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“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento 

anuncia as obras das suas mãos”. 

(Salmo19.1) 

 

 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 11 de março de 2012 

3º Domingo na Quaresma 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . solo 

  . O deserto é fértil {D. Helder} 
Bendito sejas, Pai 

Pela sede que despertas em nós, 

Pelos planos arrojados  

Que nos inspiras, 

Pela chama que és Tu mesmo 

Crepitando em nós... 

Que importa que a sede fique 

Em grande parte insatisfeita?... 

(Ai dos saciados!) 

Que importa que os planos 

Fiquem mais no desejo 

Do que na realidade? 

Quem sabe mais do que Tu 

Que o êxito independe de nós 

E só nos pedes o máximo de entrega 

E de boa vontade?... 

   . Canto:  Um vaso de bênção  He 180 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 19 

   . Solo 

   . Jejum quaresmal {Adélia Prado} 
O relógio bate, meu Deus, 

Como quem sabe o que faz. 

Está com fome o relógio. 

Eu também, querendo comer do prato 

Onde comem os santos 

Vossa vontade esdrúxula e desumana, 

Eu que, só em tendo feijão e batatas, 

Me sinto no Vosso colo. 

Fantasias de privação me atrasam a santidade, 

Pois a via que entendo é oferecer-Vos 

À cruenta paixão minha colher de açúcar. 

   . Momentos de oração silenciosa 

   . Canto: Bem de manhã HE 472 (manhã) 

 

 LOUVOR (Noite) 

   . Motivos de louvor 

   . Bianca, Eurico, Patrícia e nós... 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Êx 20.1-17, 1 Co 1.18-25, Jo 2.13-22 

   . Mensagem: Luciana Mano 

 

EUCARISTIA 

  . Convite à mesa 

  . Aquí estamos, Senhor {Luiz Carlos Ramos} 
Senhor, 

Tu nos deste olhos, mas preferimos não ver; 

Deste-nos ouvidos, mas preferimos não ouvir; 

Deste-nos mãos e pés, mas preferimos não movê-los. 

Nesta hora, porém, pela ação do teu Espírito em nós, 

ofertamos no teu altar o nosso olhar, 

para que, por tua luz, nos permitas ver a aflição do teu povo. 

Também inclinamos a ti os nossos ouvidos, 

para que tua voz nos ensine a ouvir o clamor que sobe 

da terra. 

Também estão aqui, Senhor, as nossas mãos e os nossos pés: 

recebe-nos em teus braços e permite-nos subir de nossa hu-

milhação; 

capacita-nos a repartir os dons recebidos, 

para que sejamos dignos da terra que tu nos dás. 

Que a terra seja para toda gente, 

que haja leite e mel em cada mesa, 

que a tua vida seja abundante na nossa vida. 

Amém. 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra {Maria, 

mãe de Jesus} 
   . Canto:  Mais perto da tua cruz   HE 325 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e 

   . Tríplice amém. 

 
 


