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“Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste 

e não permitiste que os meus inimigos                  

se regozijassem contra mim”. 

(Salmo 30.1) 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, dia 14 de abril de 2013 

3º Domingo da Páscoa 

Tema: Você tem fome de quê? 
 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Maior que a morte é a vida  {Adélia Prado}  

Muito maior que a morte é a vida. 

Um poeta sem orgulho é um homem de dores, 

muito mais é de alegrias. 

A seu cripto modo anuncia, 

às vezes, quase inaudível 

em delicado código: 

"Cuidado, entre as gretas do muro 

está nascendo a erva..." 

Que a fonte da vida é Deus 

há infinita maneiras de entender. 
    . Canto:  “Ao Deus de Abrão”  HE  105 

 

CONFISSÃO 

   . Salmodia: Sl 30 (pg. 763) 

   . Solo 

   . Nossa original vocação {León Felipe} 

Ninguém foi ontem, nem vai hoje, 

nem irá amanhã a Deus 

por este mesmo caminho que eu vou. 

Para cada homem e cada mulher, 

guarda um raio novo de luz, o Sol; 

e um caminho virgem, Deus.  
   . Canto: “Plena Consagração” HE 183 {manhã} 

   . Momentos de louvor  {noite} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: At 9.36-43 (pg. 1442), Ap. 

7.9-17 (pg. 1630). 

   . Leitura do evangelho: Jo 10.22-30 (pg. 1406) 

 

 

    

   . Canto:  “Palavra Vivificante” HE 144 (1a. estrofe) 

   . Mensagem 
 

COMUNHÃO 

   . Páscoa   {Luiz Carlos Ramos}  

A vida é dura para todos, disso temos a certeza, 

Mas podemos aprender as lições da natureza: 

Com esperança, fé e amor,tudo enfrenta com firmeza. 

Veja a pobre da lagarta, não tem pingo de esplendor; 

Mas o tempo tudo cura, rasga a casca do temor; 

Quando vê está tudo novo, de repente voou flor. 

E o milho da pipoca, pedra dura quando grão, 

Com um pouco de paciência, pela arte do fogão, 

Dá um salto, se transforma, vira floco de algodão. 

Veja o dia, veja a noite: tanta treva e escuridão, 

Num instante tudo é morte; mas pra tudo há solução: 

Quando menos se espera, vem o sol, ressurreição. 
   . Pai nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . A vida verdadeira 

Pois aqui está a minha vida. Pronta para ser usada. 

Vida que não se guarda nem se esquiva, assustada. 

Vida sempre a serviço da vida.  Para servir ao que 

vale a pena e o preço do amor. Ainda que o gesto me 

doa, não encolho a mão: avanço levando um ramo de 

sol. Mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, 

a vida que vai comigo é fogo: está sempre acesa...  
                                                                                    {Thiago de Mello} 

   . Canto:  “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos  

   . Benção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


