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 “Rendei graças ao Senhor, invocai o seu no-

me, fazei conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai 

todas as suas maravilhas.” 

(Salmo 105.1-2) 
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Domingo, dia 10 de agosto de 2008 
Mês de Aniversário da ICI 

19º Domingo Comum 

 
Culto de gratidão a Deus  pelo dia dos pais 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo (Lizette Pinhão) 
   . Coro: 
   . Ser pai   
Eu queria ser ninho para os meus filhos pequenos. 
Queria que meu corpo fosse um ninho-penugem 
que os protegesse, um ninho que balança mansa-
mente no galho de uma árvore ao ritmo de uma 
canção de ninar...Que felicidade enche o coração 
de um pai quando o filho que ele tem no colo se 
abandona e adormece! 
...É impossível calcular a importância desses mo-
mentos efêmeros na vida de um pai.  
   . Canto:  Grata memória  (HE 133) 
 
CONFISSÃO 
   . Solo (Lizette Pinhão) 
   . Coro 
   . Ser pai  
O tempo passa. Os pássaros tímidos aprendem a 
voar sem medo. Já não necessitam do olhar tran-
qüilizador do pai. É a adolescência. Ser pai de um 
adolescente nada tem a ver com ser pai de uma 
criança. Pobre do pai que continua a estender os 
braços para o filho adolescente, como na tela de 
Van Gogh! Seus braços ficarão vazios. Como se 
envergonharia um adolescente se seu pai fizesse 
isso, na presença dos seus companheiros! É o hor-
ror de que os pássaros companheiros de vôo o 
vejam como um pássaro que gosta de ninho! Ado-
lescente não quer ninho. Adolescente quer asas. 
Os ninhos, agora, só servem como pontos de parti-
da para vôos em todas as direções. Liberdade, 
voar, voar... A volta ao ninho é o  

 momento que não se deseja. Porque a vida não 
está no ninho, está no vôo... 
   . Canto: Deus velará por ti  HE 347 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leitura do evangelho: Mateus 14.22-33 
   . Mensagem 
   . Coro 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Ser pai 
Esse é o destino dos pais: a solidão. Não é solidão 
de abandono. E nem a solidão de ficar sozinho. É a 
solidão de ninho que não é mais ninho. E está cer-
to. Os ninhos deixam de ser ninhos porque outros 
ninhos vão ser construídos. Os filhos partem para 
construir seus próprios ninhos e é a esses ninhos 
que eles deverão retornar. Assim é na natureza. 
Assim é com os bichos. Deveria ser conosco tam-
bém. Mas não é. Quem é pai tem o coração fora de 
lugar, coração que caminha, para sempre, por ca-
minhos fora do seu próprio corpo. Caminha, clan-
destino, no corpo do filho. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
   . Ser pai 
...Sei que é inevitável que eles construam seus 
próprios ninhos e eu fique como o ninho abando-
nado no alto da palmeira...Mas, o que eu queria, 
mesmo, era poder fazê-los de novo dormir no meu 
colo... 
   . Canto: Fraternidade cristã  HE 396 
   . Recolhimento das ofertas 
   . Bênção final  
   . Coro 

 

 
 


