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Domingo, 22 de abril de 2018
4º Domingo de Páscoa
"O Senhor é o meu pastor; nada me faltará." {Sl 23.1}

─────────────────────────
Prelúdio

LITURGIA

ADORAÇÃO

Pai... Mãe... de olhos mansos
sabemos que estás invisível em todas as coisas.
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer:
Os jardins, as fontes, as crianças,
o pão e o vinho,os gestos ternos,
as mãos desarmadas,
Os corpos abraçados...
Sei que desejas dar-nos nosso desejo mais fundo,
desejo cujo nome esquecemos...
mas tu não esqueces nunca.
Realiza pois o teu desejo para que possamos sorrir.
Que o teu desejo se realize em nosso mundo
da mesma forma que ele pulsa em ti.
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje:
o pão, a água, o sono...
Que sejamos livres da ansiedade.
Que nossos olhos sejam tão mansos para com
os outros como os teus são para conosco.
Porque, se formos ferozes,
não poderemos acolher a tua bondade.
Ajuda-nos para que não sejamos enganados
pelos maus desejos
E livra-nos daqueles que carregam
a morte nos próprios olhos.
Amém.
{Rubem Alves}

Canto: HE 52 “Invocação à Trindade” (2ª melodia)

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: I João 3.16-24 {pg. 1616}
Momentos de silêncio
És Tu quem nos espera
nas esquinas da cidade
e ergue lampiões de aviso
mal o dia se veste de sombra
Teu é o nome que dizemos
se o vento nos fere de temor
e o nosso olhar oscila
pela solidão dos abismos.

{José Tolentino de Mendonça}

Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã)

────────────────────────

Momentos de Louvor (noite)
Cancioneiro 113 “Cada instante”
Cancioneiro 25 “Jesus em Tua presença”

PROCLAMAÇÃO
Leituras Bíblicas: João 10.11-18 {pg. 1405};
Atos 4.5-12 {pg. 1430}; Salmo 23 {pg. 758}.
Mensagem

COMUNHÃO
Convite à mesa
... Conversão é
um budista tornar-se melhor budista
um muçulmano tornar-se melhor muçulmano
um cristão tornar-se melhor cristão.
... Conversão
não se dá na periferia do ser
não é tão somente uma troca de rótulo
não é aderir a nenhum credo.
... Conversão é
descobrir o amor e ser descoberto por ele...
olhar a vida com os olhos de quem a aceita
e, por isso, dispor-se ao encontro com o outro
... Conversão é
ver com os olhos benévolos a cada um que passa
sem querer convencê-lo.
Sem querer convencê-lo de nada.

{Eraldo Maia}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 31“Perdão, Senhor”
Cancioneiro 37 “Palavra”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Os caminhos de Deus são
os caminhos que Ele próprio percorreu
e que nós agora temos que percorrer com Ele.

{Dietrich Bonhoeffer}

Canto: HE 180 “Um vaso de bênção”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

