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 “Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e 

a sua misericórdia dura para sempre” 

(Salmo 107.1) 

 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, 22 de março de 2009 

4º Domingo na Quaresma 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Invocação 

Ó povo de Deus, exultai: Ele se tornou aquilo que 

somos, para que pudesse fazer de nós aquilo que Ele 

é.  
                                                                    (Atanásio) 

   . Canto: “Vem Espírito Divino”  HE 65 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 107.1-3, 17-22  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)   

   . Oração de rebeldia 

Chego-me  a Ti, Senhor, com humildade 

Para pedir-te rebeldia. 

Quero viver comprometido com a justiça. 

Desejo não me vender por nada nem ante nada. 

Quero resistir à tentação de buscar a falsa paz 

Da comodidade e da cegueira. 

Faze-me um inconformado com o medo 

A injustiça e o ódio. 

Faze-me um insatisfeito com a falsidade 

E a mentira do mundo, dando-me a graça 

de trabalhar para melhorá-lo. 

Dá-me a graça de ouvir aquelas tuas palavras: 

“No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,  

eu venci o mundo.” 
 (Adap. da Rede de Liturgia do CLAI) 

      . Canto: “Vem, Pecador” HE 231 (manhã) 

 

 

 LOUVOR (Noite) 

   . Motivos de louvor 

   . Eurico Marchon 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

A Bíblia está viva, ela fala comigo; tem pés, corre 

atrás de mim; tem mãos, me segura. 
 (Martinho Lutero) 

   . Leituras bíblicas: Nm 21.4-9, Ef 2.1-10, Jo 

3.14-21. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Um dia... o amor.  

Algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as 

ondas, as marés e a gravidade, usaremos as energi-

as do amor. Então, pela segunda vez na história do 

mundo, a humanidade terá descoberto o fogo.              
[Teilhard de Chardin] 
   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  
Espalhe o amor aonde quer que você vá: em primei-

ro lugar, na sua própria casa. Dê amor aos seus 

filhos, à sua esposa ou ao seu marido, ao vizinho de 

porta... Que toda pessoa que se aproximar de você 

se sinta melhor e mais feliz ao partir.”  
[Madre Teresa de Calcutá] 

   . Canto: “Chuvas de Bênçãos”  HE 327 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos  

   . Bênção final  e Tríplice amém. 

 
 


