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Domingo, 04 de março de 2018 
3º Domingo na Quaresma 

 “Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.” {Salmo 19.8} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW “Os céus declaram a glória de Deus” 
 

Senhor, hoje queria dizer mais. 
Queria que a minha oração não 
fosse este rumor de sempre, 
as mesmas palavras disparadas às pressas, 
entre uma coisa e outra; 
ou o balbucio esquivo, cheio de tudo o que eu não disse, 
porque não encontrei o tempo, o modo ou a verdade. 
Hoje queria dizer mais. 
Não trago intenções em meus pedidos. 
Tenho pensado no que seria pedir-te  
não apenas que olhes por mim 
(isso fazes continuamente, mesmo se me esqueço de pedir), 
mas que olhes para mim. 
Dia após dia, sinto que, mais do que tudo,  
preciso do teu olhar. 
Talvez me faltem palavras... 
Queria apenas colocar devagar  
as minhas mãos dentro das tuas. 
E isso ser, Senhor, a minha oração e a minha vida. 

   {José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 68 “Culto à trindade” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 19 {pg. 755}  
Coro MW “Pai Nosso” 
Momentos de silêncio 
 

A mão que segura forte presente está: 
é ela, a infinitude cambiante de um sol nascente 

pintando as cores mais vivas de azul, 
e embaixo as flores, 

o verde que amacia a aspereza da alma, 
acaricia as dores... é ela! 

A mão que firme segura, comigo está. 

{Eula Cockell} 

 

Canto: HE 286 “O Lírio dos Vales” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto:  Cancioneiro 113  “Cada instante” 

 Cancioneiro 86 “Jesus Cristo esperança  
      para o mundo” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 2.13-22 {pg. 1388};                                           
                               Êxodo 20.1-17 {pg. 103};                

                               I Coríntios 1.18-25 {pg. 1499}.      
Mensagem 

Coro MW “Inútil foi” 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Ponte sobre os abismos 
 

Jesus Cristo 
Libertador ungido por Deus e pelos homens 
Senhor de minha razão e de minha loucura 

Ponte suspensa sobre todos os abismos 
Mesmo na escura hora dessa angústia imensa 

Quando a noite já vem e arma seu bote... 
Quem como você viveu 

Ainda antes que o universo acontecesse 
Como hóstia de um amor ilimitado 

Pelo ser humano e pela vida 
Só poderia mesmo encerrar sua missão na cruz 
Com este abraço que envolve o mundo inteiro. 

{Jonas Rezende} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
            Cancioneiro 63 “Lava-pés” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

No princípio, antes que qualquer coisa existisse, 
Antes que houvesse o Universo, 

O que havia era a Poesia. 
Deus era poesia. 

A poesia era Deus. 
Deus e a Poesia eram a mesma coisa. 

E Deus criou as estrelas para, com elas, 
Escrever seus poemas nos céus. 

{Rubem Alves} 
 

Canto: HE 324 “O grande amor de Deus”    
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 


