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 “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o 

que há em mim bendiga ao seu santo nome.” 

(Salmo 103:1) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo 08 de março de 2009 

2º Domingo na Quaresma 

 
 DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   Canção das mulheres 

Que o outro saiba quando estou com medo, e me 

tome nos braços sem fazer perguntas demais. Que o 

outro note quando preciso de silêncio e não vá em-

bora batendo a porta, mas entenda eu não o amarei 

menos porque estou quieta. Que o outro aceite que 

me preocupo com ele e não se irrite com minha so-

licitude, e se ela for excessiva saiba me dizer isso 

com delicadeza e bom humor. 

   . Canto:  “Ao Deus Supremo”  HE 110 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 22.23-31 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Canção das mulheres 

Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de 

mim, nem se aproveite disso... Que o outro sinta 

quanto me dói a idéia da perda, e ouse ficar comigo 

um pouco – em lugar de voltar logo à sua vida, não 

porque lá está a sua verdade mas talvez seu medo 

ou sua culpa... Que se estou numa fase ruim o outro 

seja meu cúmplice, mas sem fazer alarde nem di-

zendo “Olha que estou tendo muita paciência com 

você!” 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Unido com Cristo” HE 282  (manhã) 

 

LOUVOR 

   . Eurico Marchon 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 17.1-7, 15-16, Rm 4.13-

25, Mc 8.31-38. 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Canção das mulheres 

Que se me entusiasmo por alguma coisa o outro não 

a diminua, nem me  chame de ingênua, nem queira 

fechar essa porta necessária que se abre para mim, 

por mais tola que pareça... Que o outro – filho, 

amigo, amante, marido – não me considere sempre 

disponível, sempre necessariamente compreensiva, 

mas me aceite quando não estou podendo ser nada 

disso. 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Canção das mulheres 

Que, finalmente, o outro entenda que mesmo se às 

vezes me esforço, não sou, nem devo ser, a mulher-

maravilha, mas apenas uma pessoa: vulnerável e 

forte, incapaz e gloriosa, assustada e audaciosa – 

uma mulher. 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor”  HE 420 

   . Recolhimento das ofertas 

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

Amém! 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém 

 

 

 
 


