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“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, 

cujo pecado é coberto.” 

(Salmo 32.1) 

 

 

 

 

 

  Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo 09 de março 2014 

1º Domingo na Quaresma 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação 

Em nome do Mistério da vida, 

Deus de tantos nomes, 

Que criou todas as coisas 

Para a plenitude do Seu amor. 

Deus de todas as raças, de todas as culturas, 

De todos os povos, de todas as religiões, 

Em nome do Amor, a outra face do Seu nome... 

Ficamos em entrega amorosa e grata 

Nestes momentos de louvor e comunhão... 

   . Canto: “Ao Deus de Abrão" 105 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 32 {p. 765} 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Prece 

Desejamos pedir-te, Senhor, 

que neste tempo de quaresma possamos encontrar o 

caminho. 

Que nos perguntemos sinceramente: 

Por que nos preocupamos tanto, 

Em que coisas investimos nosso tempo e nosso di-

nheiro 

Que nos encontremos verdadeiramente na direção 

do outro... 

Que tu nos libertes do juízo que fazemos dos outros; 

E que não sejamos prisioneiros dos nossos ranco-

res, 

 Prisioneiros de nós mesmos. 

Senhor, nosso Deus, 

Faze-nos dispostos, vulneráveis e receptivos; 

Sequiosos de tua presença, 

Por Jesus,  

Amém.  
{Leeg em open, publicado em “Latijns Amerika Dichterbij”, 

Marzo 1997} 

    . Canto: Vivificação HE 97 {manhã} 

 

 MOMENTOS DE LOUVOR 

“No meio dos louvores Deus habita” 

   . Motivos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gênesis 2.15-17; 3.1-7 {p. 4}; Ro-

manos  5: 12-19 {p. 1483}; Mateus 4.1-11 {p. 1248}  

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Mil razões para viver {Dom Helder Câmara} 

Faze com alma o que na vida te for dado fazer, mas não 
esqueças nunca de integrar-te nos grandes planos de 
Deus. 
Vive o mistério da Criação fazendo de cada dia um cân-
tico das criaturas  tendo a confiante audácia de exercer 
tua incrível missão de co-criador. 
Vive o mistério da Encarnação Redentora imitando o 
Filho de Deus que se esqueceu de Si – de sua glória, de 
seu poder – para assumir de cheio os problemas dos 
homens de quem se fez irmão.  
Vive o mistério da Eucaristia unindo-te às missas que 
restabelecem o equilíbrio do mundo e sabendo que só se 
une ao Cristo, na Comunhão, quem se torna um com 
seus irmãos.  
   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se 

chamado a diminuir o sofrimento dos outros. {Albert 

Schweitzer “Memórias de Infância e Mocidade”} 

   . Canto: Aceitai a Salvação HE 243 

   . Recolhimento das ofertas 

Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu to damos. Amém.  

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 


