“Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as
minhas súplicas”.
(Salmo 116.1)
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Domingo, 04 de maio de 2014.
3º Domingo da Páscoa
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
. O encontro com o ressuscitado
... o encontro com Jesus não é fruto da investigação
histórica nem doutrinal. Ele só acontece na adesão
interior e no seguimento fiel. Começamos a encontrar-nos com Jesus quando começamos a confiar
em Deus como ele confiava, quando cremos no
amor como ele cria, quando nos aproximamos dos
que sofrem como ele se aproximava, quando defendemos a vida como ele a defendia, quando
olhamos as pessoas como ele as olhava, quando
enfrentamos a vida e a morte com a esperança que
ele as enfrentou, quando transmitimos a boa noticia que ele transmitia. José Antonio Pagola
. Canto: “Eis-me Convosco!” HE 296
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Salmo 116.1-4, 12-19 {p. 838/9}
. Deus é Pai
É curioso observar como Jesus, que fala constantemente do Reino de Deus, não chama a Deus de ‘rei’,
mas de ‘Pai’. Seu reinado não é para impor-se a
ninguém pela força, mas para introduzir na vida
sua misericórdia e encher a criação inteira com sua
compaixão... José Antonio Pagola
. Momentos de silêncio e confissão
. Canto: “Deus velará por ti” HE 347 (manhã)
. Cânticos de louvor (noite)
EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Atos 2.14ª, 36-41 {p. 1427}, 1
Pedro 1.17-23 {p. 1604}, Lucas 24.13-35 {p. 1384}.
. Mensagem

COMUNHÃO
. Convite à mesa
Para acolher o reino de Deus (...) não é preciso incrementar a religião do templo, como querem os sacerdotes de Jerusalém. O que é preciso fazer é introduzir na
vida de todos a compaixão, uma compaixão parecida
com a de Deus; é preciso olhar com olhos compassivos
os filhos perdidos, os excluídos do trabalho e do pão, os
delinqüentes incapazes de refazer sua vida, as vítimas
caídas nas sarjetas. É preciso implantar a misericórdia
nas famílias e nas aldeias, nas grandes propriedades
dos latifundiários, no sistema religioso do templo, nas
relações entre Israel e seus inimigos. José Antonio Pagola
. Consagração dos elementos
. Pai nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO
... Jesus pode levar a crer em Deus sem fazer de seu mistério um ídolo nem uma ameaça, e sim uma presença
amistosa e próxima, fonte inesgotável de vida e de
compaixão para com todos. Lamentavelmente vivemos
às vezes com imagens doentias de Deus, que vamos
transmitindo de geração em geração sem medir seus
efeitos desastrosos. Jesus convida a viver sua experiência de um Deus Pai mais humano e maior do que todas
as nossas teorias: um Deus salvador e amigo. José Antonio
Pagola

. Canto: “A certeza do crente” HE 388
. 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.

