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 Domingo, 05 de maio de 2019 

3º Domingo de Páscoa 
 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW Aleluia! Cristo é vivo! 
 

Apascenta as minhas ovelhas...  
Nem gritos, nem xingamentos. 
Nem cadeia, nem forca. 
Nem chicote, nem vara. 
Nem castigo, nem imposição. 
Nem abandono aos infelizes, 
nem flagelação aos transviados. 
Nem lamentação, nem desespero. 
“Pedro, apascenta as minhas ovelhas!” 
Irmão, sustenta os companheiros 
mais necessitados que tu mesmo. 
Não te desanimes perante a rebeldia,  
nem condenes o erro, do qual a lição  
benéfica surgirá depois. 
Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. 
Educa sempre. (...)  
Se plantares o bem,  
o tempo se incumbirá da germinação,  
do desenvolvimento, da florescência e da frutificação,  
no instante oportuno. 
Não analises, destruindo. 
O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. 
Alimenta a “boa parte” do teu irmão e segue para diante.  
A vida converterá o mal em detritos 
e o Senhor fará o resto. 

{Chico Xavier} 
 

Canto: HE 55 “Exultai!” (manhã) 

  

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica Responsiva: Sl 30 {pg.763} 

Solo/Coro MW “Tomou sobre si” 
 

Momentos de silêncio 
 

Alguns guardam o domingo indo à igreja.  
Eu o guardo ficando em casa  
tendo um sabiá como cantor e um pomar por santuário. 
Alguns guardam o domingo em vestes brancas, 
mas eu só uso minhas asas,  
e ao invés de repicar dos sinos da igreja 
nosso pássaro canta na palmeira. 
É Deus que está pregando, pregador admirável 
e o Seu sermão é sempre curto. 
Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, 
Eu o encontro o tempo todo no quintal. 

{Emily Dinckinson} 

Momentos de Louvor: 
 HE 288 “Mais de Cristo” 
 Cancioneiro 85 “Salmo 30” 
 Cancioneiro 8 “Da glória para a cruz” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: João 21.1-19 {pg. 1424} 
Mensagem 
Coro MW “Pai Nosso” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Um dia, a paz e a justiça 
coroarão nossos belos mundos sonhados 
Um dia, a paz e a justiça 
se beijarão como eternos namorados 
Um dia, a paz e a justiça 
sepultarão os mais temidos arsenais 
Um dia, a paz e a justiça 
serão as ternas verdades finais 
Um dia, a paz e a justiça 
tirarão de nossos lábios a palavra guerra 
Um dia, a paz e a justiça 
brindarão este nosso céu chamado terra 
Um dia, a paz e a justiça 
exterminarão as feias faces da fome 
Um dia, a paz e a justiça 
serão de todas as nações, o novo nome 
Um dia, a paz e a justiça 
irão celebrar, alegremente, nossa utopia 
Um dia, a paz e a justiça 
farão nascer da noite escura, o sol do novo dia. 

{Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos”   
            Cancioneiro 77 “A vida em festa” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos,  
mas é a capacidade de ressuscitar os vivos. 

{Pe. Fábio de Mello } 
 

Canto: HE 99 “Resplenda a luz” (2ª melodia) 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


