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“Eu te exaltarei, ó Senhor, porque me livraste e não 

permitiste que os meus inimigos se regozijassem con-

tra mim.” 

(Salmo 30.1) 

 

 

  

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 18 de abril de 2010 

3º Domingo da Páscoa 
Liturgia  

 

SERVINDO E ADORANDO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Dá-nos Paz 

Santificado seja o teu Nome,  

Não o meu. 

Santificado seja o teu Reino,  

Não o meu. 

Seja feita a Tua vontade,  

Não a minha. 

Dá-nos paz contigo,  

Paz com os homens,  

Paz conosco,  

E livra-nos do medo e da paralisia.  

Amém.             
                                                 {Dag Hammarskjöld} 

   . Canto:  Exultai   HE 55 

 

SERVINDO E CONFESSANDO 

   . Leitura bíblica: Sl 30 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Agradecimento: 

Obrigado, Deus, por me deixar viver este momento. 

Que momento magnífico para a renovação daquilo  

que é melhor em toda a humanidade! 

Que bênção é estar vivo,  

quando os povos do mundo, a cada momento, 

se permitem ligar-se de novo  

às verdades espirituais mais profundas que conhecemos. 

E nos permitem sentir nossa mútua dependência 

e nossa necessidade de amor e de reconhecimento 

de uns para com os outros, de piedade e de compreen-

são. 

É  uma glória saber que o próprio universo 

é permeado por um amor sem fim,  

que o poder máximo do universo 

é o poder da Cura e da Transformação  (...) 

e que esse poder é um poder da divindade,  

que flui através de cada um de nós 

e torna possível nossa função 

como agentes de cura e transformadores do planeta,  

em parceria com o Transformador Máximo.  
                                          {Rabino Michael Lerner} 

 

    . Canto:  Segurança e alegria  HE 341  {manhã} 

   . Momento de gratidão e louvor 

 

SERVINDO E SENDO EDIFICADO(A)S 

  . Leituras bíblicas: At 9.1-6 (7-20), Ap 5.11-14, Jo 21.1-19 

  . Mensagem :  Manhã:  Rev  Edson Fernando 

                           Noite:    Rev  Vinicius Esperança 

 

SERVINDO EM COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Meu Deus,  

Faze brilhar para mim, na vida do outro,  

O Teu  Rosto. 

Essa luz irresistível do Teu olhar,  

acesa no fundo das coisas, 

já me lançou em toda a obra a empreender 

e em todo o trabalho a sofrer. 

Concede-me o favor de Te ver,  

Mesmo e sobretudo,  

No mais íntimo, no mais perfeito,  

No mais remoto da alma dos meus irmãos.  

  .  Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CERIMÔNIA DE BATISMO {manhã} 

. Os pais Ender Fontes Santos de Almeida e Bárbara Neno 

Rosa Fontes Santos de Almeida e os padrinhos maternos e 

paternos: Keneddy S. Santos /  Ana Paula Carotti Santos e  

Carlos Alberto de Araújo Lemack e Inês Cristina Veloso Le-

mack, trazem a pequena Beatriz Neno Rosa Fontes Santos de 

Almeida para receber as águas do batismo. 

   . Canto: “Convite aos Meninos” HE 165 – 1ª. e última es-

trofes. {manhã} 

 

SERVINDO E CONSAGRANDO 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto:   O lírio dos vales  HE 386 {noite} 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção Irlandesa 

Que o caminho seja brando a teus pés,  

o vento sopre leve os teus ombros.  

Que o sol brilhe cálido sobre tua face,  

as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que de novo nos vejamos,  

Que Deus te guarde na palma de sua mão.  

  . Tríplice Amém. 

    
 


