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“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a 

sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel: 

Sim, a sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 118.1-2) 
 

 

 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, dia 8 de abril de 2012 

Celebração da Páscoa 
 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
. Prelúdio  
. Coro: Quando no calvário 
. Solo {manhã} 
. Se crermos 
Se crermos que o inocente Jesus nos amou, aceitou 
a condenação pensando em todos nós condenados 
e se entregou totalmente por nós; se crermos, de 
verdade, então de lá do fundo do inferno emerge 
um rebento de vida. Ele é algo da ressurreição. 
Transforma as cadeias em laços de fraternidade. 
Faz romper o casulo que sepultava a crisálida e a 
borboleta. O libelo de condenação se transfigurou 
em boa nova de misericórdia.  {L.Boff} 
   . Canto: A ressurreição de Jesus HE 41 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 118.1-2, 14-24 
  . Solo {manhã} 
  . Coro: Já triunfante reina 
   . Assumir a dor para ressuscitar 
Sempre que abraçamos com coragem a cruz, somos 
premiados com a verdade escondida na cruz. Ela 
pode ser instrumento de redenção e de dignidade. A 
pomba da paz, que nasce misteriosamente da dor 
assumida, penetra em nossa casa e ela se ilumina. 
Tem sentido carregar, dia a dia, a cruz, livremente, 
com hombridade. Ela nos devolve o gosto da vida, 
porque redime a vida. Tudo depende de você, de 
como se assume a você mesmo, acolhe o diferente 
e o abraça com determinação. {L.Boff} 
  . Momentos de silêncio 
  . Canto: Alvo mais que a neve HE 36 {manhã} 
  . Coro: És sobre todos 

  
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Ressurreição 
A ressurreição esclarece o sentido de nossa paixão. Ela 
responde ao porquê de nossos sacrifícios e renuncias. 
Ela interpreta a obscuridade da morte. No gozo de tanta 
vida e na alegria de tanta luz podemos dizer: vale o sa-
crifício, não é mais medonha a morte. Benditos sejam! 
De ora em diante podemos viver alegres na esperança 
porque sabemos: se morremos é para ressuscitar! A 
ressurreição está acontecendo; é um processo em curso. 
Um coração se abriu ao outro coração no amor e no 
perdão? Aí aconteceu a ressurreição! Criaram os ho-
mens relações entre si mais justas e fraternas? Aí se 
realiza a ressurreição. Morreu alguém na bondade da 
vida ou sacrificado em bem de seus irmãos? Aí se inau-
gurou plenamente a ressurreição! A derradeira palavra 
que Deus proferiu para selar nosso destino não é morte, 
mas vida. {L.Boff} 
 
 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: At 10.34-43 ou Is 25.6-9, 1 Co 15.1-
11 ou At 10.34-43, Jo 20.1-18 ou Mc 16.1-8 
   . Mensagem 
   . Coro: Olhai além 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Não cabe mais viver tristes. Semeemos sementes de 
ressurreição no chão escuro de nossas angustias. Ale-
gremo-nos! Se Cristo ressuscitou é porque nós ressusci-
taremos com ele! Amém. Aleluia! {L. Boff} 
   . Canto: Exultai HE 55 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final e tríplice amém. 
   . Coro: Que Deus te abençoe 
 
 


