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───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Do terror à surpresa,  
Da incerteza à confiança, 
Da tristeza à alegria,  
Da solidão ao consolo,  
Da morte à vida! 
A pesada pedra que guardava a morte  
não deteve a força transbordante 
do amor à vida. 
Jesus Cristo, o homem do amor e da cruz, 
abriu caminho para o triunfo da humanidade.  
Sob tanta promessa fingida,  
sobre tanta esperança frustrada,  
sob tanto silêncio forçado,  
sobre tanta violência maquiada,  
Tua potente vida, Senhor Jesus,  
teve, tem e sempre terá  
a última palavra. 

{Jakler Nichele} 
 

Canto: HE 55 “Exultai!”    
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl  16 {pg. 751} 

Momentos de silêncio 
 

Pra dilatarmos a alma 
temos que nos desfazer. 

Pra nós tornarmos imortais 
a gente tem que aprender a morrer, 

Com tudo aquilo que fomos, 
e tudo aquilo que somos nós. 

{Fernando Anitelli} 

 

Momentos de Louvor:  
 Cancioneiro 12 “Glória pra sempre” 
 Cancioneiro 8 “Da Glória para a cruz” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leitura Bíblica: Lucas 24.1-12 {pg. 1383} 
Mensagem 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

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, 
em 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”! 

{Monge Oriental} 
 

Pai Nosso e Partilha 

Canto: Cancioneiro 42 “Amor por mim”  
             Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Jamais calarão a tua voz  
Cada palavra tua é a multidão nas ruas  

Gritando teu nome  
Pelos que têm fome de viver em paz  

A bala não cala a fala e nem mata o amor  
E viverás em nós presente  

Porque somos nós, somos nós a tua voz. 
{Daniel Fernandes} 

 

Canto: HE 41 “A ressurreição de Jesus” (1ª melodia) 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor 
e do que é Teu To damos Amém 

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


