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“Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansio-

samente; a minha alma tem sede de ti; meu corpo te 

almeja, como terra árida, exausta, sem água”. 

(Salmo 63.1) 

 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 07 de março de 2010 
3º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 

ADORANDO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar  

Trazendo um pouco do que somos pra nossa fé par-

tilhar  

Trazendo o nosso louvor, um canto de alegria  

Trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia.   

   . Canto: Um hino ao Senhor HE 120 

 

CONFESSANDO 

   . Leitura bíblica: Sl 63.1-8 

   . Solo 

   . Litania de confissão 

Dirigente: Pela nossa cobiça e corrida pelo lucro, 

que nos leva a valorização do ter em detrimento do 

ser.  

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde.  

Dirigente: Pelo desvio do caminho que transforma 

em débeis os sinais do reino de Amor e Vida  

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde.  

Dirigente: Pelo desrespeito com a criação e o Cri-

ador.. Por não cuidarmos da terra em que vivemos.  

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde.  

Dirigente: Pelo descaso às mulheres que sofrem 

violência, perpetrada por agentes que deveriam 

garantir uma atenção humanizada.  

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde.  

Todos: Amém! 

 

LOUVANDO   

   . Canto: Amparo divino  HE 81 {manhã}          

   . Momentos de louvor (noite) 

   . Ação de Graças  

   . Oração Comunitária  
 

 Damos-te graças, ó Deus, pela criação,  

Damos-te graças, ó Jesus Cristo, pelo teu amor.  

Damos-te graças, ó Espírito Santo, pela Vida!  

Damos graças pelo renovo de paz e esperança! 

 

SENDO EDIFICADOS E EDIFICADAS  

   . Leituras bíblicas: Is 55.1-9, 1 Co 10.1-13, Lc 13.1-9 

   . Palavra: 

   . Manhã: Maria Clara Bingemer 

  

COMUNGANDO 

    .Meninas, Marias, Mulheres {Letra e Música: Xico Esvael}  

Meninas, Marias, Mulheres que geram crianças pra o 

mundo mudar. Não deixe que a dor as detenha, Jesus é a 

senha pra nos libertar. Meninas, Marias, Mulheres que 

a graça inunde os seus corpos de luz. Que a vida encon-

trou plenitude no colo bendito que acolheu Jesus. Meni-

nas, Marias, Mulheres de todas as faces, culturas e co-

res. A humanidade precisa de ventres e braços pra ven-

cer temores. Meninas, Marias, Mulheres das ruas, dos 

campos, das casas de Deus. A vida precisa da força, da 

graça, da raça dos dons que são teus. Meninas, Marias, 

Mulheres seus olhos são feitos pra verem além daquilo 

que está ao alcance dos olhos dos homens, parceiros do 

bem. Meninas, Marias, Mulheres se espelhem no gesto 

daquela mulher que recebeu com humildade no ventre o 

menino Deus em Nazaré. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRANDO 

    . Canto: Mais de Cristo  HE 288 

    . Recolhimento dos dízimos e ofertas  

Bênção (Música: Pablo Sosa / Mel. Trad. Judaica)  
A bênção do Deus de Sara, Abraão e Hagar; A bênção 

do Filho nascido de Maria; A bênção do Espírito Santo 

de Deus, Que cuida com carinho, qual mãe cuida da 

gente, Esteja sobre todos [todas] nós. Amém. 

 
{A liturgia de hoje foi preparada pelo CONIC para comemoração do Dia 

Internacional da Mulher} 

 
 


