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 “Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó 

justos; exultai, vós todos que sois retos de 

coração.” 

(Salmo 32.11) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 10 de fevereiro de 2008 

1º  Domingo da Quaresma 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Oração 

Chega a Quaresma. 

Onde estará o nosso Senhor? 

Longe, muito longe. 

Seguimos tristes, 

Sem seu sorriso, sem seu perdão. 

Até quando, meu Pai? 

 

Aprenda isto, meu filho. 

Não há vida sem morte, 

Luz sem escuridão. 

Mas o caminho é um só. Não pare! 

O vazio é apenas um presságio. 

Voltará o nosso Senhor! 

   . Canto:  “A história de Cristo” HE 02 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 32 

   . Solo 

   . Momentos de Oração 

Na vida muito se explica, 

Muito se fala, muito se diz. 

Corre-se bastante. Adiante. 

E para trás e em todas as direções. 

Na vida muito se sonha, 

Muito se planeja, muito se espera. 

 

Mas na vida pouquíssimo se sabe. 

 

Olhai os lírios do campo... 

No seu silêncio se desfaz a nossa confusão. 

   . Canto: “Alvo mais que a neve” HE 36 

 

 LOUVOR (noite) 

   . Carimbo da Paz 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 2.15-17; 3, 1-7, Rm 5.12-19, 

Mt 4.1-11. 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Cada vez que comemos do pão e bebemos do cálice, 

anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. 

 

Como pode uma coisa tão grande caber em algo tão 

pequeno? Como pode um gesto tão simples, tão co-

mum, simbolizar uma dor tão enorme? 

 

Eis o grande mistério da comunhão: Deus preferiu 

abrir mão da vida a abandonar a nossa companhia. 

As sombras da Quaresma não são o fim, mas um ins-

tante de transformação, em que Deus se renova para 

que com ele nos renovemos. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso   

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Eu queria ter o tempo e o sossego suficientes 

Para não pensar em coisa nenhuma, 

Para nem me sentir viver, 

Para só saber de mim nos olhos dos outros, refletido. 
(Fernando Pessoa) 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

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

Amém”. 

   . Avisos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

  
 


