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“De todo o coração tebusquei; não me deixes fugir aos 

teus mandamentos. Guardo no coração as tuas pala-

vras, para não pecar contra ti”. 

(Salmo 119.10-11) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 25 de março de 2012 

5º Domingo na Quaresma 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

♫ Prelúdio  

♫ Solo 

    . Convite à adoração 

Pai nosso do perdão  

estás nos céu de nossa paz 

santificado sejam teus braços 

que em abraços nos acolhe como pai de amor 

Venha a nós o teu reino de bondade  

Seja feita a tua vontade de ternura e generosidade 

e não nos deixes cair em tentação  

de pensar ou vivenciar alguma crueldade 

mas livra-nos de praticar qualquer forma de 

maldade 

Pois teu é o reino, o poder e a glória. 

{Rev. Carlos Alberto Rodrigues Alves} 

♫ Canto:  “Amparo Divino” HE 81 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 51.1-12 ou Sl 119.9-16 

♫ Solo 

   . Leitura  

Não haverá borboletas se a vida não passar por 

longas e silenciosas metamorfoses. {Rubem Alves} 

♫ Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106   
{manhã}  

   .   Louvores {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jr 31.31-34, Hb 5.5-10, Jo 12.20-

33 

   . Mensagem 

 COMUNHÃO 
   .  Convite à mesa 
   .  Se o grão 

Se o grão não morrer debaixo da terra  

não virá a espiga alegrar a mesa.  

Se o grão resistir ao vento e à chuva  

não terá o vinho, o vigor da uva. 

Se o grão não morrer na mó do moinho, 

o corpo estará cada vez mais sozinho. 
Se o grão se entregar à força do pão, 

convívio haverá na ressurreição.  {A. Trevisan e Flávio Irala} 

    . Pai nosso e partilha 

CONSAGRAÇÃO 

Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente 

uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios   {Martin 

Luther King} 

♫ Canto:  “A velha História” HE 216     

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção  

Que a bênção amorosa do Deus que caminha 

com seu povo, 

e traz justiça e equidade aos que estão abatidos 

ou abatidas;  

Que a graça do Cristo Galileu, que veio para servir ab-

negadamente,  

e andou sobre a terra e sobre as águas da 

apatia religiosa e da indiferença,  

e que imprime em nossas mentes e corações a 

alegria da salvação eterna; 

E a maravilhosa consolação do Espírito, que dá 

vida e força aos que estão fracos ou fracas; 

Estejam conosco hoje e em todos os nossos dias,  

até a consumação do teu Reino. Amém. 
{Lucas Andrade, com base nas Referências: Sl 43; Jr 31.31-34; Jo 12.20-33; Hb 5.5-

10} 

   . Tríplice Amém 
 

 


