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“O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque 

ele me salvou”. 

(Salmo 118.14) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 07 de abril de 2013 

2º Domingo da Páscoa 

Tema: “Do medo à alegria”  
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . A paz  inquieta   {Pedro Casaldáliga} 
 Dá-nos, Senhor aquela Paz  

inquieta que denuncia 
a Paz dos cemitérios e a Paz dos lucros fartos. 

Dá-nos a Paz que luta pela Paz! 

A Paz que nos sacode com a urgência do Reino. 
A Paz que nos invade, com o vento do Espírito,  

a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração  
de refúgio. 

A Paz das armas rotas na derrota das armas. 

A Paz da fome de Justiça, 
a paz da Liberdade conquistada, 

a Paz que se faz "nossa" sem cercas nem fronteiras, 
Que tanto é "Shalom" como "Salam", perdão, retorno, abraço... 

Dá-nos a tua Paz, essa Paz marginal que soletra 

Em Belém e agoniza na Cruz e triunfa na Páscoa. 
Dá-nos, Senhor, aquela Paz inquieta,  

que não nos deixa em paz! 
   . Canto: “Exultai!” HE 55 

 

CONFISSÃO 

   . Salmodia: Sl 118.14-29 ou Sl 150 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Hoje novo amanhecer  {Monge oriental anônimo} 

Senhor, 

que nenhum novo amanhecer 

venha iluminar minha vida 

sem que meu pensamento 

se dirija à tua Ressurreição 

e sem que eu vá, em espírito, 

com os meus pobres aromas, 

ao sepulcro vazio do horto. 

Que todo amanhecer, seja para mim 

a manhã da Páscoa! 

Que todo dia, todo despertar,  

trazendo-me a alegria da Páscoa, 

traga-me também a conversão profunda... 

   . Canto:   “Vivificação” HE 97 {manhã} 

   . Louvor  {noite} 

 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: At 5.27-32 (p. 1433), Ap 1.4-8 (p. 1623), Jo 20.19-31 (p. 

1423) 

   . Mensagem 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Credo do Rev Dr Martin Luther King Jr. 

 Hoje, na noite do mundo e na esperança da Boa Nova, eu afirmo com audácia 

minha fé no futuro da humanidade.   
Eu recuso a crença de que, nas circunstâncias atuais os seres humanos estão inca-

pacitados para fazer uma terra melhor.   

Eu recuso a crença de que o ser humano seja um facho de palha transportado pela 
corrente da vida, sem ter a possibilidade de influir minimamente no curso dos acon-

tecimentos.   
Eu recuso a opinião dos que pretendem que o ser humano fique a tal ponto prisio-

neiro da noite sem estrelas, da guerra e do racismo, que a aurora luminosa da paz e 

da fraternidade não possa nunca chegar a ser uma realidade.   
Eu recuso a pregação segundo a qual os povos cairão, um após o outro no torveli-

nho do militarismo, até o inferno da destruição termonuclear.   

Eu creio que a verdade e o amor incondicional terão efetivamente a última palavra. 
A vida, ainda que provisoriamente derrotada, é sempre mais forte que a morte.   

Eu creio firmemente que, embora em meio as bombas que explodem e os canhões 

que estrondam, permanece a esperança de um amanhã luminoso.   
Eu ouso crer que, um dia, todos os habitantes da terra poderão receber três refei-

ções por dia para a vida de seu corpo, a educação e a cultura para a saúde de seu 

espírito, a igualdade e a liberdade para a vida de seus corações.   
Eu creio, igualmente, que um dia toda a humanidade reconhecerá em Deus a fonte 

de seu amor. 

 Creio que a bondade salvadora e pacífica um dia chegará a ser a lei. O lobo e o 
cordeiro poderão repousar juntos, todo ser humano poderá sentar-se sob sua figuei-

ra, em sua vinha, e ninguém terá motivo para ter medo.   

Creio firmemente que triunfaremos. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

    

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?  { Sl 116:12} 

   . Canto: “O grande amor de Deus” HE 324 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice amém 

  

 

 


