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 “Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há 

misericórdia; nele, copiosa redenção. É ele 

quem redime a Israel de todas as suas iniqüi-

dades”. 

 (Salmo 130.7-8)  

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

 Domingo, dia 09 de março de 2008 

5º Domingo na Quaresma 

 
LITURGIA 

CELEBRAÇÃO PELO DIA DA MULHER 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

"Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não 

humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteli-

gível dos seres vivos. Como ser humano fez um dia uma per-

gunta sobre si mesmo, tornou-se o mais ininteligível doas seres 

vivos. ela e o mar. Só poderia haver o encontro de seus misté-

rios se um se entregasse ao outro: a entrega de dois mundos 

incognoscíveis feita com a confiança com que se entregariam 

duas compreensões." - Clarice Lispector 

   . Canto:  “Louvai a Deus” HE 137 

   . Oração de Invocação 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura Bíblica: Sl 130 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

"Senhor, 

nos dias do meu sofrimento, tu me dás a paz. 

Hoje e em cada momento, teu amor me satisfaz. 

Mas digo, sem medo, que temo 

Não posso ficar só. 

Ser mulher, ser humano, ser. Já nem sei mais onde estou. 

Seja a fé a minha esperança: que tu sejas sempre.  

e a ti eu vou." 

Amém." 

   . Canto:  “Hora Bendita” HE 91 (manhã) 

 

LOUVOR (noite) 

   . Carimbo da Paz 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ez 37.1-14, Rm 8.6-11, Jo 11.1-45 

   . Mensagem 

 

 COMUNHÃO 

    . Convite à comunhão 

"Ser criado, gerar-se, transformar 

O amor em carne e a carne em amor; nascer 

Respirar, e chorar, e adormecer 

Esse nutrir para poder chorar 

 

Para poder nutrir-se; e despertar 

Um dia à luz, e ver ao mundo e ouvir 

E começar a amar e então sorrir 

E então sorrir para poder chorar 

 

E crescer, e saber, e ser, e haver 

E perder, e sofrer, e ter horror 

De ser e amar, e se sentir maldito 

 

E esquecer tudo ao vir um novo amor 

E viver esse amor até morrer 

E ir conjugar o verbo no infinito..." - Vinícius de Moraes 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

O mar (...) Não me chama para que siga por cima dele, 

nem por dentro de si: 

mas para que me converta nele mesmo. É o seu máximo dom. 

Não me quer arrastar como meus tios outrora, 

nem lentamente conduzida. 

como meus avós, de serenos olhos certeiros. 

Aceita-me apenas convertida em sua natureza: 

plástica, fluida, disponível, 

igual a ele, em constante solilóquio, 

sem exigências de princípio e fim, 

desprendida de terra e céu." (o mar absoluto - Cecília Meireles) 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Conta as muitas bênçãos” HE 338 

   . Consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém 

 

 
 


