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ORDEM LITÚRGICA
LITURGIA INICIAL – A PESCA
Eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor,
os quais os pescarão. (Jeremias 16:16)
PRELÚDIO: Órgão
ENTRADA dos Confirmandos e Confirmandas
ACOLHIDA INFORMAL e NOMINATA
MÚSICA: SANTO, SANTO, SANTO (HPD I-125)
1. Santo, santo, santo! Deus onipotente!
Cantam de manhã nossas vozes com ardor.
Santo, santo, santo! Bom e verdadeiro!
És Deus triúno, excelso Criador!
2. Santo, santo, santo! Todos os remidos
juntos com os anjos proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
3. Santo, santo, santo! Nós os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; só tu és perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor!
4. Santo, santo, santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo, santo, santo! Justo e compassivo!
És Deus triúno, excelso Criador!

2. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida
eu já vi mais de um irmão desiludido da vida.
E por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho
vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais,
vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais.
3. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho
eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho.
Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações
em conflito e este mundo maldito por não partilhar, vejo a metade
dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar.
EM GRATIDÃO (HPD I-141)

Em gratidão nós chegamos a ti, á tua mesa, cantando louvor.
Tu nos convidas, por Cristo Jesus, a comungarmos em paz e amor.
Não é sozinho que venho ao altar, mas abraçado com muitos irmãos.
Juntos chegamos, sem ter o que dar, buscando, ansiosos, ó Deus, teu perdão.

Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós.
Nós te pagamos o amor com desdém, ao não querermos ouvir tua voz.
Cristo morreu e por nós se entregou, nosso temor, nossa culpa venceu!
Por tua graça, ó dá-nos perdão: Teu filho justo por nós padeceu.
Dá-nos, por Cristo, coragem e fé, dá que vivamos deste teu perdão;
Que, sendo aceitos por Cristo Jesus, d’aqui saiamos em busca do irmão.
Em gratidão nós partimos d’aqui, desta tua mesa, cantando louvor:
Tu nos permites que mais uma vez sigamos para viver teu amor.

COMUNHÃO

LITURGIA DE DESPEDIDA
SAUDAÇÃO APOSTÓLICA:
L A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês.
C E com você também.
CONFISSÃO DOS PECADOS E ABSOLVIÇÃO
L Amado Deus, criador e doador da vida!

AVISOS
BENÇÃO e ENVIO
POSLÚDIO: Órgão

LITURGIA DA CEIA DO SENHOR
ORAÇÃO DO OFERTÓRIO
L Deus amado, bendito sejas pelo apoio que estes confirmandos e
confirmandas receberam de seus pais, mães, padrinhos e madrinhas,
desta comunidade, pela nossa Igreja que ofereceu este espaço de crescimento na fé, no conhecimento da Palavra e na convivência comunitária. Por sua amizade no grupo, pelo amadurecimento na fé e por Tua
confirmação, bendito sejas.
C Bendito sejas para sempre.
L Bendito sejas, Deus criador, pelo pão e o fruto da videira,
produtos da terra e do trabalho, que aqui te trazemos.
C Bendito sejas para sempre.
L Bendito sejas por todas as dádivas e dons. Usa-os para promover
teu amor por todos os teus filhos e por todas as tuas filhas.
C Bendito sejas para sempre.
L Vem, Senhor, concede o Espírito Santo para que Ele nos aproxime
e nos torne Tua grande família, esta rede de apoio e proteção. Lembra-Te das pessoas que já partiram desta vida, entre as quais estão
tantos familiares nossos cuja ausência nos faz sofrer. Reúne-nos com
eles no banquete pleno do teu Reino na glória, para o qual, em Cristo,
nos chamaste.
C A ti, trino Deus, sejam toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém.
PAI NOSSO
MÚSICAS de Santa Ceia: Órgão
POR UM PEDAÇO DE PÃO (HPD II-405)
1. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho
eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho.
Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita
gente encontrar novamente o caminho do céu,
eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus.
Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho
Deus se tornou refeição e se fez o caminho.
Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão,
Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão.

(Confirmandos/as) Nós,/ confirmandos e confirmandas,/ reconhecemos
que somos carentes da tua graça/ e do teu amor./ Este amor que nos dá
forma/ e define nosso caráter./ A cada dia,/ queremos ser formados por
Ti,/ para respondermos ao teu chamado apropriadamente;/ mas,/ muitas
vezes,/ vivemos como se não existisses./ Vivemos nossa forma de viver,/
não a Tua./ Por isso,/ te pedimos:/ dá-nos o teu perdão/ e desenha Tu
nossa vida.

C //:Perdão, Senhor, Perdão!://
(Pais, mães, padrinhos e madrinhas) Nós,/ pais, mães, padrinhos e
madrinhas,/ pedimos-te perdão pelas nossas falhas/ na educação
da fé de nossos filhos e filhas,/ afilhados e afilhadas./ Temos moldado nossos filhos e filhas/ segundo nossa própria filosofia de vida/ e não segundo a Tua./ Ajuda-nos nesta tarefa/ de conformar
nossos relacionamentos familiares/ a partir do teu amor por nós./
Por isso, te pedimos:/ dá-nos o teu perdão/ e grava Tu nossa vida.
C //:Perdão, Senhor, Perdão!://
C Confessamos que resistimos ao teu convite amoroso/ para vivermos unidos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo./ Ajuda-nos a
sermos exemplos/ de uma vida de comunhão com os irmãos e irmãs/ perante a sociedade e o mundo.
C //:Perdão, Senhor, Perdão!://
L Deus ouve nossa confissão, nos acolhe e nos ergue quando fraquejamos. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o
seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna” (Jo 3.16). Assim, como um peixe que nada em
liberdade na imensidão do mar azul, que possamos agradecer pela
nova chance na educação de nossos filhos e filhas.
GLORIA IN EXCELSIS: ALMA, BENDIZE O SENHOR (246)
Alma, bendize o Senhor poderoso da glória;
Guarda as mil bênçãos e graças em tua memória !
Vinde, acordai! Harpa e saltério cantai, hinos de graça e vitória!
ORAÇÃO DO DIA:
(Confirmandos levantados): Quando fomos batizados/as,/ Deus se
comprometeu em nos gratificar com vida/ e vida em abundância!/
Uma vida de caráter firme,/ de espiritualidade solidária,/ de fé infinita./ Como pequenos peixes,/ aprendemos logo a nos virar na vida./

Aprendemos a nos tornar independentes/ e,/ muitas vezes,/ até de Ti,/
Senhor!/ Queremos,/ entretanto,/ nos deixar sermos pegos novamente
em sua rede/ e confirmar de que continuas a nos cuidar/ e a nos proteger./ Por isto, estamos aqui,/ Nosso Senhor,/ para ouvirmos de Ti/
esta CON-FIR-MA-ÇÃO de sua parte,/ de que somos teus filhos e
filhas,/ novos pescadores,/ chamados para divulgar Tua mensagem de
amor e paz./ Amém!
C (todos) Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURAS BÍBLICAS

1ª Leitura Bíblica: Marcos 1.16-20
MÚSICA: PELA PALAVRA DE DEUS (HPD II-381)
Pela palavra de Deus saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, ele é pastor; sabe meu nome, fala Senhor.
2. Sei que a resposta vem do meu ser; quero seguir-te para viver.
3. Mãos estendidas pedem-me um pão; devo partir-lo com meu irmão.

2ª Leitura Bíblica: João 21.1-17
MENSAGEM: A VIDA COMO PESCADORES!
Música e Ofertas: SENHOR, OLHASTE EM MEUS OLHOS

Tu sabes tudo o que eu tenho:
no meu barco não há ouro nem espada,
somente redes e o meu trabalho.
Senhor, olhaste em meus olhos...
Tu necessitas de mim, do meu trabalho –
que a outros descanse, amor que quero seguir amando!
Senhor, olhaste em meus olhos...
Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de homens que esperam,
meu bom amigo que assim me chama.
Senhor, olhaste em meus olhos...

LITURGIA DA CONFIRMAÇÃO
ATO DE CONFIRMAÇÃO:
L Queridas confirmandas e queridos confirmandos! (...) Se esta é
sua decisão sincera, então, respondam: Sim, com a ajuda de Deus.
(Confirmandos/as): Sim, com a ajuda de Deus.
L E a vocês, pais, mães, padrinhos, (...) Se este é o seu desejo, então, respondam: Sim, com a ajuda de Deus.
C Sim, com a ajuda de Deus.
L Como expressão da nossa vontade, (...) confessamos a nossa fé
com as palavras do CREDO APOSTÓLICO:
C Creio em Deus Pai, todo-poderoso...
BÊNÇÃO AOS CONFIRMANDOS/AS
PALAVRAS DE RECOMENDAÇÃO DOS PAIS

Tu vieste à margem do lago!
Não buscaste nem sábios nem ricos,
queres somente que eu te siga.
Senhor, olhaste em meus olhos e, sorrindo disseste meu nome!
Lá na areia deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar!

ENVIO DOS CONFIRMANDOS/AS
ABRAÇO DA PAZ
Música: TE OFERTAMOS NOSSOS DONS (HPD II-359)
Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu Reino.
Te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor.

