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“Ó Deus, tu és o meu Deus forte; a minha alma 

tem sede de ti; meu corpo te almeja, como terra 

árida, exausta, sem água”. 

(Salmo 63.1) 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 03 de março de 2013 

3º Domingo na Quaresma 
Tema: Todos merecem uma chance! 

 

 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
   . Tempo de Quaresma  {Inês de França Bento} 
Tempo de Quaresma, 
Tempo de mudança, 
Tempo de conversão. 
Invocamos tua resistência, 
Tua esperança, 
Teu amor sem medida. 
Hoje e sempre. 
Amém.  
   . Canto: Louvor e glória   HE 111 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:   Sl 63.1-8 
   . Solo 
   . Eu me prostro  {Theilhard de Chardin} 

Eu me prostro, meu Deus, diante da Tua presença 
no Universo tornado ardente e,  
sob os traços de tudo aquilo que eu  encontrar 
de tudo aquilo que me acontecer, 
e de tudo aquilo que eu realizar neste dia, 
eu te desejo e por ti espero.  
   . Canto: Doxologia  HE 90   {manhã} 
  . Momentos de louvor  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Is 55.1-9, 1 Co 10.1-13, Lc 13.1-9 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
  . Convite à mesa 
 

  
  . Cântico das criaturas    {Francisco de Assis} 
Altíssimo, onipotente e bom Senhor,  
a ti os louvores, a glória, a honra e toda benção! 
Somente a ti, Deus supremo, eles convêm, 
nenhum homem é digno de pronunciar teu Nome. 
Louvado sejas, meu Senhor,  
com todas as tuas criaturas, 
especialmente com nosso irmão Sol, 
que nos dá o dia e pelo qual tu nos alumias! 
Como ele é belo e radiante, e como seu esplendor 
nos revela teu poder infinito!... 
Louvado sejas, meu Senhor, 
por nossa maternal irmã a Terra, 
que nos carrega e nos alimenta, 
rica de tantos frutos, 
de flores coloridas e de plantas! 
Louvado sejas, meu Senhor, 
por todos aqueles que perdoam 
por causa de teu amor, 
e que sofrem injustiças e tribulações! 
Bem-aventurados aqueles que perseveram na paz, 
porque tu, Altíssimo, os coroarás!... 
   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Que a bênção de Jesus Cristo desça sobre nós  
e nos auxilie neste tempo quaresmal: 
Tempo de reflexão, de discernimento e de transformação. 
Amém.  { Vera Lúcia Chvatal} 

    . Canto:  O amigo melhor   HE 339 
   . Recolhimento da ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final 
   . Tríplice Amém 
 
 


