5.1-8 {pg. 1483}              
Mensagem 
Coro MW “Haja paz na terra” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

No inicio era o verbo... e o verbo era Deus... 
E o verbo estava com Deus, 
E já não eram sós , ambos conjugavam-se entre si, 
Discutiam quem seria a primeira e a segunda pessoa, 
Quem era verbo... quem era Deus, 
A ação e a interpretação... 
quem era a parte e quem era o todo. 
Deus (o pai, o filho e o espírito santo), 
Era também o verbo (regular e irregular) 
E todos questionavam-se sobre quem seria o sujeito 
E quem seria o predicado, 
Quem se conjugaria no pretérito e quem renunciaria 
A forma “mais que perfeita”! 
Deus era o verbo e o verbo era Deus, 
Conjugavam-se de maneira irregular...  
explicitando suas diferenças, 
Reconhecendo os fragmentos e os complementos 
Buscavam a medida certa 
E assim... reconheceram-se uno... 

                                                                                                        {Fernando Anitelli} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 

             Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O mistério da Santíssima Trindade  
cristã é o mistério do amor Divino. 

 Você vê a Santíssima Trindade,  
se você vê o amor. 

{Santo Agostinho} 
 

Canto:  HE  394   “A excelência do amor”                           
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


