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2º Domingo na Quaresma 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
 

Deus, invisível como Deus,  
se torna visível como desejo,  
e vai virando coisa, gente, gesto:  
as mãos dadas, a criança brincando na bica d’água,  
o pobre que come o seu pão,  
o sozinho que tem com quem falar,  
o fraco que não precisa mais se encolher,  
as plantas que nascem,  
cercas que são desmontadas,  
as prisões são abertas,  
os aleijados pulam,  
os desertos se transformam em jardins,  
os velhos, sem medo da velhice,  
e os instrumentos de dor e de morte,  
invenções da maldade, são transformados em fogueira...  
a ressurreição do corpo, os sorrisos de prazer,  
a liberdade, os campos cobertos de trigo  
e o feijão, balançando, sob a brisa,  
e as vinhas carregadas de uvas,  
a expulsão final do medo, a vida eterna...  

{Rubem Alves} 
 

Canto: HE 66 “Vem, ó Todo-Poderoso”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 27 {pg. 761} 
Momentos de silêncio 
 

Deus... perdoa-nos. 
Resgata-nos do infortúnio e dá-nos a paz. 
Tu que conduzes a história e és guardião do nosso destino,
abençoa os líderes e governantes das nações,  
para que eles não cobicem o poder e a glória,  
mas que ajam com responsabilidade 
para o bem-estar e a paz da humanidade. 
Guia nossas comunidades religiosas e suas lideranças, 
para que não apenas proclamem a mensagem da paz, 
mas também revelem-na em sua vida. 
A todos nós, e a quantos não compartem a nossa fé, 
dá-nos tua graça, misericórdia e bondade, 
e guia-nos, Deus dos vivos,  
pela via reta que conduz à tua glória eterna. 

{Hans Küng} 
 

Canto: HE 64 “Pastor Divino” (1ª melodia) (manhã) 
Momentos de Louvor:  

Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 
    Cancioneiro 81 “Salmo 96” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 13.31-35 {pg.1363} 
Mensagem 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

A fúria opressora de líderes e sistemas políticos e 
religiosos – que só têm olhos para os seus interesses 
escusos – decretou a morte de Jesus. E ainda hoje 
continua crucificando os inocentes de Deus. 
Ó Deus, tais poderes decretaram e continuam 
decretando a morte do teu filho, mas não puderam e 
jamais poderão definir o sentido que Jesus conferiu à 
crucificação que lhe foi imposta. Teu filho definiu o 
sentido de sua crucificação como solidariedade para 
com todos os crucificados da história que, como ele, 
foram e serão vítimas da violência,das relações sociais 
injustas, do ódio, da humilhação dos pequenos e do 
rechaço à proposta de um Reino de justiça, de 
irmandade, de compaixão e de amor incondicional. 

{Leonardo Boff}
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 39 “Por um pedaço de pão”  
             Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Só uma palavra me devora  
Aquela que meu coração não diz  

Só o que me cega, o que me faz infeliz,  
É o brilho do olhar  

Que não sofri. 
{Abel Silva / Sueli Costa}

 

Canto: HE 420 “Ceifeiros do Senhor”  
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


