LITURGIA DE SAÍDA
BÊNÇÃO E ENVIO: Vão em paz e, orientados pelo Espírito Santo, perdoem-se uns aos outros e sirvam ao Senhor.
CANTO: PARA OS MONTES OLHAREI (HPD II-393)
1. Para os montes olharei! De onde vem a salvação?
Meu socorro vem de Deus, o Senhor da Criação.

COMUNIDADE DA
ASCENSÃO
CULTO DE
RECORDAÇÃO DE BATISMO
16ª Semana Após Pentecostes

O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal.
Tua entrada e saída, desde agora até o final.
2. O Senhor é quem te guarda, sombra à tua destra está
Nem de dia, nem de noite, mal algum sucederá.
3. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair.
Como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir.

Setembro de 2010
LITURGIA DE ENTRADA
RECEPÇÃO: “Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 5.7).
CANTO: Ó VINDE, VÓS, OS POVOS (HPD II-436)
Ó vinde, vós, os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria.
Fazei ali soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação.
É tempo de romper a vil escravidão, que em vós exercem homens ou idéias.
É tempo de dizer, que só deus pode ser o único Senhor da humanidade.
A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres.
Vinde todos, sim ó vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação.
E vós, os oprimidos, e vós, os explorados, e vós, os que viveis em agonia,
E vós, os servos, coxos, vós, cativos, sós,
Sabei que em breve vem um novo dia.
Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz,
Em que será vencida a morte pela vida, a escravidão enfim acabará.

VOTO INICIAL

LITURGIA DA PALAVRA
1ª LEITURA BÍBLICA: Mateus 3.16 e 17
CANTO: DÁ-NOS OLHOS CLAROS (HPD I-166)
1. Dá-nos olhos claros que vêem o irmão; dá, Senhor, ouvidos que dão atenção!
2. Mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar!
3. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor!
4. Lábios que, contentes, abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar!
5. Pelos dons que deste: Graças, ó Senhor! Pois os recebemos por teu grande amor.
6. Nada nos pertence; tudo Deus quer dar: quer por nós, em Cristo, o mundo
abençoar.

MENSAGEM: “Eu me comprazo contigo”

LITURGIA eucarística
Palavras da Instituição
Pai Nosso
Distribuição
LITURGIA Do batismo
CANTO e OFERTA: NÓS ESTAMOS, CRISTO, AQUI
(HPD I-134)
1. Nós estamos, Cristo, aqui a cumprir o teu ensino,
e trazemos para ti este filho pequenino.
Foi esta ordem que nos deste; salvação lhe prometeste.

4. Entregamos-te, Senhor, esta criança bem-amada.
Dá que viva em teu amor, pela graça iluminada.
Por teu sangue redimida, venha obter a eterna vida!

Convite para as crianças virem à frente com os pais
Oração das Águas
Pastor: “Nós te louvamos.”
Comunidade: “Nós te enaltecemos.”
Renúncia: “Sim, renuncio.”
Profissão de Fé: CREDO APOSTÓLICO
Compromisso: “Sim, com a ajuda de Deus.”
Imposição das Mãos com SC
CANTO: MEU CORAÇÃO TRANSBORDA DE AMOR
(HPD II-451)
Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor.

Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz.
Eu digo: aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, eu digo por quê!
Eu digo: aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia amém!
AVISOS: Grupo Os Mc’Coys - Culto de Louvor! Hoje, 19h30
APRESENTAÇÃO DOS JOVENS (Passa Noite na Ascensão)
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA (Ensino Confirmatório)

2. Queiras aceitar, Senhor, esta criança pequenina.
Vem, revela teu amor, tua compaixão divina.
Que ela seja inteiramente tua, agora e eternamente.
3. Teu cordeiro, ó Bom Pastor, seja em sua vida inteira!
Seja um membro teu, Senhor, ramo, unido a ti, videira!
Cresça em fé e em esperança, alcançando a tua herança!

