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““Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua pre-

sença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias 

perpetuamente.” 

 

(Salmo 16.11) 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 1º de maio de 2011 

2º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Canto:  “A Palavra da Vida” HE 140 

   . Oração: 

Senhor, nosso Deus, Tua ajuda e Tua ternura curam 

nossas feridas. Tua bondade e Tua generosidade enri-

quecem nossa pobreza. Acalma a sede que temos de Ti, 

consola nossas tristezas, diminui nossos sofrimentos, 

cura nossas doenças. Tu que respondes ao clamor dos 

pobres, Senhor generoso e rico em misericórdia, nós Te 

pedimos: Dá-nos mil vozes para proclamar Teu amor, 

denunciando toda censura, celebrando com gratidão Teu 

louvor. Ó adorável Deus dos deuses, Pai dos pais, Mãe 

das mães, que o Teu nome nos seja doce, a alegria de 

nosso mundo, que Teu nome nos seja belo, deleite para 

os nossos sentidos. Adoramos o teu Ser, abrimo-nos à 

Tua graça, à sombra do Teu querer. Eis-nos aqui, rio 

profundo das águas mais cristalinas.  

    

MOMENTOS DE CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 16 

   . Momentos de oração 

   . Oração 

   . Canto: “Oração” HE 271 (manhã) 

Deus, invisível como Deus, se torna visível como desejo, 

e vai virando coisa, gente, gesto: as mãos dadas, a cri-

ança brincando na bica d’água, o pobre que come o seu 

pão, o sozinho que tem com quem falar, o fraco que não 

precisa mais se encolher, as plantas que nascem, cercas 

que são desmontadas, as prisões são abertas, os aleija-

dos pulam, os desertos se transformam em jardins, os 

velhos, sem medo da velhice, e os instrumentos de dor e 

de morte, invenções da maldade, são transformados em 

fogueira... a ressurreição do corpo, os sorrisos de pra-

zer, a liberdade, os campos cobertos de trigo e o feijão, 

balançando, sob a brisa, e as vinhas carregadas de uvas, 

a expulsão final do medo, a vida eterna... {Rubem Alves} 

 

MOMENTOS DE LOUVOR (Noite) 

   . Eurico, Patrícia e nós 

 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 2.14ª, 22-32, 1 Pe 1.3-9, Jo 20.19-31 

   . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Ó Deus: 

Assim como os discípulos ouviram as palavras de promessa 

de Cristo,  

e passaram a comer o pão e a beber o vinho  

na dor de uma saudade e na alegria de uma esperança,  

concede que ouçamos tuas palavras,  

pronunciadas junto a cada coisa do nosso dia a dia.  

O café, à nossa mesa, pela manhã;  

o gesto simples de abrir a porta para sair, livre;  

os gritos das crianças, nas praças;  

uma canção conhecida, cantarolada por um rosto desconhe-

cido;  

uma árvore amiga, que ainda não foi cortada...  

Que as coisas simples nos falem da tua misericórdia  

e nos digam que a vida pode ser boa. 

Que estas dádivas sacramentais  

nos façam lembrar daqueles que não as recebem,  

que têm sua vida cortada, cada dia, no pão ausente da mesa;  

na porta de prisão, de hospital, de asilo, que não se abre;  

na criança triste, pés sem sapatos, olhos sem esperança;  

nos hinos de guerra que glorificam a morte;  

nos desertos onde outrora houve vida...  

Também Cristo foi sacrificado.  

E que aprendamos que participamos do sacrifício salvador 

de Cristo participando do sofrimento dos seus pequeninos. 

Amém.  {Rubem Alves} 

  . Consagração dos elementos 

  . Pai Nosso 

  . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. 

   . Canto: “Cantai a Cristo 

   . Consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém.  

 

 


