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“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará”. 

(Salmo 23.1) 

 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 Domingo, dia 11 de maio de 2014  
  4º Domingo da Páscoa  
  

LITURGIA 
 

DOMINGO DIA DAS MÃES 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
MÃE...                   {Mario Quintana} 

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! 
   . Canto: Companhia de Jesus HE 319 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 23      {p. 758}   
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
   . Perdão      {Walter Rauschenbusch adap. por Luiz C. Ramos} 

 Ó Deus, nós te louvamos e pedimos tua bênção sobre as 
mães. Nós te agradecemos por aquelas que nos deram à 
luz com sofrimento e nos amam, ainda mais, pela dor 
que lhe causamos. Que nos alimentaram com seu seio e 
nos ninaram até dormirmos no calor e na segurança de 
seus braços. Nós te agradecemos pelo seu amor        
incansável, e por suas orações sem palavras; damos-te 
graças porque elas nos seguiram, embora sofressem, 
através dos nossos erros e nos trouxeram de volta. Nós 
pedimos que nos perdoe se, com um egoísmo             
inconsiderado, nós desfrutamos de seu amor como direi-
to nosso, sem lhes dar a ternura pela qual elas ansiavam 
como única recompensa. E se temos o tesouro que é 
uma mãe ainda com vida, que possamos fazer por sua 
fraqueza aquilo que ela fez pela nossa. 
   . Canto: Ao pé da Cruz Hinário Evangélico 354 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
 

  
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Atos 2.42-47 {p. 1429}, 1ª Pedro 2.19-25 
{p. 1606}, João 10.1-10 {p. 1405} 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Para Sempre  {Carlos Drumonnd 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. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO  
Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda 
mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu      
ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, 
todavia, não me esquecerei de ti.   {Isaías  49:15 } 
   . Canto: Fonte de todo o Bem  HE 323 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém 
 

 


