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“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem 

feito maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe 

alcançaram a vitória”. 

(Salmo 98.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 13 de maio de 2012 

6º Domingo da Páscoa 

 
LITURGIA DO DIA DAS MÃES 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

 Para Sempre {Carlos Drummond de Andrade} 

Por que Deus permite 

que as mães vão-se embora? 

Mãe não tem limite, 

é tempo sem hora, 

luz que não apaga 

quando sopra o vento 

e chuva desaba, 

veludo escondido 

na pele enrugada, 

água pura, ar puro, 

puro pensamento.  

Morrer acontece 

com o que é breve e passa 

sem deixar vestígio. 

Mãe, na sua graça, 

é eternidade. 

Por que Deus se lembra 

- mistério profundo - 

de tirá-la um dia? 

Fosse eu Rei do Mundo, 

baixava uma lei: 

Mãe não morre nunca, 

mãe ficará sempre 

junto de seu filho 

e ele, velho embora, 

será pequenino 

feito grão de milho 

   . Canto:  Louvor ao Trino Deus   HE 129 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 98 

 Mãe e o ser feliz {John Lennon} 
Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me dizia que 

a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para 

a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando 

crescesse. Eu escrevi “feliz”. Eles me disseram que eu 

não entendi a pergunta, e eu lhes disse que eles não en-

tendiam a vida. 

    

    . Solo 

   . Momentos de oração e silencio 

   . Canto: A Velha História HE 216 

   . Louvor e gratidão  

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: At 10.44-48, 1 Jo 5.1-6 

   . Leitura do Evangelho: Jo 15.9-17 

  . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Pai Nosso... Mãe Nossa {Rubem Alves} 

Pai... Mãe... de olhos mansos 

sabemos que estás invisível em todas as coisas. 

Que o teu nome nos seja doce, a alegria de nosso mundo. 

Traze-nos as coisas boas em que tens prazer: 

Os jardins, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, 

os gestos ternos, as mãos desarmadas,  

Os corpos abraçados... 

Sei que desejas dar-nos nosso desejo mais fundo, 

desejo cujo nome esquecemos... mas tu não esqueces nunca. 

Realiza pois o teu  desejo para que possamos sorrir. 

Que o teu desejo se realize em nosso mundo 

da mesma forma que ele pulsa em ti. 

Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje: 

o pão, a água, o sono... 

Que sejamos livres da ansiedade. 

Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros 

como os teus são para conosco. 

Porque, se formos ferozes, 

não poderemos acolher a tua bondade. 

Ajuda-nos para que não sejamos enganados pelos maus dese-

jos 

E livra-nos  

daqueles que carregam a morte nos próprios olhos. 

Amém 

 

CONSAGRAÇÃO 

E Maria guardava no coração todas estas palavras, meditan-

do-as em seu coração. {Lc 2:19} 

   . Canto: O Lar Cristão HE 497 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Homenagem às mães 

   . Bênção final e Tríplice amém. 
 


