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“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,  

ficamos como quem sonha.”  

(Salmo 126.1) 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 17 de março de 2013. 

5º Domingo na Quaresma 
 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Prece 

Batiza meus sentidos 

Não amanheças, Senhor, 

que ainda meus olhos  

não aprenderam a ver-te 

no meio da noite. 

Não me fales, Senhor,  

que ainda meus ouvidos  

não logram te escutar 

nos barulhos da vida. 

Não me abraces, Senhor,  

que ainda meu corpo  

não percebe tua pele 

nos abraços e na brisa. 

Não me adociques Senhor,  

que ainda minha garganta 

não saboreia tua ternura, 

no meio do amargo. 

Não me perfumes, Senhor, 

que ainda meu olfato 

não cheira tua presença 

no meio da miséria. 

Batiza meus sentidos 

com o lento decorrer 

de tua graça encarnada, 

fluindo por meu corpo. {Benjamin Gonzalez Buelta, sj.} 

   . Canto: “Resplenda a Luz!” HE 99 

 

CONFISSÃO 

   . Salmódia: Sl 126, p. 849 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

Caminhante, são teus rastos 

o caminho, e nada mais; 

caminhante, não há caminho, 

faz-se caminho ao andar. 

 

  

Ao andar faz-se o caminho, 

e ao olhar-se para trás 

vê-se a senda que jamais 

se há-de voltar a pisar. 

Caminhante, não há caminho, 

somente sulcos no mar. {Antonio Machado} 

   . Canto:  “Confiança em Cristo” HE 383 {manhã} 

   . Momentos de louvor  {noite} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Is 43.16-21 (p. 972), Fp 3.4b-14 (p. 

1552), Jo 12.1-8 (p.1409). 

   . Mensagem 

     

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Tarde Vos amei!  {Santo Agostinho} 

Tarde Vos amei,  

ó Beleza tão antiga e tão nova,  

tarde Vos amei!  

Eis que habitáveis dentro de mim,  

e eu, lá fora, a procurar-Vos!  

Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes.  

Estáveis comigo e eu não estava Convosco!  

Retinha-me longe de Vós  

aquilo que não existiria,  

se não existisse em Vós.  

Porém, chamastes-me,  

com uma voz tão forte,  

que rompestes a minha Surdez!  

Brilhastes, cintilastes,  

e logo afugentastes a minha cegueira! (...) 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu.  
{do cancioneiro} 

   . Canto: “Um Vaso de Bênção” HE 180 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 
 


