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“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”. 

(Salmo 23.1) 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 30 de março de 2014 
4º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 
 
 ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo  
   . A paixão pelo infinito              {Santo Anselmo} 

Ó beleza inacessível de Deus altíssimo, 
ó resplendor puríssimo da eterna luz, 
ó vida que toda vida vivificas, 
ó luz que toda luz iluminas, 
e em perpétuo esplendor 
milhares de luzes conservas, 
que desde a primeira aurora 
fulguram ante o trono da Tua Divindade! 
Ó eterno e inacessível, claro e doce manancial 
da fonte oculta aos olhos mortais, 
cuja profundidade é sem fundo; 
cuja altura sem termo; 
cuja amplitude incircunscritível; 
cuja pureza imperturbável. 
   . Canto: Vem  ó Todo-Poderoso  He 66 
   
CONFISSÃO E SILÊNCIO 
   . Leitura bíblica: Salmo 23   {p. 758}  

   . Solo 
   . Momentos de silêncio e comunhão  
   . Ausência       { Carlos Drummond de Andrade} 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. 
Não há falta na ausência.  
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a, branca, tão pegada,  
aconchegada nos meus braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência, essa ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim! 
   . Canto:  O Sacrificio de Cristo HE 37  {manhã} 
   . Momento de louvor   {noite} 

 

 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras biblicas: 1 Samuel 16.1-13 {p. 397}; Efésios 5.8-14 
{p.1546} , João 9.1-41 {p. 1403}. 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Olha-me desde Tu!       { Benjamim Gonzalez Buelta}  

Olha-me tu, Jesus de Nazaré  
que eu sinta pousar  sobre mim 
teu olhar livre,  
sem escravidão de sinagoga,  
sem exigência que me ignorem, 
sem a distância que congela, 
sem a cobiça que me compre. 
Que teu olhar pouse em meus sentidos, 
e filtre até os desvãos  
inacessíveis onde te espera meu eu desconhecido, 
semeado por ti desde meu início. 
E germine meu futuro  
rompendo em silêncio  
com o verde de suas folhas 
a terra machucada que me sepulta 
e que me nutre. 
Deixa-me entrar dentro de ti, 
para olhar-me desde ti, 
e sentir que se dissolvem  
tantos olhares  
próprios e alheios 
que me deformam e me rompem. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Em cada um de nós o Filho de Deus vem misturar seu sopro 
com a terra dura e cega de nosso coração, a fim de que nos 
tornemos capazes de amar, capazes do outro, capazes de 
Deus... Em sua luz, vemos a luz.    {Jean Yves Leloup} 
   . Canto: Chuvas de Bênçãos HE 327 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênçao final e tríplice amém 
 
 

 

Quietude e silêncio no templo...  Por favor, desligue seu celular. 


