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“Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por 

que se acham longe de minha salvação as palavras de 

meu bramido? 

(Salmo 22.1) 
 

  

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 06 de maio de 2012 

5º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

Felizes os que conseguem transpor os limites do 

homem e da Igreja e, livres em Deus, fazem brotar a 

semente original da Árvore da Vida.  {Nelson Porto} 

   . Canto:  Doxologia   HE 90 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo  22.25-31 

   . Solo 

   . Eu, um miserável vermezinho {Francisco de Assis} 

Senhor, quem és Tu e quem sou eu? 

Tu o altissimo Senhor do céu e da terra. 

E eu um miserável vermezinho, teu ínfimo servo! 

Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo! 

Ilumina o meu espírito e dissipa as trevas da minha 

alma! 

Dá-me uma fé integra, 

Uma esperança firme, 

Um amor  perfeito! 

Concede, meu  Deus, 

Que eu Te conheça muito, 

Para agir sempre segundo os Teus ensinamentos 

E de acordo com a Tua santíssima vontade. Amém. 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:  Senhor eu preciso de ti   HE 92    

{manhã} 

 

LOUVOR (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 8.26-40, 1 Jo 4.7-21, Jo 

15.1-8 

    . Mensagem 

 
 

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Credo Pascal  {Inês França Bento} 

Creio em Deus libertador de tudo o que oprime. 

Creio em Jesus Cristo, irmão nosso, 

Solidário dos sofredores. 

Creio no vento do Amor, 

Espírito que transforma homens e mulheres 

Em artistas do Reino. 

Creio na comunhão dos que constroem a paz. 

Creio nas comunidades sem cercas, 

Na confraria dos sonhadores, 

Na inspiração dos poetas que acalentam nosso cotidi-

ano, 

Às vezes sofrido, tornando-o mais belo e mais feliz. 

Creio na ternura dos homens, 

Na força das mulheres, 

Na sabedoria das crianças. 

Creio na ressurreição dos corpos oprimidos, 

Quando soprados pela doçura do amor, 

Que transforma exércitos de ossos secos   

Em comunidadades solidárias. 

Creio nos sinais de tua presença libertadora 

Em nosso dia-a-dia. Amém.  

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Ser cristão não é essencialmente sobraçar um livro, 

mesmo que este seja a Bíblia, mas seguir uma pessoa: a 

pessoa de Cristo.  {Frei Neylor Tonin} 

   . Canto: Peregrinando    HE 296 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Bênção final  

   . Triplice amém.  
 

 


