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 Domingo, 12 de maio de 2019 

 4º Domingo de Páscoa  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Frevo da Ressurreição” 
 

Pai, tu, sendo Deus, quiseste mostrar 
entre nós tua face materna... 
Por isso criaste todas as mães! 
Peço-te por minha mãe, 
sinal concreto e visível de teu amor entre nós. 
Multiplicai os seus dias 
em nosso meio! 
 
Acompanha-a em todo riso 
e em toda lágrima, 
todo trabalho e toda prece, 
todo dia e toda noite! 
 
Que tua bênção cubra de luz 
a vida de minha mãe para que, 
inundada de ti, ela seja sempre mais 
Presença do divino em minha vida. Amém! 

{Jonathan N. Raulino} 
 

Canto: HE 133   “Grata memória!”      (manhã) 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl   23 {pg. 758 } 

Solo/Coro MW  “Bondoso Pai” 

Momentos de silêncio 
 

Na oração, é melhor ter um coração 
 sem palavras do que palavras sem um coração. 

{ John Bunyan} 
 

Momentos de Louvor: 
     Cancioneiro   113    “Cada instante” 
      Cancioneiro   95     “Foi Deus quem fez você” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leitura Bíblica:  João  10.22-30 {pg. 1405} 
Mensagem 
Coro MW   “Cristo se tornou” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

A esta hora exatamente, 
Em que sobe da terra o sangue das  
mulheres silenciadas, 
Existe em algum quintal, 
uma senhora de idade cumprindo  
uma missão de paz  
Ela está em seu novo jardim 
Uma, duas, três rosas com amor. 
A esta hora exatamente, 
Quando paira no ar um presságio de pavor, 
apontando o descompromisso dos 
tiranos com o amor 
Existe em uma capela qualquer,  
Alguém compromissado que canta,  
se apressa na prece e pede:  
Venha o Teu Reino, Senhor! 

 

{ Carlos Alberto Rodrigues Alves } 

Pai Nosso e Partilha 

Canto: Cancioneiro  105   “Em Gratidão”   
            Cancioneiro   84     “Deus Materno” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
MÃE... 

São três letras apenas, 
As desse nome bendito: 

Três letrinhas, nada mais... 
E nelas cabe o infinito 
E palavra tão pequena 

Confessam mesmo os ateus 
És do tamanho do céu 

E apenas menor do que Deus! 
{ Mario Quintana } 

 

Canto:  HE  22   “Tuas obras te coroam”                          
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 

 


