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 “Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde 

os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos 

os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos 

celestiais”. 

(Salmo 148:1-2) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 12 de abril de 2009 
CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . O ressuscitado brilha em nós 

Dirigente: Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. 

Eu sou o todo: o todo saiu de mim 

E o todo retorna a mim. 

Rache a lenha e eu estou dentro dela, 

Levante a pedra e me encontrará debaixo dela.  
(Evangelho de Tomé). 

Todos: O luto transforma-se em dança; a dor em alegria; o 

desespero em esperança; o medo em amor. Alguém diz de 

forma hesitante: Ele ressuscitou! Ele ressuscitou!  
                                                                         (Henri Nouwen) 

   . Canto:  “Amor que vence”  HE 38 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 118.1-2, 14-24 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momentos de Confissão 

   . A caminho 

O supremo conhecimento de Deus é meu tesouro, 

O amor, meu apoio, 

O desejo, meu barco, 

A menção de seu nome, 

Fiel companheiro de cada momento, 

A confiança, minha jóia, 

A dor, minha companheira, 

A sabedoria, minha arma, 

A paciência, meu manto, 

A satisfação divina, minha caça,  

A impotência, meu orgulho, 

O caminho da renúncia, meu guia, 

A certeza, meu viático, 

A sinceridade, minha defesa, 

Assim meu olhar se refaz 

Na tua oração. 

   . Canto: “Vigiar e Orar” HE 472 (manhã) 

 

 LOUVOR E GRATIDÃO 

Glória te seja dada, ó Espírito Santo, 

Que nos guias a toda a verdade do Cristo ressurreto. 

Abençoado seja teu nome glorioso para sempre e sempre. 

   . Eurico Marchon 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Oração por Iluminação 

Senhor, abre nosso coração e mente 

Pelo poder do teu Espírito Santo 

Para que, enquanto as Escrituras  

Estão sendo lidas 

E a tua Palavra proclamada, 

Possamos ouvir com alegria 

O que tu nos dizes hoje. 

   . Leituras bíblicas: At 10.34-43 ou Is 25.6-9, 1 Co 15.1-11 

ou At 10.34-43, Jo  20.1-18 ou Mc 16.1-8. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Dá-nos Paz 

Santificado seja o teu Nome, não o meu 

Venha o teu reino, não o meu. 

Seja feita a tua vontade, não a minha. 

Dá-nos paz contigo, 

Paz com os seres humanos, 

Paz conosco. E livra-nos do medo. 
(Dag Hammarskhöld) 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Eis-me aqui, envia-me a mim! 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Oração de Consagração 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 

 

FELIZ PÁSCOA! 

 

 


