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“Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e 

as minhas súplicas.” 

(Salmo 116.1) 
 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 08 de maio de 2011 

3º Domingo da Páscoa 

LITURGIA DO DIA DAS MÃES 

 

ADORAÇAO 

   . Prelúdio 

   . Solo: 

   . Palavras de acolhimento 

   . Litania de adoração 

Ministro: Ó Deus, Tu fizeste o mundo e tudo o que nele 

há; criaste-nos para viver como família, cuidando e 

nutrindo cada um de nossos passos. 

Congreg: Ajuda-nos a quebrar os muros que nos divi-

dem. 

Ministro: Ó Deus, freqüentemente nos sentimos dividi-

dos em nosso pensamento, em nossas açöes e sonhos. 

Ajuda-nos a experimentar a unidade do Espírito Santo. 

Todos: Que possamos todos, com o poder que vem da 

graça, quebrar todos os muros que nos separam.  

   . Canto: “A excelência do amor” HE 394  

 

CONFISSÃO 

   . Solo:  

   . Leitura bíblica: Sl 116.1-4, 12-19 

   . Momentos de silêncio e contrição 

   . Confissão: 

Ó Deus, Tu estás entre nós como Mãe amorosa 

Pobres, estrangeiros, agora nos voltamos para Ti: 

Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. 

Ó Deus, Tua vida abundante atrai nossas vidas, 

Agora nos voltamos para Ti: 

Cristo, tem misericórdia. Cristo, tem misericórdia. 

O Deus, cujo reino de paz nos convida à justiça: 

Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. 

   . Canto: “Eu creio Senhor”  HE  92 ( manhã) 

   . Louvor (noite) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas:  At 2.14ª, 36-41, 1 Pe 1.17-23, Lc 

24.13-35.  

   . Mensagem: 
 

 COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Noemi, Rute e Maria  ( Rt 1:14-16;  Lc 1:38) 

Dirig: Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então 

Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou 

para o seu povo. Mas Rute ficou. 

Todos: Veja! — disse Noemi. — A sua cunhada voltou 

para o seu povo e para os seus deuses. Volte você tam-

bém para casa com ela. 

Dirig: Porém Rute respondeu: — Não me proíba de ir 

com a senhora, nem me peça para abandoná-la! Onde a 

senhora for, eu irei; e onde morar, eu também morarei. 

O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu 

Deus. 

Todos: Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; 

que se cumpra em mim conforme a tua palavra 

  . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Quanto mais te abandonas em Deus, mais ele nasce em 

ti; 

Nem menos nem mais ele te ajuda em tuas fadigas.    
 Ângelus Silesius 

   . Canto: “Eis-me convosco” HE 296 

   . Despedida:  

Dirig: Vem, ó Deus. Vem caminhar com o Teu povo, pois 

só tu somente és nossa força e glória. 

Congreg: E, em Ti, nós colocamos a nossa confiança. 

Dirig: Vem, ó Deus. Vem caminhar atrás de nós, ao 

nosso lado, à nossa frente; pois Tu somente és nossa 

proteção, companhia e direção. 

Congreg: E em ti nós colocamos a nossa confiança. 

Dirig: Vem, ó Deus. Vem procurar por nós, encontrar-

nos, orientar-nos; pois Tu somente és a nossa luz em 

meio à escuridão. 

Todos: E, em Ti, nós colocamos nossa confiança. 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 

 


