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“Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. 

 Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; 

 outro bem não possuo, senão a ti somente”. 

(Salmo 16:1-2) 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 27 de abril de 2014 

2º Domingo da Páscoa 
  

  

 LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Meu Senhor e meu Deus       {Teilhard de Chardin} 

Vós, cuja fronte é de neve, os olhos de fogo, 
os pés mais brilhantes que o ouro em fusão; 
Vós, cujas mãos aprisionam as estrelas; 
Vós, que sois o primeiro e o último, 
o vivente, o morto e o ressuscitado; 
Vós, que reunis em vossa exuberante unidade 
todos os encantos, todos os gostos, 
todas as forças, todos os estados 
Sois Vós que o meu ser chamava 
com um desejo tão vasto quanto o Universo: 
Vós sois verdadeiramente 
o meu Senhor e o meu Deus 
   .Canto: Invocação   HE  65 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 16 {p. 751} 
   . Solo 
   . Momentos de silêncio e oração 

Nada é mais natural que orar; pra um rio, orar é    
correr rumo ao mar; para uma árvore, orar é         
elevar-se rumo à luz. O homem que não ora não é 
mais um homem na plenitude do termo; é como se 
ele estivesse castrado da sua dimensão mais essenci-
al, ele está separado das fontes vivas do seu ser. 
                                                                                           {Jean Yves Leloup} 

   . Canto:  Vivificação HE 97 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Atos 2.14a, 22-32 {p. 1427},                 

1ª Pedro 1.3-9 {p. 1603},  João 20.19-31 {p. 1423}. 

   . Mensagem 
          . Pastor Edson  {manhã} 
          . Coro Myrza Wanderley  - Réquiem de Fauré      

                                                                                   {noite} 
 

  

COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
    . Salmo n.3                                      { Murilo Mendes} 
Eu te proclamo grande, admirável, 
Não porque fizeste o sol para presidir o dia 
E as estrelas para presidirem a noite; 
Não porque fizeste a terra e tudo que se contém nela, 
Frutos do campo, flores, cinemas e locomotivas; 
Não porque fizeste o mar e tudo o que se contém nele, 
Seus animais, suas plantas, seus submarinos, suas sereias: 
Eu te proclamo grande e admirável  eternamente 
Porque te fazes minúsculo na eucaristia, 
Tanto assim que qualquer um, mesmo frágil, te contém. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
   . Da peregrinação                  {Rainer Maria Rilke}  
Apaga-me os olhos: eu posso ver-te! 
Fecha-me os ouvidos: eu posso ouvir-te! 
E sem pés posso ir ao teu encontro 
e mesmo sem boca eu posso chamar-te! 
Arranca-me os braços, e eu te seguro 
com o coração, como com minhas mãos. 
Pára meu coração, e em mim o cérebro 
há de pulsar; e se puseres fogo 
Em meu cérebro, eu te trarei no sangue. 
   . Canto: Submisso ao Senhor HE 209 
   . Recolhimentos das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.  
Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice Amém. 
 
 

 

 

 

                                      Silêncio e quietude no templo. Por favor, desligue o celular.  


