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Domingo, 08 de abril de 2018
2º Domingo de Páscoa
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” {Salmo 133.1}

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO
Prelúdio
Coro MW “Meu Deus grandioso é”
É melhor tentar e falhar
que ocupar-se em ver a vida passar.
É melhor tentar, ainda que em vão,
que nada fazer.
Eu prefiro caminhar na chuva a,
em dias tristes, me esconder em casa.
Prefiro ser feliz, embora louco,
a viver em conformidade.
Mesmo as noites totalmente sem estrelas
podem anunciar a aurora de uma grande realização.
Mesmo se eu soubesse
que amanhã o mundo se partiria em pedaços,
eu ainda plantaria a minha macieira.
O ódio paralisa a vida; o amor a desata.
O ódio confunde a vida; o amor a harmoniza.
O ódio escurece a vida; o amor a ilumina. (...)
Eu também sou vítima de sonhos adiados,
de esperanças dilaceradas, mas, apesar disso,
eu ainda tenho um sonho, porque a gente não
pode desistir da vida.

{Martin Luther King Jr.}

Canto: Cancioneiro 94 “Renascer na esperança”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 133 {pg. 852}
Solo/Coro MW “Deus é amor”
Momentos de silêncio
Quando os nossos dias se tornarem
obscurecidos por nuvens sombrias e baixas,
quando as nossas noites forem
mais escuras do que mil noites.
Lembremo-nos, que no universo há
um grande e benigno poder,
que é capaz de abrir caminho onde não há caminho,
e de transformar o ontem sombrio
num luminoso amanhã.

{Martin Luther King Jr.}

Canto: HE 447 “Que precioso nome!” (manhã)

────────────────────────

Momentos de Louvor (noite)
Cancioneiro 53 “A começar em mim”
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus”

PROCLAMAÇÃO
Leituras Bíblicas: João 20.19-31 {pg.1422}
Atos 4.32-35 {pg. 1430};
I João 1.1-2.2 {pg.1613}.
Mensagem
Coro MW “A minha paz vos dou”

COMUNHÃO
Convite à mesa
Quando deixarmos soar a liberdade,
quando a deixarmos soar em cada povoação
e em cada lugarejo, em cada estado e em cada cidade,
poderemos acelerar o advento daquele dia
em que todos os filhos de Deus, negros e brancos,
judeus e cristãos, protestantes e católicos,
poderão dar-se as mãos e cantar
com as palavras do antigo espiritual negro:
“Livres, enfim. Livres, enfim. Agradecemos a Deus,
todo poderoso, somos livres, enfim.”
{Martin Luther King Jr.}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 49 “Canção da caminhada”
Cancioneiro 71 “Liberdade”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Nosso Senhor tem escrito
a promessa da ressurreição,
não só em livros, mas em cada folha,
em cada flor da primavera.

{Martin Luther King Jr.}

Canto: HE 341 “Segurança e alegria”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

