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“Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegrem-se as 

muitas ilhas”. 

(Salmo 97.1) 

 

 

  

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 12 de Maio de 2013 
7º Domingo da Páscoa 

Tema: A fé e o ser mãe! 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . Cântico XIII { Cecília Meireles} 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

   . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 97 (p. 821) 

   . Solo 

   . Exausto  {Adélia Prado} 

Eu quero uma licença de dormir, 

perdão pra descansar horas a fio, 

sem ao menos sonhar 

a leve palha de um pequeno sonho. 

Quero o que antes da vida 

foi o sono profundo das espécies, 

a graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes.  

   . Canto:   “Amor que vence” HE 38 {manhã} 

   . Momentos de louvor   {noite} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

    . Leituras bíblicas: At 16.16-34 (p. 1454), Ap. 22.12-

14, 16-17, 20-21 (p. 1647), Jo 17.20-26 (p. 1456/57) 

    . Mensagem 

 

COMUNHÃO  

   .  Materno Deus {Luiz Carlos Ramos} 

Materno Deus 

Buscamos abrigo em tua casa 

Buscamos sustento em tua mesa 

 Buscamos refúgio em teus braços 

Materno Deus 

Nós amamos porque nos deste teu amor primeiro 

Amor eterno 

Amor materno 

Amor inteiro 

   . Pai nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Ó materno Deus, 

rendemos-te graças pelas mães: 

Por seus graciosos cabelos, cada vez mais grisalhos, 

que revelam a experiência e a esperança com as quais nos 

educaram; 

rendemos-te graças por suas mãos, sulcadas pelo trabalho e 

pelo tempo, que nos acalentaram, medicaram, conforta-

ram…; 

rendemos-te graças também por seus pés, já tão doloridos, 

porque foi por seu exemplo que aprendemos, um dia, 

a andar com os nossos próprios pés. 

Também oramos pelas mães que assumiram o lugar de outras 

mães, 

porque, por seu amor sobreabundante, não nos deixaram 

órfãos. 

Guarda-as no teu amor. 

Oramos ainda pelas mães que se despediram de seus filhos 

em circunstâncias dramáticas. 

Que tamanhas saudades e ausências sejam supridas por tua 

presença amorosa (...) 

Ó materno Deus, 

tem misericórdia de nós, filhas e filhos, porque sabemos tão 

pouco da vida; 

ajuda-nos a crescer para podermos honrar as mães que nos 

deste, 

sim, a todas aquelas pessoas que cuidaram de nós com amor 

maternal. 

Que possamos retribuir-lhe os cuidados, quando a hora che-

gar. 

E que a tua paz, o teu amor e a tua ternura, sejam sobre 

todas as mães do mundo, 

e sobre aquela que aconchegamos no recôndito do nosso 

coração. Amém.  {Luiz Carlos Ramos} 

   . Canto: “A excelência do amor” HE 394 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 


