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“Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e 

faça resplandecer sobre nós o rosto; para que se co-

nheça na terra o teu caminho e, em todas as nações, a 

tua salvação”. 

(Salmo 67.1) 

  

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 09 de maio de 2010 
6º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA DO DIA DAS MÃES 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo:  

   . Meditação {Santo Agostinho} 

Senhor, assim como crias e concedes alegria e força, assim te 

peço que nasça da terra a verdade, e que a justiça lance os 

olhos sobre nós do alto dos céus, e que no firmamento brilhem 

os astros! Dividamos nosso pão com quem tem fome, acolha-

mos em nossa casa o pobre sem teto, vistamos quem está nu, e 

não desprezemos nossos semelhantes! Quando tais frutos 

nascem de nossa terra, olha Senhor, e diz: Isso é bom; faze 

que tua luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde 

messe de boas obras, faze que possamos nos elevar a uma 

contemplação deliciosa do Verbo da Vida, e que brilhemos no 

mundo como astros, fixados no firmamento de tua Escritura.  

  . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 67 

   . Solo:  

   . Confissão de mãe  {Martha Medeiros} 

Erramos ao forçá-los a gostar de aipo, erramos em agasalhá-

los tanto para as excursões do colégio, erramos em deixar que 

passem a tarde no computador em véspera de prova, erramos 

em não confiar quando eles dizem que sabem a matéria, erra-

mos em nos descabelar porque eles estão como os olhos ver-

melhos (pode ser um resfriado), erramos quando não os olha-

mos nos olhos, erramos quando fazemos drama por nada, 

erramos um pouquinho todo dia por amor e por cansaço. O 

que nos torna as melhores mães do mundo é que nossos erros 

serão sempre acertos desde que estejamos por perto. 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “A História de Cristo” HE 2 {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 16.9-15, Ap 21.10, 21.22-22.5, Jo 5.1-9. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . O Homem Humano  {Adélia Prado} 

Se não fosse a esperança de que me aguardas com a mesa posta 

o que seria de mim eu não sei. 

Sem teu nome a claridade do mundo não me hospeda, 

é crua a luz crescente sobre ais. 

Eu necessito por detrás do sol 

do calor que não se põe e tem gerado meus sonhos, 

na mais fechada noite, fulgurantes lâmpadas. 

Porque acima e abaixo e ao redor do que existe permaneces, 

eu repouso o rosto na areia 

contemplando as formigas, envelhecendo em paz 

como envelhece o que é de amoroso doro. 

O mar é tão pequenino diante do que eu choraria 

se não fosses meu Pai. 

Ó Deus, ainda assim não é sem temor que te amo 

nem sem medo. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A única sabedoria a que podemos aspirar é a sabedoria da humil-

dade: a humildade é infinita.  {T.S. Eliot} 

   . Canto:  “Serviço do Crente” HE 404 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém 

 

 

FELIZ DIA DAS MÃES! 

 


