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“Em ti, Senhor me refugio; não seja eu jamais enver-

gonhado; livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvi-

dos, livra-me depressa; sê o meu castelo forte, cidadela 

fortíssima que me salve”. 

(Salmo 31.1-2) 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 22 de maio de 2011 

5º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

    . O eterno descobrimento 

Deus não se apresenta aos nossos  

seres finitos como uma Coisa  

já completamente acabada que vamos abraçar. 

Deus é, antes, para nós  

O eterno Descobrimento 

E o eterno Crescimento. 

Quanto mais julgamos compreendê-lo,  

Mais ele se mostra diferente do que julgávamos. 

Quanto mais julgamos tê-lo agarrado, 

Mais ele recua, 

Atraindo-nos para as profundezas de Si próprio. 

Quanto mais nos aproximamos dele, 

Por todos os esforços da natureza e da graça, 

Mais ele aumenta como o mesmo movimento, 

A sua atração sobre as nossas potências, 

E a receptividade das nossas potências 

A essa divina atração.    Teilhard de Chardin 

   . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 31.1-5, 15-16 

   . Solo 

   . Prece 

Pedimos-te, Senhor, 

Converte nosso coração de pedra em coração gene-

roso. 

Transforma nosso olhar de desconfiança em olhar 

de esperança. 

Muda nossa vida solitária em vida solidária. 

Em nome de Jesus Cristo. Amém.    Inês F. Bento  

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto: “Fonte de todo o bem” HE 323         

{manhã} 

   . Louvor {culto da noite} 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 7.55-60, 1 Pe 2.2-10, Jo 14.1-

14. 

   . Proclamação da palavra 

  

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . A caminho 

O supremo conhecimento de Deus é meu tesouro, 

O amor, meu apoio, 

O desejo, meu barco, 

A menção de seu nome, 

Fiel companheira de cada momento, 

A confiança, minha jóia, 

A dor, meu companheiro, 

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.   Al Gazzâli 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Não há senão Ele 

Dentro e fora do meu coração não há senão Ele. 

Meu corpo, vida, veia e sangue nada são, senão Ele. 

Como é possível crer ou não crer? 

Não há em mim espaço para a dúvida: 

Ele está em toda parte.        Rûmi 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto:  “Serviço do Crente” HE 404 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 


