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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 16 de março de 2014. 
2º Domingo na Quaresma 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇAO 
   . Credo  {Liséte Espíndola} 

Creio num Deus transformador, 
que nos conduz da morte para a vida. 
Creio num Deus compassivo, 
que a  cada  dia nos permite mostrar o nosso melhor  
e nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, 
que nos oferece sua mão e nos ampara 
sempre que percebemos que a nossa auto-suficiência falhou... 
E nos possibilita o recomeço com amor e ternura. 
Creio num Deus amigo, 
a quem podemos confessar derrotas e vitórias, 
que nos aconchega como uma criança   
e  sempre nos aceita e encoraja para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, 
que nos possibilita ir ao encontro do outro, 
com igualdade e coração tranquilo, 
e nos faz crer que, sendo seus filhos amados, 
podemos ousar rumo à plenitude da vida. 
Amém.  
   . Canto: Louvai a Deus HE 137 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 121 {p. 848} 

   . O assombro do amor  {Irmão Roger de Taizé} 

Deus não pode senão amar. 
Ama-me  como a seu único, 
um amor que excede 
até o fim da minha vida. 
Razão para maravilhar-me, 
audácia para recomeçar 
uma e outra vez.  
Amanhece em mim a beleza do assombro, 
o assombro de um  amor. 
Cada dia é um hoje de Deus 
Ainda que eu pense que não sou digno. 
Deixarei que Deus ponha no mais profundo  
do meu ser  o frescor de uma fonte? 
Deus jamais retira sua presença. 
 

 Cristo me aguarda no mais profundo de mim, 
mesmo quando não o sei.  
   . Canto:   Mais de Cristo HE 288  {manhã} 
 
LITURGIA DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Gênesis 12.1-4a {p. 16}, Romanos 4.1-5, 13-17 
{p. 1482}, João 3.1-17 {p. 1389} 
   . Canto:  Palavra Vivificante HE 144 {1a. Estrofe} 

   . Mensagem : Quando procuramos por Ele na calada da noite 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Gratidão pelos que nos visitam  {Walter Rauschenbusch} 
Nosso Pai, 
Alegramo-nos pelos visitants que se sentam 
conosco para esta refeição. 
Nosso alimento fica mais abençoado 
porque nós o repartimos com eles, 
e nossa casa, ainda mais querida 
porque os abriga. 
Permite que na troca feliz 
de pensamentos e de afeição 
possamos entender de novo que 
toda a nossa alegria vem da amizade simples 
e que seremos ricos enquanto formos amados. 
e nossa casa, ainda mais querida 
porque os abriga. 
Permite que na troca feliz 
de pensamentos e de afeição 
possamos entender de novo que 
toda a nossa alegria vem da amizade simples 
e que seremos ricos enquanto formos amados. 
   . Pai Nosso e  Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO  
Que tua vida amigo e amiga, seja sempre para o melhor...  { uma 

bênção antiga} 

   . Canto: Segurança e Alegria HE 341  
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 

 


