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 “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”. 

(Salmo 23.1) 
 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 02 de março de 2008 
4º Domingo na Quaresma 

 
LITURGIA 

 

   . Prelúdio  

   . Solo 

   . Anunciação 

Na bruma leve das paixões que vêm de dentro  

Tu vens chegando pra brincar no meu quintal  

No teu cavalo peito nú cabelo ao vento  

E o sol quarando nossas roupas no varal  

Tu vens, Tu vens...Eu já escuto os Teus sinais  

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido  

E eu não duvido, já escuto os Teus sinais  

Que tu virias numa manhã de domingo  

Eu te anuncio nos sinos das catedrais 

Tu vens, Tu vens...Eu já escuto os Teus sinais 

                                             (Alceu Valença) 

   . Canto:  “Vem, ó Todo-Poderoso” HE 66 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 23 

   . Solo 

   . Tu esperas enquanto esperamos 

Ansiosamente esperamos pelo que já tivemos: a Tua presença  

Todavia, para que esperamos tanto se já estiveste entre nós 

em corpo e espírito? 

Será que no período quaresmal nos damos conta que não 

aproveitamos dignamente os momentos que estiveste conosco? 

Nos damos conta que não te amamos como poderíamos ter 

amado? 

Que não te provamos como poderíamos ter provado? 

Nós nem sequer olhamos para onde Tu querias que olhásse-

mos 

Olhamos sim para Ti, com sua formosura e altivez 

Mas mal sabemos que olhas para baixo, para onde podería-

mos estar olhando...   

Deleite de namorados, que com o gosto deste pão  deixam a 

deleitação transitória. 

Quem quiser haver vitória do falso contentamento goste deste 

sacramento divinal. 

Este dá vida imortal, este mata toda fome, porque nele Deus e 

homem se contêm.  

  

 É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda não 

tenha medo da queda do pecado. 

Ó que divino bocado, que tem todos os sabores! 

Vinde pobres pecadores a comer! 

Que este manjar tudo gasta, porque é fogo gastador que com 

seu divino ardor tudo abrasa.    (Padre José de Anchieta) 

   . Canto: “Invocação” HE 70 (manhã) 

   . Momentos de louvor (Noite) 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: 1 Sm 16.1-13, Ef 5.8-14, Jo 9.1-41 

   .  Mensagem  

 

COMUNHAO  

   . Convite à mesa 

   . Do Santíssimo Sacramento 

Ó que pão ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no 

santo altar cada dia! 

Filho da virgem Maria, que Deus Padre cá mandou e por nós 

na cruz passou crua morte 

E para que nos conforte se deixou no sacramento para dar-

nos, com aumento,  

Sua graça 

Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vence-

dores esforçados, 

   . Pai Nosso  e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

   . Nasceu-nos um Menino 

De sua formosura já venho dizer: 

É um menino magro, de muito peso não é,  

Mas tem o peso de homem de obra de  

Ventre de mulher. 

É belo porque com o novo todo o velho 

Contagia. Belo porque corrompe com  

Sangue novo a anemia. 

Infecciona a miséria com vida nova e sadia. 

                       (João Cabral de Melo Neto)  

    . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Benção Final e Tríplice amém. 

 

 

 
 


