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“Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-

lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me 

invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu 

estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei”. 

(Salmo 9.14-15) 

 
 

 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 21 de fevereiro de 2010 
1º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Brasil de Todos os Deuses {samba da Imperatriz Leo-

poldinense} 

...Oh, deus pai! Iluminai o novo dia 

Guiai ao divino destino 

Seus peregrinos em harmonia 

A fé enche a vida de esperança 

Na infinita aliança 

Traz confiança ao caminhar 

E a gente romeira, valente e festeira 

Segue a acreditar... 

   . Canto: Exultai  HE 55 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 91.1-2, 9-16 

   . Solo 

   . Há tanto tempo {Luiz Carlos Ramos} 

   . Vivo há tanto tempo ao teu lado 

            e nunca te olhei nos olhos. 

(Silêncio) 

Vivo há tanto tempo ao teu lado 

            e nunca ouvi tua voz. 

(Silêncio) 

Vivo há tanto tempo ao teu lado 

            e nunca te estendi a mão. 

(Silêncio) 

Vivo há tanto tempo ao teu lado 

            e nunca te cumprimentei com um sorriso. 

(Silêncio) 

Vivo há tanto tempo ao teu lado 

            e nunca te dei um abraço. 

(Silêncio) 

Vivo há tanto tempo ao teu lado… 

            mas hoje quero olhar-te nos olhos, 

            ouvir tua voz, estender-te a mão, 

            trocar um sorriso, dar-te um abraço. 
A partir de hoje ofereço-te 

            um ouvido atento 

            e um coração aberto. 

   . Canto: União fraterna  HE 395  {manhã} 

  . Momentos de louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblicas: Dt 26.1-11; Rm 10.8b-13; Lc 4.1-

13. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

  . Aquí estamos, Senhor {Luiz Carlos Ramos} 

Senhor, 

Tu nos deste olhos, mas preferimos não ver; 

Deste-nos ouvidos, mas preferimos não ouvir; 

Deste-nos mãos e pés, mas preferimos não movê-los. 

Nesta hora, porém, pela ação do teu Espírito em nós, 

ofertamos no teu altar o nosso olhar, 

para que, por tua luz, nos permitas ver a aflição do 

teu povo. 

Também inclinamos a ti os nossos ouvidos, 

para que tua voz nos ensine a ouvir o clamor que sobe 

da terra. 

Também estão aqui, Senhor, as nossas mãos e os nossos 

pés: 

recebe-nos em teus braços e permite-nos subir de nossa 

humilhação; 

capacita-nos a repartir os dons recebidos, 
para que sejamos dignos da terra que tu nos dás. 

Que a terra seja para toda gente, 

que haja leite e mel em cada mesa, 

que a tua vida seja abundante na nossa vida. 

Amém. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Pois aqui está a minha vida! {Thiago de Mello} 

   . 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”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 
 


