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 “Bendito o que vem em nome do Senhor. A 

vós outros da Casa do Senhor, nós vos aben-

çoamos”. 

(Salmo 118.26) 

 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo  23 de março de 2008 

Celebração da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação 

Ó Mistério de amor 
Que nem altura ou profundidade 

Podem conter. 

Ó luz bendita  

Que alumia os recantos  

Mais sombrios do mundo. 

Ó Filho bendito que  

Desceste aos porões da morte 

Para fazeres das sepulturas canteiros, 
Dos cemitérios  jardins.  

Ó Deus bendito 

Para quem cruzes podem ser  escadas.  

Aceita o nosso grito rouco,  
O nosso amor pouco, 

O nossa fé trôpega. 

Abre tu mesmo os nossos pulmões 

para escutarmos... 
Para escutares: 

Cristo ressuscitou... 

Aleluia, aleluia, aleluia!   Edson 

   . Canto: “A Ressurreição de Jesus”  HE 41 
 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 118.1-2, 14-24 

   . Solo 

   . Prece 

Se ao plantar o amor  

Fomos molhados  

Com a chuva da incompreensão... 
Paz com Páscoa, aleluia! 

Se pedimos fé para superar  

Nossas Crises, e ganhamos crises 
Para redescobrir nossa  fé... 

Paz com Páscoa, aleluia! 

Se nossas esperanças falharam 

E nossos sonhos não se realizaram...  
Paz com Páscoa... aleluia! 

Se a escuridão do medo 

Foi maior que a  lâmpada da confiança. 

Paz com Páscoa... aleluia!  Edson 

 

    . Momentos de oração 

   . Canto: “Alvo mais que a neve”  HE 36 (manhã) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 10.34-43 ou Jr 31.1-6, Cl 3.1-4 ou At 10.34-

43, Jo 20.1-18 ou Mt 28.1-10 

   . Mensagem 
 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

Creio em Deus libertador de tudo o que oprime. 

Creio em Jesus Cristo, nosso irmão, 

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 cotidiano, 

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, 

transforma exércitos de ossos secos 
em comunidades solidárias. 

Creio nos sinais de tua presença libertadora 

em nosso dia-a-dia. Amém.  (Inês Bento França) 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“O Senhor ressuscitou! Aleluia!” 
    . Canto: “Vencendo  vem Jesus”  HE 312 

    . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   .  Avisos 

   .  Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 

FELIZ PÁSCOA! 

 

 


