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“Leva-me para junto das águas de descanso, 

 refrigera-me a alma”. 

(Salmo 23.2) 
 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 21 de abril de 2013 
4º Domingo da Páscoa 

Tema: Ouvir a voz divina e segui-la 

 
 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
   . Oceano infinito               {Rûmî} 
O amor é um oceano infinito, 
Cujos céus são apenas um floco de espuma. 
Saiba que as ondas do Amor 
é que fazem girar a roda dos céus, 
pois sem  o Amor o mundo seria sem vida. 
Como se transformaria em árvore uma coisa     
inanimada?  
Os vegetais não se sacrificariam para conseguir 
seu espírito?  
Como se sacrificaria o espírito pelo Sopro cujo  
perfume engravidou Maria? 
Cada átomo é seduzido por esta Perfeição e  
corre para ela. 
Sua pressa diz implicitamente: Obrigado, ó Deus. 
   . Canto: “Natal” HE 17 
 
CONFISSÃO 
   . Salmodia: Salmo 23 
   . Solo 
   . Momentos de oração  
   . Ó doce Luz          {Edith Stein} 
Ó doce Luz, que me envolves, 
e iluminas nas trevas do meu coração: 
Tu me guias como a mão de uma mãe. 
Se eu me soltasse, 
não  poderia dar um só passo mais. 
És o círculo que me circunda 
e me encerra em si. 
Separado de Ti, eu cairia no abismo do nada, 
do qual me elevaste até ao ser. 
Estás mais perto de mim  
do que eu de mim mesma. 
Mesmo assim és inacessível e incompreensível  
nenhum nome pode Te conter, 
ó Espirito Santo, Amor Eterno! 
 

  
   . Canto: “Eis-me convosco” HE 296 (manhã) 
   . Momentos de louvor 
 
   EDIFICAÇÃO 
   . Leituras  bíblicas: At 9.36-43 (p. 1442), Ap 7.9-17 
(p. 1630), Jo 10.22-30 (p. 1406).  
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa  
   . Oração de São Francisco 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, Fazei que eu procure mais 
Consolar, que ser consolado; 
compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. 
Pois, é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se vive para a vida eterna. 
  . Pai Nosso  
  . Partilha  
 
CONSAGRAÇÃO 
Não busques a água; mostra apenas que estás sedento 
e a água jorrará ao teu redor.  {Rûmî} 
   . Canto: “Chuvas de Bênçãos” HE 327 
   . Recolhimento das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 
Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Benção final  
   . Tríplice amém 
 

 


