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“Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, 

a minha voz; estejam alertas os teus ouvidos às mi-

nhas súplicas”. 

(Salmo 130:1-2) 
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Domingo, dia 06 de abril de 2014 

5º Domingo na Quaresma 
 

 

  LITURGIA 
 
ADORAÇAO 
  . Preludio 
   . Solo 
   . Viver { L. Boff citando Mestre Eckhart} 

Viver é jorrar livremente, sem necessidade   de 
 responder por que. ‘Você pode perguntar durante 
mil anos à vida: por que vive? E ela responderá 
sempre: vivo porque vivo, vivo por viver. A razão é 
que a vida tira sua vida de seu próprio fundo e jorra 
de seu próprio ser. É por isso que ela vive sem 
perguntar o porquê, pois ela vive em si mesma’. 
Assim é Deus.  
   . Canto:  Culto à Trindade HE 68  
 

CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 130 p. 851  
   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
   . O verdadeiro caminho  {Johannes Tauler – séc. XIV} 

 Qual é, então, o caminho mais curto, que conduz a 
verdadeira luz? Eis tal caminho: renunciar verda-
deiramente a si mesmo, amar e não ter em vista 
senão só Deus […], não querer em coisa alguma o 
próprio interesse, mas desejar e procurar somente 
a honra e a glória de Deus, esperar tudo imedia-
tamente de Deus e, sem desvio nem intermediário, 
a Ele remeter todas as coisas, venham de onde 
vierem, a fim de que haja entre Deus e nós um flu-
xo e um refluxo imediatos. Eis o verdadeiro cami-
nho, o caminho reto. 

   . Canto:   Venho como estou  HE 245  {manhã} 

   . Momentos de louvor   {noite} 

 
 
 
 

  

EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Ezequiel 37.1-14 {p. 1139}, Romanos 
8.6-11 {p. 1487},  João 11.1-45 {p. 1406} 

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Oração eucarística  {Luiz Carlos Ramos} 

Terno Pai, envia sobre nós o teu Espírito  
E guia-nos pelos desertos da nossa  breve existência 
Como guiaste um dia teu próprio filho. 
E sacia-nos com tua Palavra que se faz corpo em nossos 
corpos. 
Dá-nos o pão que desceu do céu, 
Alimenta-nos para a vida eterna. 
Santifica aos que participarem desta mesa 
E permita que haja sempre o suficiente 
Não só para nós aqui, 
Mas para todo o teu povo 
Espalhado pela face da terra. 
Porque tu és, ó Cristo, 
Quem bendizes e santificas  
Todas as coisas. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Como o girassol eternamente a voltar-se para o podero-
so Sol, com a fidelidade da constância seguindo apenas 
um - assim faça de mim, Senhor, para contigo.  {Johannes 

Teuler} 

   . Canto: 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. 
 

 


