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Domingo, 11 de março de 2018 
4º Domingo na Quaresma 

 “Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários,  
unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda.” {Salmo 23.5}  

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

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Glória e Louvor” 
 

Há um pastor que me protege. 
Ele me leva aos lugares de grama verde 
E sabe onde estão as fontes de águas límpidas. 
Uma brisa fresca refresca a minha alma. 
Durante o dia ele me pega no colo 
e me conduz por trilhas amenas. 
Mesmo quando tenho que passar 
pelo vale escuro da morte 
Eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado 
me tranquilizam. 
Enquanto os lobos uivam,  
ele me dá o que comer. 
Passa óleo perfumado na minha cabeça 
para curar minhas feridas 
E me dá água fresca para sarar o meu cansaço. 
Com ele não terei medo, eternamente. 

   {Paráfrase do Salmo 23 por Rubem Alves} 

 
Canto: HE 319 “Companhia de Deus” 
  

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 107.1-3, 17-22 {pg. 832}  
 

Coro MW “Ó dai graças ao Senhor”  
 

Momentos de silêncio 
 

Pai, ajuda-me 
Se de fato minha prece não é só loucura.  
Aplaina meus caminhos traiçoeiros 
Como areia movediça 
Liberta-me de minha liberdade 
Que parecia me prometer o pódio 
Mas só me armou ciladas até aqui 
Restaura a minha identidade que se exalou  
Silenciosa e vencida como uma bolha de sabão  
Nem sei mais quando.  
Pai, ajuda-me  
Se de fato minha prece não é só loucura.  

{Jonas Rezende} 

Canto: HE 383 “Confiança em Cristo” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 
 Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 
 

PROCLAMAÇÃO 
 
Leituras Bíblicas: João 3.14-21          {pg. 1389}                                           
                               Números 21.4-9  {pg. 218}               
                               Efésios 2.1-10        {pg.1542}      
Mensagem 

Coro MW “Em teus caminhos de amor e paz” 

 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Que as nossas almas sigam irmanadas na utopia  
de um mundo cuja maior loucura seja a dignidade de 

todos os homens. Cuja alegria de uns não esteja 
alicerçada na desgraça de inúmeros outros. Cuja 

esperança sobreviva ao caos. Onde o pão nosso de  
cada dia esteja à mesa recheado de sonho e poesia. 

{Eduardo Galeano} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro” 
            Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

“É o tempo da travessia:  
e, se não ousarmos fazê-la,  

teremos ficado, para sempre,  
à margem de nós mesmos.” 

{Fernando Pessoa} 
 
Canto: HE 296 “Eis-me convosco!”    
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 
Benção Final e Tríplice Amém 

 


