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“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, 

porque a sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 118.1) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, 13 de abril de 2014.  
DOMINGO DE RAMOS 

  

 LITURGIA 

 

ADORAMOS A DEUS 

Prelúdio 

Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Chamada à adoração  

Oficiante:  Alegre-se muito, povo de Deus! 

Congreg: Astros, estrelas, mulheres e homens, cantem de 

alegria! 

Oficiante:  Pois seu Rei está chegando 

Congreg: Seu poder é o serviço amoroso,  

Oficiante: Sua força é a  entrega apaixonada. 

Congreg:  Ele vem chegando humilde e devagarzinho. 

Oficiante: O “Rei” vem montado num jumentinho, 

Todos: O Amor espraia sua ternura entre nós, o cheiro da 

vida toma conta de nossos corpos. Bendita Vida Amorosa que 

vem da parte do Criador! 

Oficiante: Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Canto: “Hosana nas Alturas” HE 26 

 

SILENCIAMOS NOSSOS SONS  

   . Leitura bíblica: Salmo 118.1-2, 19-29 {p.839-840} 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)  

   . Canto: “Mais de Cristo” HE 288 (manhã) 

   . Prece 

Eterno apaixonado por tudo o que vive 

A tua Presença silencia o brado dos poderosos: 

Sossega em nós a gritaria do mundo 

Para que possamos ouvir somente a  tua voz. 

Fala conosco pelo sofrimento e  

Morte de Jesus Cristo, 

Mediante teu Espírito Santo, 

Concedendo-nos a graça de revelar o amor de Cristo 

Em vidas entregues ao teu serviço. Amém. 

 

LOUVAR EM SERVIÇO....SERVIR EM LOUVOR 

   . Oração 

Louvamos-te, ó Deus, 

Pela redenção do mundo por Jesus Cristo. 

Estendemos nossas capas, mantos e palmas pelo caminho. 

Ele é nossa esperança, Ele é nosso Messias! Amém! 

 

  

   . Louvor {noite} 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leitura bíblica: Mateus 21.1-11 {p. 1279} 

   . Mensagem 

Manhã: Rev. Jorge H. Barro 

Noite:  Rev. Edson Fernando 

Ramos: Metamorfoseando nossos conceitos sobre a paz 

 

ALIMENTA-NOS O MESSIAS DE DEUS 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Desejo a ti 

Desejo a ti, e a ti somente! Deixa que o meu coração o repita 

sem parar. Os desejos que dia e noite me distraem, no fundo 

são falsos e vazios. Assim como a noite mantém escondida a 

súplica da luz, também no fundo da minha consciência ressoa 

este grito: Desejo a ti, e a ti somente! Assim como a tempesta-

de busca o seu fim na paz, embora lutando contra a paz com 

toda a sua força, assim é a minha revolta contra o teu amor. E 

mesmo assim o meu grito é: Desejo a ti, e a ti somente!” 
  {Tagore} 

   . Oração de Consagração 

   . Pai Nosso   

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Consagramos, ó Deus, nossas vidas, para que sejam pétalas 

vivas de Tua presença onde quer que andemos. A Ti entrega-

mos um pouco do muito com que nos agracias a cada nascer 

do sol. Santifica-nos por Jesus, Teu Filho. Amém. 

   . Canto: “Plena Consagração” HE 183 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Antiga bênção céltica 

A ti a profunda paz do vaivém das ondas. 

A ti a profunda paz do fluxo do ar. 

A ti a profunda paz da terra silenciosa. 

A ti a profunda paz das estrelas reluzentes. 

A ti a profunda paz do filho da paz 

  . Tríplice Amém 

 

 


