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 Domingo, 31 de março de 2019 
4º Domingo na Quaresma  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Deus dos Antigos” 
 

Não te aflijas com a pétala que voa: 
Também é ser, deixar de ser assim. 
Rosas verás, só de cinzas franzidas, 
mortas, intactas pelo teu jardim. 
Eu deixo aroma  
até nos meus espinhos ao longe,  
o vento vai falando de mim. 
E por perder-me é que vão me lembrando, 
por desfolhar-me é que não tenho fim. 

{Cecília Meireles} 
 

Canto: HE 133 “Grata memória”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 32 {pg. 765} 
Solo/Coro MW “Em teus Caminhos” 
Momentos de silêncio 
 

Que reste de mim apenas o pouco  
que me faça chamar-Te meu todo. 
Que reste da minha vontade apenas  
o pouco que me faça sentir-Te em todos os lados,  
e buscar a Ti em tudo, e oferecer-me  
a Ti o meu amor a todo momento. 
Que reste de mim apenas o pouco  
que me faça nunca esconder-Te. 
Que reste das minhas amarras apenas  
o pouco que me faça atado à Tua vontade,  
que o Teu propósito se cumpra  
na minha vida – tais são as amarras do Teu amor. 

{Tagore} 

 

Canto: HE 288 “Mais de Cristo!” (manhã) 
Momentos de Louvor:  

 Cancioneiro 82 “Canta agora mesmo a Cristo” 
 Cancioneiro 112 “A Nova Canção” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 15.1-3, 11b-32 {pg. 1365} 
Mensagem 
Coro MW “Mostra amor” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

E o vinho na mesa eucarística 
é a promessa de um sonhado futuro 
hoje ainda mais desejado 
ou a saudade de uma perda indefinida. 
É preciso repetir e tatuar na alma 
que no momento crucial da vida 
com o sagrado cálice nas mãos 
o Cristo nos dá seu testemunho: 
Este é o meu sangue 
Bebam dele todos 
Em memória de mim... 

{Jonas Rezende} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 52 “Consagração”  

             Cancioneiro 71 “Liberdade” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Se a vida sair dos trilhos 
Pense que reclamar é bobagem 

Encha sua mochila de fé 
E aprecie a nova paisagem 

Deixe o coração guiar a rota 
Mas nunca desista da viagem. 

{Mathorino Júnior} 
 

 

Canto: HE 296 “Eis-me convosco!”  
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 


