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“Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto;
para que se conheça na terra o teu caminho e,
em todas as nações, a tua salvação.”
(Salmo 67.1-2)
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Domingo, dia 05 de maio de 2013
6º Domingo da Páscoa
Tema: Levanta, toma o teu leito e anda
(Jo 5.1-9)

LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
. É bem mais
{adaptado do poema de Ivone Gebara}
Há no coração humano
Ais do fundo do peito
Suspirando por algo que
Nem sempre se sabe dizer o nome...
Pode ser comida, casa,
Bebida, saúde, justiça, amor.
Mas é mais. É bem mais.
É algo que podemos chamar de
O Sublime, O Inefável, Deus.
. Canto: Louvai a Deus HE 137
CONFISSÃO
. Salmódia: Sl 67 (p. 793)
. Solo
A oração não é um ornamento piedoso da vida,
mas o fôlego da existência humana. {Henri Nouwen}
. Canto: O Bom Pastor HE 447 {manhã}
. Louvor {noite}
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
. Leituras bíblicas: At 16.9-15 (p. 1454),
Ap 21.10, 22.5 (p. 1645-1646),
Jo 14.23-29 (p. 1414), Jo 5.1-9 (p. 1393).
. Canto: Invocação HE 75 {terceira estrofe}
. Mensagem

COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Dá de ti
{Guiaroni}
Dá de ti, dá de ti quanto puderes:
O talento, a energia, o coração.
Dá de ti para os homens e as mulheres
Como as árvores dão e as fontes dão.
Não somente os sapatos que não queres
Ou a capa que não usas no verão.
Darás tudo o que fores ou tiveres:
O talento, a energia, o coração.
Darás sem refletir, sem ser notado,
De modo que ninguém diga obrigado
Nem te deva dinheiro ou gratidão.
E com que espanto notarás um dia
Que viveste fazendo economia
De talento, energia e coração.
. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO
Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instante.
Não por vaidade, mas para corresponderes à obrigação
sagrada de contribuir sempre mais e sempre melhor,
para a construção do Mundo. Mais importante que
escutar as palavras é adivinhar as angústias, sondar o
mistério, escutar o silêncio. Feliz de quem entende que é
preciso mudar muito para ser sempre o mesmo.
{Dom Helder Camara}

. Canto: Conta as muitas bênçãos
. Recolhimento das ofertas
. Bênção final
. Tríplice amém.

HE 338

