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Domingo, 29 de abril de 2018 
5º Domingo de Páscoa  

 “Lembrar-se-ão do Senhor e  a ele se converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.” {Salmo 22.27}  

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Aleluia! Cristo é vivo! 
 

Batiza meus sentidos. 
Não amanheças, Senhor, 
que ainda meus olhos  
não aprenderam a ver-Te no meio da noite. 
Não me fales, Senhor, que ainda meus 
ouvidos não logram Te escutar 
nos barulhos da vida. 
Não me abraces, Senhor, 
que ainda meu corpo 
não percebe Tua pele nos abraços e na brisa. 
Não me adociques Senhor, 
que ainda minha garganta 
não saboreia Tua ternura, no meio do amargo. 
Não me perfumes, Senhor, 
que ainda meu olfato não cheira 
Tua presença no meio da miséria. 
Batiza meus sentidos com o lento decorrer 
de Tua graça encarnada, fluindo por meu corpo. 

{Benjamin Gonzalez Buelta} 
 

Canto:  HE   104 “Louvor ao Trino Deus”   

 CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 22.25-31 {pg. 757}  
Coro MW “Pai Nosso” 
Momentos de silêncio 
 

Deus... perdoa-nos. 
Resgata-nos do infortúnio e dá-nos a paz. 
Tu que conduzes a história e és guardião do 
nosso destino, abençoa os líderes e governantes 
das nações, para que eles não cobicem o poder 
e a glória, mas que ajam com responsabilidade 
para o bem-estar e a paz da humanidade. 
Guia nossas comunidades religiosas e suas lideranças, 
para que não apenas proclamem a mensagem da paz,  
mas também revelem-na em sua vida. 
A todos nós, e a quantos  
não compartem a nossa fé, 
dá-nos tua graça, misericórdia e bondade, 
e guia-nos, Deus dos vivos, pela via reta 
que conduz à tua glória eterna.  

{Hans Küng} 

Canto: HE 295 “Constância” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 

Cancioneiro 33 “Ao orarmos, Senhor” 
Cancioneiro 60 “Momento novo”                                      

 

PROCLAMAÇÃO 
Leituras Bíblicas:  João 15.1-8 {pg.1414};  
                               Atos 8.26-40 {pg. 1438};  
                                   I João 4.7-21 {pg. 1613}. 

Mensagem  
Coro MW “Um só rebanho” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Para além, muito além 
dos egoísmos individuais, 
dos egoísmos de classe, 
dos egoísmos nacionais, 

é preciso abraçar, sorrir,trabalhar. 
Um dos meus anseios 
de chegar ao infinito 

é a esperança de que, ao menos lá, 
as paralelas se encontrem. 

{Dom Helder Câmara} 
Pai Nosso e Partilha 

Canto: Cancioneiro 83 “Faze-me chegar” 
       Cancioneiro 37 “Palavra” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Para que espaços irei, ó Deus, 
que não sejam interesses mesquinhos 

e demandas ilusórias? 
Envia-me para perto das reais necessidades 

deste mundo, próximo e distante. 
E nelas, certamente, estarei perto de Ti. 

{Edson Fernando} 

 

Canto:  HE  155   “Jesus manda luzir”    
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Benção Final e Tríplice Amém  
Coro MW “Bênção Aaraônica”                                      

 


