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Domingo, 15 de abril de 2018 
3º Domingo de Páscoa  

 “Sabei, porém, que o Senhor distingue para sio piedoso; o Senhor ouve quando eu clamo por ele.” {Salmo 4.3} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Já triunfante reina” 

 

Que haja discernimento correto na opção da vida. 
Que conheçamos os três venenos temíveis a serem 
evitados: a ganância, a raiva e a ignorância,  
nos seus disfarces mais variados. 
A maioria de nós demora  
a perceber o próprio envenenamento. (...) 
Não queimem bandeiras. 
Não joguem pedras. 
Não gritem insultos. 
Não condenem pessoas, mas situações. 
Podemos juntos transformar  
a maneira de ser dos habitantes da Terra. 
Com isso modificaremos o habitat. 
Faremos daqui o local, não da espera, mas do chegar. 
Onde se fica bem. 
Onde a vida cuida com cuidado uns dos outros. 
No afago ao recém-nascido 
A benção da esperança. 

{Monja Coen} 

Canto: HE 121 “Exaltai ao Senhor” 
  

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica:  Salmo 4  {pg. 744}  
Solo/Coro MW  “Bondoso Pai”   
Momentos de silêncio 

 

Permita que eu feche os meus olhos, 
pois é muito longe e tão tarde! 
Pensei que era apenas demora, 
e cantando pus-me a esperar-te. 
Permita que agora emudeça: 
que me conforme em ser sozinha. 
Há uma doce luz no silêncio, 
e a dor é de origem divina. 
Permita que eu volte o meu rosto  
para um céu maior que este mundo, 
e aprenda a ser dócil no sonho 
como as estrelas no seu rumo. 

                                         {Cecília Meireles} 
 

Canto: HE  307  “Plena confiança”   (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
Cancioneiro 24 “Bendito seja sempre o Cordeiro” 

 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Lucas 24.36b-48 {pg.1383}  

                                 Atos 3.12-19 {pg. 1429};  

                                 I João 3.12-19 {pg. 1615}. 

Mensagem 
Coro MW “Dá-nos paz” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

“Eu sou!” – insiste o Filho usando as palavras do Pai. 
“Sim, Ele é!” – afirmamos nós pela fé. 

Ele é o carinho, a vereda e a vide. 
Ele é o movimento imparável da vida. 

Ele é a derrota das mentiras propagadas. 
Ele é a entrada nunca impedida. 

Ele é o suspender das obscurescências. 
Ele é a força que alimenta nossa essência. 
Nele somos, nele estamos, nele vivemos.  

Sim, Ele é! 
{Jakler Nichele} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
            Cancioneiro 54 “Deus da alegria” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Acredite no poder da palavra “Desistir" 
tire o D coloque o R que você vai Resistir. 

Uma pequena mudança às vezes trás esperança 
e faz a gente seguir. 

{Bráulio Bessa} 
 

Canto: HE 134 “Tributo de louvor” 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Benção Final e Tríplice Amém 

 


