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“Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; 

 louvai-o no firmamento, obra de seu poder 

(Salmo 150.1) 

 

   

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 
  

Domingo, dia 20 de abril de 2014 

Celebração da Páscoa 
 

 

LITURGIA DA  PÁSCOA  

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo  

   . Um Deus vivo!            {Dom Helder Câmara} 

...Eis o primeiro pensamento digno de dominar o dia 
de hoje e toda a nossa vida de cristãos: Cristo morreu, 
sim! Mas Ele ressuscitou. Vamos abrir muito mais 
espaço em nossa vida para a Ressurreição. Mesmo 
porque São Paulo nos lembra: Cristo disse que ia  
ressuscitar e ressuscitou. Ele disse que nós vamos 
ressuscitar e nós ressuscitaremos. Nosso Deus não é 
um Deus morto, mas um Deus vivo. O Salvador, o 
Libertador venceu a morte e nos chama a continuar e 
completar a libertação do pecado e das consequên-
cias do pecado e do  egoísmo. 
    . Canto: A ressurreição de Jesus - HE 41 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 118.1-2 e 14-24 

   . Solo 

   . Não temas, Eu Sou Teu Deus     {Edson Fernando} 

Quando caminhamos por vales sombrios 
Onde o temor, o receio, a desconfiança imperam, 
Não esqueçamos: Ele ressuscitou! 
Quando o cinismo e a indiferença  
Se instalarem nas entranhas do nosso ser 
E a fome, a miséria e indignidade parecerem normais, 
Que nos acorde o grito de Maria Madalena: 
Ele ressuscitou! 
Quando a morte reduzir-se ao fim  
Sem nenhuma abertura para recomeços,  
Quando túmulos forem simplesmente túmulos 
Sepulturas apenas sepulturas, 
Quando toda a poesia estiver afogada  
No silêncio medroso de um eu resignado 
E o Sopro Divino parecer nos faltar, 

  

Abramos portas, janelas e frestas 
À presença do Filho de Deus em nós, 
Para que ouçamos uma vez mais: 
Não temas, Eu estou contigo. 
Não temas, Eu Sou Teu Deus 
 

 . Momentos de silêncio 

   . Canto:    Alvo mais que a neve HE 36   {manhã} 

   . Aleluias!   {noite} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Atos 10.34-43 {p. 1444} ou Jeremias 

31.1-6 {p. 1041}, Colossenses 3.1-4 {p. 1557} , João 20.1-18         

{p. 1422} ou Mateus 28.1-10 {p. 1295}. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Hoje, novo amanhecer         {Monge oriental anônimo} 

Senhor, que nenhum novo amanhecer venha iluminar 
minha vida sem que meu pensamento se dirija à tua    
Ressurreição e sem que eu vá, em espírito ,com os meus 
pobres aromas, ao sepulcro vazio do horto.  Que todo 
amanhecer, seja para mim a manhã da Páscoa! Que todo 
dia, todo despertar, trazendo-me a alegria da Páscoa,  
traga-me também a conversão profunda: aquela em que, 
toda situação,em todo ser humano eu te conheça como 
queres ser conhecido hoje, não como me parecias ontem, 
mas como te mostras a mim agora. Que todo episódio da 
jornada seja um momento no qual eu te ouça chamar-me 
pelo nome, como chamaste "Maria"!  
 

CONSAGRAÇÃO 

Que vivamos, verdadeiramente, como ressuscitados!  
   . Canto:  Exultai - Hinário Evangélico 55 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  
 

  

                                                         ... Quietude no Templo... Desligue-se do celular... 


