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“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 

de quem terei medo?” 

(Salmo 27.1) 
 

  

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 24 de fevereiro de 2013. 
2º  DOMINGO NA QUARESMA 

Tema: “As dores divinas e as dores do mundo” – Lc 13.31-35 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 

   .  Prelúdio 

   . Solo 

   . Oração de abertura  { Ibn Arabi} 
Em nome de Deus, 

O Omnicompassivo e Mais Misericordioso: 

Louvado seja Deus que traz  

A mais esplêndida prosperidade! 

Peço a Ele por: 

Orientação para seguir Seu Caminho; 

Inspiração para verificar Sua Realidade; 

Um coração certo de Sua Verdade; 

Uma mente iluminada pela providencial 

Consciência de Sua primazia; 

Um espírito tomado de ardente desejo por Ele; 

Uma alma em paz livre da ignorância; 

Um entendimento radiante com os lampejos 

Do pensamento e seu brilho... 

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 27 

   . Solo 

   . Prece  { autor desconhecido} 
Senhor, fonte da vida e da esperança. 

Estamos diante de Ti 

Como criaturas frágeis e necessitadas. 

Tu que amas tudo o que existe, 

Acolhe-nos em Teu coração. 

Suaviza a dor e o sofrimento. 

Torna-nos defensores da vida, 

Perseverantes na luta, 

Solidários no sofrimento. 

Livra-nos da discriminação, 

Liberta-nos do preconceito. 

Ajuda-nos a sermos 

Acolhedores e misericordiosos, 

Conforme Tua vontade. Amém. 

   . Canto:  “Amor que vence”  HE 38  {manhã} 

   . Momentos de louvor   {noite} 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 15.1-12, 17-18; Fp 3.17-4.1; 

Lc 13.31-35 

   . Mensagem 
 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa   

   . A face de Deus é vespas  { Adélia Prado} 
Queremos ser felizes. 

Felizes como os flagelados da cheia, 

que perderam tudo 

e dizem-se uns aos outros nos alojamentos: 

"Graças a Deus, podia ser pior!" 

Ó Deus, podemos gemer sem culpa? 

Desde toda a vida a tristeza me acena, 

o pecado contra Vosso Espírito 

que é espírito de alegria e coragem. 

Acho bela a vida e choro 

porque a vida é triste, 

incruenta paixão servida de seringas, 

comprimidos minúsculos e dietas. 

Eu não sei quem sou. 

Sem me sentir banida experimento degredo. 

Mas não recuso os marimbondos armando suas caixas 

porque são alegres como posso ser, 

são dádivas, 

mistérios cuja resposta agora é só uma luz, 

a pacífica luz das coisas instintivas. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Tu és, Senhor, o companheiro do meu peregrinar. 

Onde quer que eu vá, 

Teus olhares repousam sobre mim. { Nicolau de Cusa} 

   . Canto: “A Excelência do Amor” HE 394 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 

Amém. 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 

 


