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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 26 de abril de 2009 

3º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Litania de Adoração (Salmo 91:1-6, 14b-16) 

Dirig: “Você que habita ao amparo do Altíssimo, e vive à 

sombra do Onipotente, 

Congreg: Diga ao Eterno: “Meu refúgio, minha fortaleza, meu 

Deus, eu confio em ti!” 

Dirig: Ele livrará você do laço do caçador, e da peste destrui-

dora. 

Congreg: Ele o cobrirá com sua penas, e debaixo de suas asas 

você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. 

Dirig: Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa 

de dia, 

Congreg: nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste 

que devasta ao meio-dia. 

Todos: O seres humanos me invocarão e eu os responderei. Na 

angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-

lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação.” 

   . Canto: “Exaltai o Senhor” HE 121 

   . Oração: 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 4 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Oração:  

“Eu sei pouco de mim, mas tenho a meu favor tudo o que não 

sei. E por ser um campo virgem, está livre de preconceitos. 

Tudo o que não sei é o que constitui minha largueza.  

É com ela que eu compreenderia tudo.”   Clarice Lispector 

   . Canto:  “Senhor, eu preciso de Ti” HE 92 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

“O coração alegre é como o bom remédio, porém o espírito 

abatido seca até os ossos.”   (Salomão)       

   .  Eurico Marchon 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: At 3.12-19, 1 Jo  3.1-7, Lc 24.36b-48  

   . Mensagem:    

 COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Oração: 

A Tua vida ó Eterno, transborda permanentemente como a 

doação de um Pai amoroso. Que possamos aceitar a eterna lei 

da cruz, doando-nos a Ti e aos outros. Nós te rendemos graças 

por Jesus Cristo, cuja vida nos revelou essa fé e essa lei, e nos 

alegramos que ele tenha se tornado o nosso irmão mais velho. 

Permite que a certeza de que és Pai possa brilhar em nossas 

vidas com tal intensidade que alguns, que ainda se arrastam no 

limbo do medo, possam colocar-se de pé como filhos livres de 

Deus; e outros, que agora vivem como órfãos num mundo 

vazio, possam estender as mãos para o Grande Pai dos nossos 

espíritos e achar-Te bem próximo”. 

   .  Pai Nosso  

   .  Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é 

o cabeça, Cristo, de quem  todo corpo, bem ajustado e consoli-

dado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de 

cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de 

si mesmo em amor.” Ef 4:16 

   . Canto: “Sede Fiéis” HE 409 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  
Dirigente: Ó Deus Espírito, conduz nosso povo a uma terra 

livre, cheia de luz e ternura, onde a justiça seja colhida com 

nossas mãos, onde os frutos produzidos sejam partilhados por 

todos. 

Todos: Amém! 

Congreg: Ó Deus Pai e Mãe, transforma os limites e muros 

que nos separam em canteiros de flores, onde todos sejamos 

crianças. 

Todos: Amém!  

Dirigente: Que o Fogo do Espírito aqueça sempre  nossa co-

munidade, aqueça nossas vidas e dissipe de nossa terra toda a 

escuridão!  

Todos: Amém. Amém. Amém. 

   . Tríplice Amém. 

 
 


