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“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o 

socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu 

e a terra.” 

(Salmo 121.1-2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 20 de março de 2011 

2º Domingo da Quaresma 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Cantar a quaresma é, antes de tudo, cantar a dor 

que se sente pelo pecado do mundo, que, em todos 

os tempos e de tantas maneiras, crucifica os filhos 

de Deus e prolonga, assim, a Paixão de Cristo..."  
{Fonte: CNBB} 

   . Canto: “Culto à Trindade” HE 68 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Salmo 121 

   . Solo 

   . Convite à reflexão 

O ser humano deve desenvolver, para todos os seus 

conflitos, um método que rejeite a vingança, a 

agressão e a retaliação. A base para esse tipo de 

método é o amor.     
                                            Martin Luther King 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:  “Amparo divino” HE 81   {manhã} 

 
LOUVOR {noite} 

É graça divina começar bem. Graça maior persistir 

na caminhada certa. Mas graça das graças é não 

desistir nunca. 
                                                              Dom Helder Câmara 

   . Motivos de louvor 

    

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 12.1-4ª, Rm 4.1-5, 13-17, 

Jô 3.1-17.  

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Meditação {Santo Agostinho} 

Senhor, assim como crias e concedes alegria e for-

ça, assim te peço que nasça da terra a verdade,     e  

 

 que a justiça lance os olhos sobre nós do alto dos céus, 

e que no firmamento brilhem os astros! Dividamos nos-

so pão com quem tem fome, acolhamos em nossa casa o 

pobre sem teto, vistamos quem está nu, e não despreze-

mos nossos semelhantes! Quando tais frutos nascem de 

nossa terra, olha Senhor, e diz: Isso é bom; faze que tua 

luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde mes-

se de boas obras, faze que possamos nos elevar a uma 

contemplação deliciosa do Verbo da Vida, e que brilhe-

mos no mundo como astros, fixados no firmamento de 

tua Escritura.  

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha  

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Minha vida: uma partitura 
 {Carvalho Summa Imperii} 

Mulheres: Quero fazer de minha vida uma partitura; 

onde haja mudanças inesperadas de compasso; onde 

haja harmonia singular; onde não haja uma armação 

que direcione todos os movimentos; onde não haja um 

tom referente. 

Homens: Quero que esta musica sofra oscilações; ora 

sacra; ora profana; ora nula; que a melodia nunca seja 

previsível; que haja sempre surpresas; que o inesperado 

se faça presente. 

Mulheres:  Quero ser tomado por uma força incontro-

lada; que possa explodir em notas agudas nunca antes 

ouvidas; que no momento das notas graves haja notas 

agudas suspensas para aliviar o sofrimento. 

Todos: Quero que após o choro se manifeste um sorri-

so; que após a luta não haja feridos; poder ascender e 

descender sem preocupações, limites e cobranças; ter 

momentos de insanidade, covardia, bel-prazer, sereni-

dade, de cólera; e que todos sejam sinceros e verdadei-

ros. Quero poder não lamentar mais. 

  . Canto: “Plena Consagração” HE 183 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final  

  . Tríplice amém. 

 
 


