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PÁSCOA 
6º Domingo 

DIA DAS MÃES 
 

 

Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto     Maria, tu sabias? (M. Lowry, B. Green, B. Greer, E. Prates) 
 

Maria, tu sabias que teu filho andaria sobre as águas? 
Maria, tu sabias que o teu bebê salvaria nossos filhos? 
Sabias que o teu bebê viria te moldar? 
O ser a quem deste a luz seria a tua luz 
 

Maria, tu sabias? 
Maria, tu sabias que o teu bebê visão daria ao cego? 
Maria, tu sabias que teu filho a tormenta acalmaria? 
Sabias que o teu bebê com anjos caminhou? 
E ao beijar o teu filhinho, beijavas o próprio Deus? 
 

Maria, tu sabias? Sabias? 
 

O cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá! 
O coxo andará, o mudo cantará louvor ao Rei! Sim ao Rei! 
 

Maria, tu sabias que o teu Bebê criou os céus e a Terra? 
Maria, tu sabias que o teu Bebê governará nações? 
Sabias que o teu Bebê dos céus era o Cordeiro? 
E a criança que seguras é o grande “Eu Sou”, “Eu Sou”! 

 

Leitura 
 

Porque 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 a 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. 
Porque 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. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 

Canto     Um coração para amar (Padre Zezinho) 
 

Um coração para amar, pra perdoar e sentir, 
Para chorar e sorrir ao me criar Tu me deste. 
Um coração pra sonhar, inquieto e sempre bater, 
Ansioso por entender as coisas que Tu disseste. 
 

Eis que eu venho Te dar, eis o que eu ponho no altar 
Toma, Senhor, que ele é Teu, meu coração não é meu. 

 

Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, 
que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. 
Quero que a minha oração possa me amadurecer, 
leve- me a compreender a consequência do amor. 

Oração 
 
Evangelho    João 15.9-17 
 
Reflexão      
 
Eucaristia 
 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 
Canto      Vilarejo (Marisa Monte) 
 

Há um vilarejo ali onde areja um vento bom 
Na varanda quem descansa vê o horizonte deitar no chão 
Pra acalmar o coração lá o mundo tem razão 
Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá 
Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real 
Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-lá 

Vem andar e voa,  
Vem andar e voa,  
Vem andar e voa 
 

Lá o tempo espera, lá é primavera 
Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar 
Em todas as mesas pão, flores enfeitando 
Os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção 
Tem um verdadeiro amor para quando você for 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

CAMPANHA PARA OBRA DE COMBATE A INCÊNDIO: 
Continuamos recendo doações para esta obra. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. 
Centro de Recuperação Infantil, CNPJ:  42.136.531.0001-56 
 

59ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2s 
feira: Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de 
Oração. Domingo: Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 
7003 (sem senha). Participe! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 09.05 João Pedro 
Monteiro Galliza do Amaral 10.05 Edna Cristina Cockell 
11.05 Giullia Neno Rosa Fontes Santos Almeida 13.05 
Leonardo Oliveira Assis, Teresa Pereira, Viviane Ferreira 
Alves Stolk 14.05 Luiza Sabatini Vieira Souto 15.05 Dimas 
Ribeiro da Costa. Um grande abraço da ICI! 

 

 


