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 “Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e 

as minhas súplicas. Porque inclinou para mim 

os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu 

viver”. 

(Salmo 116.1-2) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 30 de março de 2008 

2º Domingo da Páscoa 
 

LITURGIA 

  

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão  

   . Leitura em uníssono  

Amor a Deus é o desejo de dar-se a si mesmo por 

completo ao sentido da vida e de executar essa 

grande entrega à vida de Deus no mundo.... Ser de-

voto significa: doar-se a Deus, participar do movi-

mento do amor no mundo e tornar-se mesmo amor. 
(D. Sölle) 
   . Canto:  “Exultai”  HE 55 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 16 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Momentos de confissão 

   . Leitura em uníssono 

Orar a Deus significa: mostrar a Deus continuamen-

te as crianças negras da África do Sul que hoje estão 

na prisão e são humilhadas e torturadas. Orar signi-

fica não absolver Deus. ‘Mas são Teus filhos, meu 

Deus!’. Interceder significa lembrar Deus daqueles 

que têm todos os motivos  para se sentirem esqueci-

dos por Deus. (D. Sölle) 

   . Canto:  “Amparo Divino” HE 81 (Manhã) 

   . Proclamação do Perdão 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

“No meio dos louvores Deus habita” 

   . Apresentação dos motivos de louvor   
 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

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

20.19-31. 

   . Mensagem  

   . Coro 

 

EUCARISTIA 

      . Leitura em uníssono 

 O objetivo da religião cristã não é a idolatria de 

Cristo, a cristolatria, e sim que nós todos ‘sejamos 

em Cristo’, como diz a expressão mística; que te-

nhamos parte na vida de Cristo.Esse salvador é um 

curador ferido, e Ele cura de tal forma, que nos tor-

namos semelhantes a Ele. Ser como Ele, rir como 

Ele, chorar como Ele... (D. Sölle) 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

   . Leitura em uníssono 

Nenhum de nós é por demais pequeno ou grande, 

nenhuma é por demais velha, culta ou ignorante. 

Nós todos somos participantes de Deus, Deus nos 

consola e nós preparamos o caminho de Deus. A 

voz de Deus nos chama e nós respondemos. O Espí-

rito de Deus quer nos tornar corajosos e aptos à ver-

dade. Deus quer nascer em nós. (D. Sölle) 

   . Canto:  “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento e consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 
 


