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 Domingo, 24 de março de 2019 
3º Domingo na Quaresma 

───────────────────────── LITURGIA ────────────────────────
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Glória e Louvor” 
 

Em mim faz verão, inverno, outono, primavera. 
Em mim faz frio, calor... 
Em mim reside um pouco de tudo,  
de tudo um pouco: 
felicidade, tristeza, alegria, sorrisos, lágrimas. 
Em mim habita as flores, as cores, os amores. 
Em mim visita a certeza, as incertezas,  
a verdade, a mentira. 
Em mim passeia as lembranças,  
a saudade, os momentos. 
Em mim mora os sentimentos,  
os enganos e desenganos. 
Em mim vive eu,  
na procura da descoberta de quem ‘realmente sou! 

{Leônia Teixeira} 
 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 63.1-8 {pg. 791} 
Solo/Coro MW “Buscai a Deus” 
Momentos de silêncio 
 

Quando a alma permite que Deus trabalhe nela,  
ela logo será transformada e transfigurada em Deus, 
E Deus comunicará a ela Seu Ser sobrenatural 
de tal modo que a alma parece ser o próprio Deus, 
ela de fato o será por participação. 

{São João da Cruz} 

 
Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã) 
Momentos de Louvor:  

Cancioneiro 99 “Não tenhas sobre ti” 
    Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 

Leitura Bíblica: Lucas 13.1-9 {pg. 1361} 
Mensagem 
Coro MW “Maravilhoso amor” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Recebi, Senhor, esta Hóstia total,  
que a criação, emocionada ao vosso encanto,  
vos apresenta nesta nova aurora.  
Este pão, fruto de nosso esforço,  
por si mesmo, bem o sei,  
nada mais é que uma imensa desagregação.  
Este vinho, nossa dor, nada mais é,  
infelizmente, que bebida dissolvente. 
Mas no fundo desta massa informe,  
colocastes – tenho certeza, pois o sinto –  
um irresistível e santificador desejo  
que nos leva a gritar, desde o ímpio ao crente: 
Senhor, fazei-nos um. 

{Teilhard de Chardin}
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 83 “Faze-me chegar”  
             Cancioneiro 102 “É tua graça” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, 
 ou se conseguir ajudar um passarinho 
 que está fraco a encontrar o ninho...  

A vida terá valido a pena. 
{Emily Dickinson}

 
Canto: HE 388 “A certeza do crente”  
 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 
Bênção Final e Tríplice Amém 
Coro MW “Que o Senhor vos guarde” 

 


