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“Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, 

Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro 

em mim se multiplicam, as tuas consolações me ale-

gram a alma.” 

(Salmo 94:18-19) 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 27 de março de 2011 

3º Domingo da quaresma 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação 
Viver é jorrar livremente, sem necessidade de res-

ponder por que. ‘Você pode perguntar durante mil 

anos à vida: por que vive? E ela responderá sem-

pre: vivo porque vivo, vivo por viver. A razão é que 

a vida tira sua vida de seu próprio fundo e jorra de 

seu próprio ser. É por isso que ela vive sem pergun-

tar porquê, pois que ela vive em si mesma. ’ Assim é 

Deus vivo.   

 Mestre Eckhart 

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 95 

   . Solo 

   . Antífona da quaresma 

   . Canto 181 HE (1. estrofe) 

Te rogamos por todos os homens e mulheres que te 

invocam em todos os lugares. Para que estejam 

imersos no Teu desejo de paz, na Tua bondade ra-

dical, na tua compaixão infinita. 

   . Canto 181 HE  (2. estrofe) 

Por todos e todas que têm a vocação de animar as 

comunidades em suas respectivas religiões, para 

que sejam anunciadores de uma espiritualidade 

integradora e libertadora, promotora da vida abun-

dante e da justiça. 

   . Canto 181  HE  (3. estrofe) 

Suplicamos-Te que a Igreja de Cristo seja um mo-

delo de comunidade, na qual reine a fraternidade, a 

participação, a comunhão, mais que o poder, a ex-

clusão, a alienação.  

   . Canto 181  HE  ( 4. estrofe) 

 

 LOUVOR E GRATIDÃO 

 No meio dos louvores Deus habita 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 17.1-7, Rm 5.1-11, Jo 4.5-42. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   .Ó mistério inefável {do CLAI – Conselho latino america-

no de Igrejas} 

Ó mistério inefável, que te manifestas como energia que 

atrai tudo mutuamente e o Inter-relaciona e o eleva a 

sínteses incontáveis e a novas realidades emergentes. 

Ajuda-nos a submergirmos nesta ebulição universal, 

aparentemente caótica, experimentando essa atração-

amor que tudo exerce sobre tudo, vivendo-a, saborean-

do-a como experiência mística que sustenta nossa pai-

xão pelo amor e pela justiça.  Chama-nos, transforma-

nos, impulsiona-nos. Amém. Shalom, Shalam. Axé. 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

...Ajuda-nos para que nasça em nós a nostalgia do teu 

Reino 

O não conformismo do qual brota a profecia 

Aquela que nos compadece e afasta da tristeza 

De quem só tem olhos para si mesmo. 

Que nunca falte aos tristes do teu Reino 

O sacramento doce do sorriso de Deus.   
{Luciano José de Lima com base em uma oração de Rubem Alves} 

   . Canto: “Rio da Vida” HE 443 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice amém 

 

 


