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“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” 

(Salmo 23.1) 

 
 

  

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 15 de maio de 2011 

4º Domingo da Páscoa 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo (manhã) 

   . Invocação 

   . Ó bendita Trindade: 

É doce pronunciar o seu nome! 

É como o gosto da vida, 

É como o sabor do pão para a criança, 

Como o tecido para o desnudado, 

Como o gosto de um fruto... 

Na estação acalorada 

Como o sopro da brisa para o aprisionado. 

 {oração de um cego a Amon, divindade solar do  

   antigo Egito, inscrita na parede de uma tumba 

   da necrópole de Tebas} 

   . Canto:  “A Velha História” HE 216 

   . Oração 

 

CONFISSÃO E SILÊNCIO 

   . Leitura bíblica: Salmo 23 

   . Solo  {manhã} 

Vigia atentamente o estado de tua própria mente. 

 O amor a Deus começa na inocência. 

Saibais que o Profeta construiu uma Caaba externa de 

barro e água, 

 e uma Caaba interna na vida e no coração, 

 A Caaba externa foi construída por Abraão, o 

Santo; 

 a interna é santificada pela glória de Deus mes-

mo. 

No caminho de Deus dois locais de adoração marcam as 

etapas. 

 O templo material e o templo do coração. 

 Empenhe-se para adorar no templo do coração. 

Oh mendicante, o paraíso é apenas uma tentação; 

 o objetivo real é a própria casa de Deus.   
 Abdullah Absari, séc. XI 

   . Canto: “O Servo Obediente” HE 317 (manhã) 

   . Louvor (noite) 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

 No retorno de Javé somos como sonhadores. 

Então nossa boca se enche de riso, nossa língua de júbi-

lo. 

 

 Então entre os povos se diz: ‘Javé fez grande para agir com 

eles! 

Javé fez grandes coisas para conosco; por isso estamos na 

alegria.  Sl 126 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

  . Leituras bíblicas: At 2.42-47, 1 Pe 2.19-25, Jo 10.1-10. 

  . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Credo  

Creio em Deus, Vida e Amor. 

Só assim é que vivemos e existimos. 

Creio nas ternas e eternas relações humanas, 

Na saborosa teimosia da esperança, 

Na companhia universal dos artistas 

e na confraria multiforme  

dos apaixonados pela vida – defensores da paz. 

Creio que cada criatura reflete o toque sempre inovador 

do sempiterno Criador 

e que é possível um tempo de felicidadania, 

Pois o Amor soprou seu aroma sobre nós, 

perfumando nosso caminho com a brisa 

e sua rebeldia. 

Creio que Ele veio ao nosso encontro 

E nos convida a trilhar o seu futuro. 

Não estamos sozinhos... Estamos em Deus! 
          Paulo Roberto Rodrigues 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

    

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respon-

deu: Eis-me aqui! I Sam. 3:4 

A Deus pertencem o Levante e o Poente. Para onde vos tor-

nardes, lá encontrareis o semblante de Deus. Deus é imenso e 

sabedor.  (Corão 2,115) 

  . Recolhimento das ofertas 

  . Canto: “A certeza do crente” HE 388 

  . Consagração das ofertas 

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

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção final 

  . Tríplice Amém. 

 

 


