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 “Elevo os olhos para os montes: de onde me 

virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor 

que fez o céu e a terra.” 

(Salmo 121.1-2) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 17 de fevereiro de 2008 

2º Domingo na Quaresma 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Dir.:  De que nos valem as tentativas de defini-lo, de aprisio-

ná-lo, de dominá-lo? 

Cong.: Se pudesse ser controlado, não seria Deus. 

Dir.: Mas como gostaríamos que fosse manso e obediente, 

fiel cumpridor de todos os nossos desejos... 

Cong.: Quando percebemos que não é assim, tratamos de 

escondê-lo o máximo possível, passando a agir como se o 

universo estivesse todo ao nosso alcance. 

Dir.: Mas o inominável, o imprevisível, o incontrolável é 

assustadoramente real. 

Cong.: Só há medo onde não há amor... 

Dir.: Quem o luta contigo ou foge de ti, Senhor, não o 

conhece de fato. 

Cong.: O seu amor é o caminho e a vida.  

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 121 

   . Solo 

   . Momentos de Oração 

Assim como do fundo da música 

Brota uma nota 

Que enquanto vibra cresce e se afina 

Até que em outra música emudece, 

Brota do fundo do silêncio 

Outro silêncio, aguda torre, espada, 

E sobe e cresce e nos suspende 

E enquanto sobe caem 

Recordações, esperanças, 

As pequenas mentiras e as grandes, 

E queremos gritar e na garganta 

Se desvanece o grito: 

Desembocamos no silêncio 

Onde os silêncios emudecem. 

(Octavio Paz) 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Amor que vence” HE 38 (manhã) 

 

 LOUVOR (noite) 

   . Carimbo da Paz 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 12.1-4
a
, Rm 4.1-5, 13-17, Jo 3.1-17. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Quando você comer o pão e beber o vinho feche os olhos para 

ver. 

Feche os ouvidos para ouvir. 

Cruze os braços para sentir. 

O que está dentro de ti? 

Não! O que está fora e dentro e em todo o lugar... 

  

Você não é um e eu não sou outro. 

Não aqui, não agora. 

Somos um. 

Os seus desejos são os meus, 

As suas esperanças são as minhas, 

As nossas dores as de todos. 

E Deus? Deus é tudo em todos. 

É o pão que se faz carne – a minha carne –  

E o vinho que se faz sangue – o meu sangue.  

Quando você comer o pão e beber o vinho abra os olhos para 

ver...  

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Eu te amo porque não amo 

bastante ou demais a mim. 

Porque amor não se troca, 

não se conjuga nem se ama. 

Porque amor é amor a nada, 

feliz e forte em si mesmo. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

   . Ofertas 

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

   . Canto:  “Chuvas de Bênçãos” HE 327 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

 


