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“Em ti, Senhor, me refugio; 

 não seja eu jamais envergonhado; 

 livra-me por tua justiça”. 

(Salmo 31.1) 
 

 

ECCLESIA REFORMATA ET 
SEMPER REFORMANDA 

 

Domingo 18 de maio de 2014 

 5º Domingo da Páscoa  

 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
 

“Mas se Deus é as flores e as árvores 
e os montes e o sol e o luar, então acredito nele, 
então acredito nele a toda a hora, 
e a minha vida é toda uma oração e uma missa, 
e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. 
... É que ele quer que eu o conheça 
como árvores e montes e flores e luar e sol. 
E por isso eu obedeço-lhe, 
... Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, 
como quem abre os olhos e vê, 
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, 
E amo-o sem pensar nele, 
E penso-o vendo e ouvindo, 
E ando com ele a toda hora.” 
                                                             { Fernando Pessoa } 
    

. Canto: “Um Hino ao Senhor” HE 120 
 
CONFISSÃO E SILÊNCIO 
   . Leitura bíblica: Salmo 31.1-5, 15-16 {p. 763} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de oração 
   . Prece 
Ó eterno, 
A Tua Palavra silencia os brados dos poderosos. 
Faze sossegar em nós a estupidez,  
a gritaria estressada e nervosa 
de um tempo esquecido de Ti. 
Dá-nos o silêncio da alma, 
para que no fundo de nós mesmos 
possamos ouvir-nos, 
e ouvindo-nos, ouvir-Te.  

    . Motivos de louvor 
   . Canto: “Mais de Cristo” HE 288  (manhã) 
                    Louvor e gratidão  (noite) 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA  
   . Leituras bíblicas: Atos 7.55-60 {p.1438}, 1ª Pedro 
2.2-10 {p. 1605} e João 14.1-14 {p. 1413}. 
   . Mensagem  
 
COMUNHÃO 
. Palavras da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso                        {Roberto de Avillez} 
 

Pai  nosso, escondido. No partir do pão, revelado. 
Muitas vezes  tão longe, outras poucas tão perto. 
 

O escuro não te esconde, nem o claro te desvela. 
Na tristeza trazes consolo, na solidão fazes companhia. 
 

Mesmo ausente, estás presente 
na brisa sussurrante, na tempestade tonitroante. 
 

Se me escondo da vida num deserto sem fim, 
descubro perplexo que estás perto de mim. 
 

És pergunta e resposta, para muitos uma aposta. 
Pai nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade. 
   
   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso e  Partilha 
    
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
   . Canto: “Serviço do Crente”  HE 404 
“Tudo vem de Ti, Senhor e do que é Teu To damos, 
 amém!” 
   . Recolhimento das ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e Tríplice Amém.  
 

 

                                            Quietude e silêncio no Templo : Por favor, desligue o celular. 


