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 “Guardo no coração as tuas palavras, para 

não pecar contra ti”. 

 

(Salmo 119:11) 

 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, 29 de março de 2009 
5º Domingo na Quaresma 

 

ADORAÇÃO 

   Prelúdio 

   Solo:  Lizette Pinhão (manhã) 

   .Chamada à consciência e ao coração 

Irmãos, eu gostaria de gravar no coração de cada 

um esta idéia: o cristianismo não é um conjunto de 

verdades nas quais devemos acreditar, de leis que 

devam ser cumpridas, de proibições... O cristianis-

mo é uma pessoa, que nos amou tanto e que pede 

nosso amor. O cristianismo é Jesus Cristo e o evan-

gelho. (D. Oscar Romero)  

   . Canto: Eis-me convosco  (HE 296)   

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 51.1-12 ou Sl 119.9-16 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Para refletir sob a árvore da quaresma 

Uma religião de missa dominical, mas de semanas 

injustas não agrada ao Deus da Vida. Uma religião 

de muita reza, mas de hipocrisias no coração não é 

cristã. Uma Igreja que se instala  só para estar 

bem, para ter muito dinheiro, muita comodidade, 

porém não ouve os clamores das injustiças não é a 

verdadeira igreja de nosso Divino Redentor 
 (D. Oscar Romero) 

   . Canto: O servo obediente  (HE 317) 

   . Louvor   (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jr 31.31-34,  Hb 5.5-10, Jô 
12.20-33 

   . Mensagem 

  . Cerimônia do Batismo Infantil de Luiza Saba-

tini Vieira Souto (manhã) 

   . Canto:  “Convite aos Meninos” HE 165 1ª.  e 4ª. 

estrofes 

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Que maravilha! 

Dirigente: Que maravilha será o dia que cada bati-

zado compreender que sua profissão é um trabalho 

sacerdotal; que assim como eu celebro a missa no 

altar cada carpinteiro celebra sua missa na carpin-

taria, cada profissional, cada médico com seu bistu-

ri, cada mulher na feira,no seu lugar de  trabalho 

está fazendo um ofício sacerdotal. Tu taxista, no 

volante do teu carro, és um sacerdote se trabalhas 

com honradez, consagrando a Deus o seu táxi, le-

vando uma  mensagem de paz e amor a todos os que 

vão contigo. 

Todos: Que maravilha será o dia em que uma soci-

edade nova, em vez de armazenar e guardar egois-

ticamente, possa partilhar, repartir, sentir-se no seu 

todo filha do mesmo Deus. Que outra coisa quer a 

Palavra de Deus neste mundo senão a conversão de 

todos para que nos sintamos irmãos?  
(D. Oscar Romero) 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

O Reino já está misteriosamente presente na nossa 

terra; 

 Quando vier o Senhor, se consumará sua perfeição. 

Esta é a esperança que alenta a nós os cristãos.  

Sabemos que todo esforço para melhorar a socie-

dade, sobretudo quando está tão metida na injustiça 

e no pecado, é um esforço que Deus bendiz, que 

Deus quer, que Deus exige de nós. (D. Oscar Rome-

ro) 
   . Canto: “O melhor amigo”  (HE 339) 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 


