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 “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” 

(Salmo 23.1) 

 

 

 

 
 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

 

Domingo, 03 de abril de 2011 
4º Domingo da Quaresma 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo:  

Trovas ao Deus Sacramental  (Leonardo Boff) 

Senhor, entra na minha morada 

Quebrada e sem janelas. 

A porta escancarada  

não tem chaves nem cancelas. 

Apieda-te de cada canto! 

Acende as luzes mortas 

Para trazerem encanto  

Às coisas direitas e tortas. 

É a ti que eu  busco 

Com uma ânsia inaudita 

Na luz e no lusco-fusco. 

Na hora bendita e maldita! 

Encontrei-te, meu Deus, afinal 

Concreto, forte e quente,  

O Deus perto, sacramental.  

Um contigo, corpo e mente. 

Guarda-me em tua memória  

Como te guardo na minha. 

Façamos uma só história,  

A tua contida na minha. 

   . Canto: Eis-me convosco    HE 296 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl. 23 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Oração 

Oficiante: Quando me ordenas que cante, meu coração pare-

ce que vai arrebentar de orgulho; olho para o Teu rosto e 

meus olhos se enchem de lágrimas. 

Comunidade: Tudo que é áspero e dissonante em minha vida 

transforma-se numa melodia suave e única, e minha adoração 

solta as asas como um pássaro feliz no seu vôo tranqüilo so-

bre o mar. 

 Oficiante: Sei que o meu canto Te dá prazer. E sei também 

que só como cantor é que posso f icar na Tua presença. 

 

 Todos: Toco com a ponta da asa largamente aberta do meu 

canto os Teus pés, que nunca aspiro poder alcançar. E inebri-

ado pela alegria de cantar, esqueço-me de mim mesmo e 

chamo-Te amigo, Tu que és o meu Senhor. 
(Rabindranath Tagore) 

   . Canto: “Senhor, eu preciso de Ti” HE 92   (manhã) 

   . Louvor (noite) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: 1 Sm 16.1-13, Ef 5.8-14, Jo 9.1-41 

   . Mensagem 

 

CERIMONIA DE BATISMO de João Braga de Souza Ven-

tura. (manhã) 

   . Canto: “Convite aos meninos”  1ª. e última estrofes – HE 

165 

 

EUCARISTIA 

   . Convite à mesa 

   . Salmo 131  (Luiz Carlos Ramos) 

Como eu gostaria, Senhor,  

de ser como aquela criança desmamada 

que se aninha no colo da mãe; 

sem ter necessidade de mais nada 

a não ser do calor terno do teu abraço; 

sentir teu afago carinhoso me confortando; 

e, ao embalo da tua voz paciente, 

adormecer sereno 

e descansar pertinho do teu coração; 

e, ao ritmo da tua respiração suave,  

sonhar com coisas boas 

que façam meus lábios sorrirem, 

e, mesmo de olhos fechados, 

façam-me contemplar as estrelas do teu céu 

e os frutos do meu chão. 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

DESPEDIDA 

“Louvar em serviço, servir em louvor”    

   . Canto: “Chuvas de Bênçãos” HE 327 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Benção final  e Tríplice amém. 

 


