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“Aclamai a Deus, toda a terra.  

Salmodiai a glória do seu nome, 

 dai glória ao seu louvor”. 

(Salmo 66.1-2) 

 

  

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 25 de maio de 2014 

6º Domingo da Páscoa 

 

LITURGIA 

 
 
ADORAÇÃO  
   . Prelúdio -  Solo / Coro 
   . Menina esperança              {Charles Péguy}  
A fé de que eu mais gosto, diz Deus, é a esperança. 
A fé não me impressiona. 
Ela não causa espanto. (...) 
A caridade, diz Deus, não me impressiona. 
Ela não causa espanto. (...) 
Mas a esperança, diz Deus, eis algo que me 
impressiona. 
A mim mesmo. 
Ela é espantosa. (...) 
O que me espanta, diz Deus, é a esperança. 
E não consigo me recobrar desse espanto. 
Essa pequena esperança que tem ar de não ser   
nada.  
Essa pequena menina esperança.  Imortal. 
   . Canto:  Culto à Trindade- Hinário Evangélico – 68 
  
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 66.8-20 {p. 792} 

   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
À fonte da Vida Jesus chamou Abba, que quer dizer 
simplesmente que não estamos aqui por acaso ou 
por necessidade, mas que somos amados, chamados 
a ser e ser livres com os outros seres e que o melhor 
que temos a fazer, se não quisermos desaparecer,    
é nos amar.              { Jean Yves Leloup} 
    . Canto:  Venho como estou - HE 245   {manhã} 
    . Momentos de louvor  { noite } 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 

    

  
.Vento de Deus              { D. Pedro Casaldaliga} 
Tu que sopras onde queres,  
Vento de Deus dando vida, 
Sopra-me, sopro fecundo! 
Sopra-me vida em teu sopro! 
Faze-me todo janelas, 
olhos abertos e abraço. 
Leva-me em boa Notícia 
sobre os telhados do medo. 
Passa-me em torno das flores, 
beijo de graça e ternura. 
Joga-me contra a injustiça 
em furação de verdade. 
Deita-me em cima dos mortos, 
boca-profeta a chamá-los. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   Leituras bíblicas: Atos 17.22-31 {p. 1456},   
   1ªPedro 3.13-22 {p. 1606}, João 14.15-21 {p. 1413} 
   . Mensagem 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
   . Canto:  Segurança e Alegria - HE 341 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Uma bênção antiga 
Que o caminho seja brando a teus pés,    
O vento sopre leve  em teus ombros. 
Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos. 
E até que eu de novo te veja,    
Que Deus te guarde na palma de sua mão. 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 

 

................. Silêncio no Templo................................ Silêncio.......... 


