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“Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, 

 louvai-o nas alturas”. 

(Salmo 148.1) 
 

 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 28 de abril de 2013 
5º Domingo da Páscoa 

Tema: Que vos ameis uns aos outros! 

 

LITURGIA  
 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Amar                      { Jean-Yves Leloup} 

Amar... apesar de tudo!  

Amar... apesar do medo, da ansiedade, da angústia, da 

incerteza. 

Amar... apesar do passado, do futuro... apesar do pre-

sente. 

Amar... apesar dos impasses, das dificuldades, dos pro-

blemas. 

Amar... apesar das impossibilidades. 

Amar... apesar do mal, da destruição, da ameaça, do 

coração de pedra. 

Amar... apesar da separação, da indefinição. 

Amar... apesar da sombra. 

Amar... apesar do outro. 

Amar... apesar de mim. 

Amar... apesar de Deus. 

Amar... 

Hoje, mais do que nunca, amar. 

Amar... a porta que dá acesso ao jardim. 

   . Canto: “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO  

   . Salmodia:  Salmo 148 (pg. 862) 

   . Solo 

   . Meditação sobre o amor de Deus  
                                                { Bernardo de Claraval} 

Quereis saber como se deve amar a Deus? 

Respondo: 

O motivo do amor a Deus é o próprio Deus 

E a medida de amá-lo é amá-lo sem medida. 

Não amamos a Deus sem sermos recompensados,  

Embora não devamos amá-lo pensando em recompensa. 

O verdadeiro amor não é mercenário, 

Pois não procura seus próprios interesses (...)  

 

 

 

    . Momentos de Silêncio 

   . Canto:   “Hora Bendita” HE 91  {MANHÃ} 

   . Louvor   {culto da noite} 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: At 11.1-18 (pg. 1444), Ap. 21.1-6 (pg. 

1645), Jo 13.31-35 (pg. 1412). 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Hino ao amor                              { Camões} 

Amor é um fogo que arde sem se ver,  

é ferida que dói, e não se sente;  

é um contentamento descontente,  

é dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer;  

é um andar solitário entre a gente;  

é nunca contentar- se de contente;  

é um cuidar que ganha em se perder. 

É querer estar preso por vontade;  

é servir a quem vence, o vencedor;  

é ter com quem nos mata, lealdade. 

Mas como causar pode seu favor  

nos corações humanos amizade,  

se tão contrário a si é o mesmo Amor?  

  . Pai Nosso 

  . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de 

Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.              

{ 1 João 4:7}  

   . Canto: “Eis-me convosco” HE 296 

   . 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. 

 

 

 


