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“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem 

terei medo?” 

(Salmo 27.1) 

 
 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 28 de fevereiro de 2010 
2º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . O amor em tempos de quaresma 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 

É querer estar preso por vontade 

É servir a quem vence o vencedor, 

É ter com quem nos mata lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade; 

Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

                                                 {Luis de Camões} 

   . Canto: A velha história HE 216 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 27 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

A distância mais longa é aquela entre a cabeça e o 

coração. 
{Thomas Merton} 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: Vigiar e orar  HE 472  (manhã) 

   . Momentos de louvor (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 15.1-12, 17-18, Fp 3.17-

4.1, Lc 13.31-35 

   . Mensagem 
 

 

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Confissão quaresmal 

Senhor, tu és a luz que ilumina nossas trevas! 

Conhecendo a tua infinita misericórdia 

Pelas nossas falhas e limitações, 

Neste tempo de penitência, 

Colocamos-nos em tua presença 

Pedindo perdão! 

Mostra-nos onde falhamos! 

Ajuda-nos a nos reconciliarmos 

Com nossos irmãos e irmãs... 

Fortalece-nos para trabalharmos na construção de um 

mundo melhor 

Onde o respeito, a solidariedade e a bondade 

Se façam presentes 

No dia a dia de todos os povos. 

E que a tua graça e misericórdia 

Façam-nos confiar sempre no teu amor! 
  {Vera Lucia Chiavatal} 

  . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Tenha sempre bons pensamentos 
porque os seus pensamentos se transformam em suas 

palavras 

Tenha boas palavras 

porque as suas palavras se transformam em suas ações 

Tenha boas ações 

porque as suas ações se transformam em seus hábitos. 

Tenha bons hábitos 
porque os seus hábitos se transformam em seus valores 

Tenha bons valores 
porque os seus valores se transformam no seu próprio 

destino. 
   {Mahatma Ghandi} 

   . Canto: A mensagem Real HE 427 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

 
 


