“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto”.
(Salmo 32.1)
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Domingo, dia 10 de março de 2013
4º Domingo na Quaresma
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
Com licença poética {Adelia Prado}
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
. Canto: Grata memória HE 133
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 32
. Solo
. Momentos de silencio
. A música do amor
Meu Mestre, quando todas as cordas de minha vida estiverem
afinadas, cada toque teu fará soar a música do amor. {Tagore}
. Canto: Vaso de bênçãos HE 180 {manhã}
. Momentos de louvor {noite}
EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Is 61:1-3, 8-11(p. 991), Jo :4-5-27 (p.
1391)
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
Deixa a Cúria, Pedro {D. Pedro Casaldaliga}
Deixa a Cúria, Pedro,
Desmonta o sinédrio e as muralhas,

Ordena que todos os pergaminhos impecáveis sejam alterados
pelas palavras de vida, temor.
Vamos ao jardim das plantações de banana,
revestidos e de noite, a qualquer risco,
que ali o Mestre sua o sangue dos pobres.
A túnica/roupa é essa humilde carne desfigurada,
tantos gritos de crianças sem resposta,
e memória bordada dos mortos anônimos.
Legião de mercenários assediam a fronteira da aurora nascente
e César os abençoa a partir da sua arrogância.
Na bacia arrumada, Pilatos se lava, legalista e covarde.
O povo é apenas um “resto”,
um resto de esperança
Não O deixe só entre os guardas e príncipes.
É hora de suar com a Sua agonia,
É hora de beber o cálice dos pobres
e erguer a Cruz, nua de certezas,
e quebrar a construção – lei e selo – do túmulo romano,
e amanhecer
a Páscoa.
Diga-lhes, diga-nos a todos
que segue em vigor inabalável,
a gruta de Belém,
as bem-aventuranças e o julgamento do amor em alimento.
Não te conturbes mais!
Como você O ama,
ame a nós,
simplesmente,
de igual a igual, irmão.
Dá-nos, com seus sorrisos, suas novas lágrimas,
o peixe da alegria,
o pão da palavra,
as rosas das brasas…
… a clareza do horizonte livre,
o mar da Galiléia, ecumenicamente, aberto para o mundo.
. Pai Nosso e Partilha
CONSAGRAÇÃO
Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade. {Maria, mãe
de Jesus}

. Canto: Eis-me convosco HE 296
. Recolhimento das ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”.
. Avisos e agradecimentos
. Benção final
. Tríplice amem.

