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“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a 

sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 118.1) 

 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 24 de março de 2013. 

 Domingo de Ramos 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

      . Prelúdio 

      . Solo 

   . Litania de Adoração {Salmo 91:1-6, 14b-16} 

Dirig: Você que habita ao amparo do Altíssimo, e vive à 

sombra do Onipotente, 

Congreg: Diga ao Eterno: “Meu refúgio, minha fortale-

za, meu Deus, eu confio em ti.” 

Dirig: Ele livrará você do laço do caçador, e da peste 

destruidora. 

Congreg: Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de 

suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e 

armadura. 

Dirig: Você não temerá o terror da noite, nem a flecha 

que voa de dia, 

Congreg: nem a epidemia que caminha nas trevas, nem 

a peste que devasta ao meio-dia. 

Todos: Os seres humanos me invocarão e eu os respon-

derei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glori-

ficarei. Vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a mi-

nha salvação. 

   . Canto:  “Exaltai o Senhor” HE 121 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 118.1-2, 19-29 (p. 839) 

   . 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?... 

     

     

   . Momentos de oração silenciosa 

   . Canto: “Venho como estou” HE 245 

 

LOUVOR (Noite) 

   . Motivos de louvor 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leitura bíblica: Lc 19.28-40 (p. 1373) 

   . Mensagem 
 

EUCARISTIA 

  . Convite à mesa 

 Desejo comer convosco 

Não é preciso consenso, 

Nem arte, 

Nem beleza ou idade: 

A vida é sempre dentro 

E agora... 

A vida pode florescer 

Numa existência inteira. 

Mas tem de ser buscada,  

Tem de ser conquistada. 
                                                                        (Lya Luft) 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A missão do cristianismo é ser germe de esperança  

No mundo,  

Do deus da esperança e do cristo nossa esperança. 

É manter entre os seres humanos permanentemente  

A abertura para o futuro absoluto. 

Nem a religião, nem os dogmas, nem a Escritura,  

Nem ninguém pode fechar essa abertura para o  

Futuro absoluto. 

Só Deus e Jesus Cristo ressuscitado. 
                                                       (Leonardo Boff)   

   . Canto: “Hosana nas Alturas” HE 26 

   . Recolhimento das ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


