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 “Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me li-

vraste e não permitiste que os meus inimigos 

se regozijassem contra mim”. 

(Salmo 30.1) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 13 de abril de 2008 

4º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   .  Prelúdio 

    . Solo 

  

Problemas, dores, dificuldades, tudo isso pesava sobre 

nós. Quem tinha ouvidos para o canto dos pássaros, para 

o riso das crianças? Quem tinha olhos para as estrelas? 

Era como se no mundo houvesse apenas o nosso próprio 

sofrimento – estávamos sós. 

 Mas, de repente, tudo muda! Sabe essa alegria – é Jesus. 

Sabe essa amizade – é Jesus. Sabe essa esperança – é 

Jesus também! 

 Jesus é esse novo mundo, é essa transformação. Por 

isso, não perca seu tempo procurando por ele em outro 

lugar... Ele está aqui!  

  . Canto:  “Que precioso Nome!” HE 447  

  . Oração 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 23 

   . Solo 

   . Momentos de Oração 

Tentamos acertar, fazer o bem, respeitar os outros como 

gostaríamos de ser respeitados, mas nem sempre conse-

guimos... Somos egoístas com as pessoas, com o mundo 

que nos cerca, pensamos no nosso bem estar e nem nos 

damos conta de que a nossa alegria só pode ser a alegria 

de todos. 

Mas não pagamos o preço pelos nossos deslizes. Temos 

ao nosso alcance uma fonte de recomeço que não acaba 

nunca, aconteça o que acontecer...  

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “A excelência do amor” HE 394 

 

  

  

 

 LOUVOR 

   . Carimbo da Paz 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 2.42-47, 1 Pe 2.19-25, Jo 10.1-

10.    

 

COMUNHÃO 

   .  Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

  

Quando um casal olha nos olhos um do outro, quando 

um pai toma seu filho no colo, quando um irmão se ale-

gra com outro, quando dois amigos se reencontram de-

pois de muito tempo... 

Quando as distâncias desaparecem, quando as diferenças 

se complementam, quando os pensamentos se vão e tudo 

o que se tem é o sentimento... 

Quando o futuro e o passado viram presente, e o agora é 

absolutamente mágico... 

Aí temos um relance, uma vaga idéia do que será então. 

Jesus já está conosco, mas... ainda não. Imagine só o que 

nos espera! 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Lutar sempre mais 

Por um mundo impossível 

É viver sempre mais 

Com os pés no chão. 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “O servo obediente” HE 317 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

  

 

 


