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 “Os que com lágrimas semeiam com júbilo 

ceifarão. Quem sai andando e chorando en-

quanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os 

seus feixes.” 

(Salmo 126.5-6) 
 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 17 de maio de 2009 

6º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Não demores,  não demores! 

Quero a tua presença e a tua figura! 

Imaginar o teu rosto emergente nas periferias. 

Tuas chagas abertas. 

Teus filhos dessangrados. 

Tua cruz, a Terra. 

Uma legião de miseráveis e aflitos, 

Diante de cujo rosto hei de perceber o teu rosto. 

E então será o fim da teologia e das ciências, 

Do tempo e da eternidade, 

Do significante e do significado: 

Eras tu, Senhor? 

E a vida por um fio. 
                                                   (Marco Lucchesi) 

 

   . Canto: “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 98 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Súplica  

Dá-me ouvidos para poder te ouvir. 

Dá-me olhos para poder te ver. 
Dá-me gosto para poder te saborear. 

Dá-me olfato para sentir tua fragrância. 

Dá-me pernas para chegar a ti. 

Dá-me boca para falar de ti. 

Dá-me coração para  amar-te... 
                                                 (Tchon Di Zadonsk) 

 . Momentos de oração 

 . Canto: “Fonte de todo o Bem” HE 323 (manhã) 

 

 LOUVOR (Noite) 

“No meio dos louvores Deus habita” 

   . Motivos de louvor 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 10.44-48, 1 Jo 5.1-6, Jo  

15.9-17. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   .  Desejo comer convosco... 

Não é preciso consenso 

Nem arte, 

Nem beleza ou idade: 

A vida é sempre dentro 

E agora... 

A vida pode florescer  

Numa existência inteira. 

Mas tem de ser buscada, 

Tem de ser conquistada.   
                          (Lya Luft) 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Pois viver deveria ser – até o último pensamento e 

o derradeiro olhar – transformar-se”.  
                                             (Lya Luft) 

   . Canto: “Serviço do Crente”  HE 404 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice amém.  

 
 


