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 Domingo, 10 de março de 2019 
1º Domingo na Quaresma 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “A Deus demos glória” 
 

Ó Tu, que consolas meu coração 
no tempo da dor! 
Ó Tu, que és o tesouro de meu espírito 
na amargura da ausência! 
Aquilo que a imaginação não concebe, 
e que o entendimento não viu, 
a partir de Ti visita minha alma; 
Por isso me volto a Ti em adoração. 
Por Tua graça mantenho meu olhar amoroso 
fixo na eternidade. 

{Rûmi} 
 

Canto: HE 126  “Sol da minha alma” (2ª melodia)  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl  91.1-2,9-16 {pg. 817}
Solo/Coro MW  “Os que esperam no Senhor” 
Momentos de silêncio 
 

Que a quaresma não seja um tempo  
de penitência, mas talvez de “pena intensa.”  
Um tempo de aumentarmos a vocação  
de nos abrirmos ao outro,  
sermos capazes de compreender  
a vida e o sofrimento permanentes 
(e não apenas na quaresma)  
dessa imensa maioria de mulheres 
e homens aqui do Brasil e do Mundo. 

{Carlos Rodrigues Brandão} 
 
Momentos de Louvor:  
Canto: HE 347  “Deus velará por ti” 

Cancioneiro 72 “Aquele que habita” 
    Cancioneiro 106 “Rendei graças ao Senhor” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 

Leitura Bíblica: Lucas 4.1-13 {pg.1337} 
Mensagem 
Coro MW “Consumado está” 

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 

Quando aprisionamos as coisas e as pessoas, 
nos convertemos em carcereiros, 
que também têm que estar no cárcere 
para que não se lhes escape nenhum preso. 
Quando deixamos voar o pássaro,  
rodar o ouro,  
e afastar-se os seres que mais amamos, 
vivemos livres para ir a qualquer lado 
e estrear futuro onde apareça o Reino 

{Benjamin Gonzáles Buelta}
 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 37 “Palavra”  
             Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
                                  

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 477 “Comunhão Divina”  
 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém  
 


