ORDEM LITÚRGICA
LITURGIA INICIAL – A PESCA
P. Dr. Everton Ricardo Bootz
Eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão.
(Jeremias 16:16)
PRELÚDIO: Órgão
ENTRADA dos Confirmandos e Confirmandas

NOMINATA
22/05 - Sábado
Ana Paula Stelzer de Oliveira
Astrid Kempf Gräbin
Caroline Brand Cerveira
Carolina Riegel
Gabriel Schüler
Gabriela Gräwer
Gabriele Eckerdt Lech
Gabrielle de Azeredo Burzlaff
Rodrigo Husken Garcia dos Santos
Sabrina Brunner Armbrust
Thomas Heldt Hugentobler

Filha de: Paulo Ricardo de Oliveira e Rejane Stelzer de Oliveira
Filha de: Ademir Gräbin e Marli Kempf Gräbin
Filha de: Giovane Santos Cerveira e Adriane Brand
Filha de: Marcelo Magardo Riegel e Miriam Riegel
Filho de: Alexandre Schüler e Fabia Raquel Schüler
Filha de: Roberto Henrique Gräwer e
Vera Cristina Krummenauer Gräwer
Filha de: Antonio Geraldo Canfield Lech e Lisete Eckerdt Lech
Filha de: Sergio Burzlaff e Marili Adelaide de Azeredo Burzlaff
Filho de: José Gilberto Garcia dos Santos e Magna Hüsken
Filha de: Mauro Rogério Armbrust e Marlize Brunner Armbrust
Filho de: Alexandre Germano Hugentobler e
Dione Rosane Hugentobler

23/05 - Domingo
Fernanda Oliveira Behs
Filipe Milbrath Scholl
Giovana Porcher
João Ricardo Castilhos Thomaz
Juliana Gräwer Schneider
Matheus Fonseca Schmitt
Matheus Kist Klein
Nicolas Diego Brocker
Vinícius Filipe Prass
Yuri Felipe Peixoto Machado

Filha de: Luís Fernando Behs e Clarissa Oliveira Behs
Filho de: Marcos Luiz Scholl e Mara Therezinha Milbrath
Filha de: André Luís Porcher e Rosangela Porcher
Filho de: Ricardo Fridolino Thomaz e Adriana Castilhos Thomaz
Filha de: Eloyr Raul Schneider e Carla Marta Gräwer
Filho de: Marcos André Schmitt e Jaqueline Fonseca Schmitt
Filho de: João Alberto Klein e Jacinta Kist
Filho de: Marcos Daniel Brocker(falecido) e Silvia Brocker
Filho de: Valsi Prass
Filho de: Jorge Luís Machado e Silvia Helena Peixoto Machado

29/05 - Sábado
Artur Niada Etzberger
Bruna Ritter Brandenburger
Cássio Becker Petry
Fabrício Marco Nunes
Fernando Henrique Schumacher
Filipe Barth da Costa
Filipi Kaveski Bonetti
Gabriele Drews
Giulia Barth da Costa
Leonardo Heller Bier
Mateus Corrêa Da Fonseca
Rosane Maria Fetter
Thais Regina Eger

Filho de: Eduardo Henrique Etzberger e Adriana Niada Etzberger
Filha de: Raul José Brandenburger Junior e
Roberta Virginia Ritter Brandenburger
Filho de: Auri Inácio Petry e Fabiane Becker Petry
Filho de: Nelio José Nunes e Suzana Marco Nunes
Filho de: Ricardo Paulo Schumacher e
Eliane Salete Pires Schumecher
Filho de: Everton Leoni Lopes da Costa e Sabrina Barth
Filho de: Felipe Bonetti e Sandra Kaveski
Filha de: Jacson Drews e Katri Andrea Drews
Filha de: Everton Leoni Lopes da Costa e Sabrina Barth
Filho de: Adenei Bier e Ana Lúcia Heller
Filho de: Marcelo Corrêa da Fonseca e Mara Betina de Souza
Filha de: Alfredo Arno Fetter e Alma Erna Horst Fetter
Filha de: Jonas Roberth Eger e Silvia Regina Behs Eger

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 tri-uno, excelso Criador!
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!
(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 se levantam): 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
22/05
Gabriele Eckerdt Lech
23/05
Juliana Gräwer Schneider
29/05
Rosane Maria Fetter
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
22/05
Gabriela Gräwer
23/05
João Ricardo Castilhos Thomaz
29/05
Cássio Becker Petry
MENSAGEM: A VIDA COMO PESCADORES!
Música e Ofertas: SENHOR, OLHASTE EM MEUS OLHOS
1. 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!
2. Tu sabes tudo o que eu tenho: no meu barco não há ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho.
3. Tu necessitas de mim, do meu trabalho – que a outros descanse, amor que quero seguir amando!
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de homens que esperam, meu bom amigo que assim me chama.

LITURGIA DA CONFIRMAÇÃO
ATO DE CONFIRMAÇÃO:
(Confirmandos se colocam de pé)
L Queridas confirmandas e queridos confirmandos! Desde o dia do nosso Batismo, fazemos parte da
comunidade cristã. No ensino confirmatório, fizemos novas amizades e experimentamos mais de perto a
vida em comunidade. Aprofundamos o conhecimento da palavra de Deus e o testemunho de uma vida
cristã, conforme o ensino da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Somos como um pequeno
peixe, acolhidos pela rede de nosso Senhor, cuja malha são as relações familiares, de amigos, escolares e
de nossa comunidade de fé. Mas agora, mais que peixes, somos convidados a sermos pescadores/as. Deus
nos convida a sermos seus discípulos/as. Hoje, de forma especial, perante Deus e reunidos em comunidade,
pergunto: é da vontade de vocês seguir sendo discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Vocês estão dispostos
a ser pescadores/as de Deus, a partir desta comunidade de fé, que é a malha, a rede, o corpo de Deus,
procurando sempre a inspiração de viver em abundância na Sua Palavra? Se esta é sua decisão sincera,
então, respondam: Sim, com a ajuda de Deus.
(Confirmandos/as): Sim, com a ajuda de Deus.
L Que Deus acolha o sim de vocês, ajudando-os a continuar vivendo em seu amor, ajudando-os a aceitar a
forma como Deus os amolda, para poderem transportar água pura a todos que a necessitem, assim como
fazia nosso Senhor Jesus Cristo.
(Pais e padrinhos se colocam de pé)
E a vocês, pais, mães, padrinhos, madrinhas, familiares, irmãos e irmãs em Cristo, pergunto: vocês estão
dispostos a continuar acolhendo e acompanhando esses jovens no seu testemunho de fé? Vocês estão
dispostos a continuar a ser a rede de sustentação deles, segundo a vontade e o projeto de Deus, sendo fiéis a
Sua Palavra? Se este é o seu desejo, então, respondam: Sim, com a ajuda de Deus.
C Sim, com a ajuda de Deus.
(Toda a comunidade se coloca de pé)
L Como expressão da nossa vontade de seguir crescendo unidos como povo de Deus, convido todos e todas
a confessarmos a nossa fé com as palavras do CREDO APOSTÓLICO.
C Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito,
nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu sob o poder de
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia,
subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus, Pai todo-poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém!
BÊNÇÃO AOS CONFIRMANDOS/AS
(Pegar a certidão de confirmação, chamar pelo nome completo e ler o versículo particular. Entregar a
certidão para o confirmando e dar a benção).
L A bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre você (nome do confirmando) e
permaneça com você(s), agora e para sempre (+). Amém.
(Depois ajudar a se levantar – menina – e indicar o caminho dos peixes. Chamar os próximos
confirmandos).
PALAVRAS DE RECOMENDAÇÃO DOS PAIS
22/05
23/05
29/05

Roberto Henrique Gräwer e Vera Cristina Krummenauer Gräwer
Luís Fernando Behs e Clarissa Oliveira Behs
Auri Inácio Petry e Fabiane Becker Petry

ENVIO DOS CONFIRMANDOS/AS
L Queridos confirmandos e queridas confirmandas! A bênção é uma promessa que nos convida a confiar na
fidelidade de Deus e nos fortalece a continuar testemunhando a nossa fé, a apascentar e a pastorear as
ovelhas de Deus, perdidas no mundo. Vão agora ao encontro de seus pais, mães, padrinhos e madrinhas,
familiares e amigos e recebam deles o abraço como sinal do seu amor e do cuidado de Deus, símbolo desta
rede de afeto.
ABRAÇO DA PAZ
L A vocês, pais, mães, padrinhos, madrinhas, familiares e amigos destes confirmandos, abracem e
acompanhem esses jovens sempre, acolhendo-os com ternura e com o firme propósito de serem
companheiros na jornada da vida. Para essa caminhada buscamos forças em Deus. E é por isto que
celebramos a Ceia do Senhor.
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.

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
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 elas 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
Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim
como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do
mal. Pois teu é o Reino, o Poder e a Glória, para sempre. Amém!

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.

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.

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.

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)
Cristo morreu e por nós se entregou, nosso temor, nossa
Em gratidão nós chegamos a ti, á tua mesa, cantando
culpa venceu! Por tua graça, ó dá-nos perdão: Teu filho
louvor.Tu nos convidas, por Cristo Jesus, a
justo por nós padeceu.
comungarmos em paz e amor.
Não é sozinho que venho ao altar, mas abraçado com Dá-nos, por Cristo, coragem e fé, dá que vivamos deste
muitos irmãos. Juntos chegamos, sem ter o que dar, teu perdão; Que, sendo aceitos por Cristo Jesus, d’aqui
saiamos em busca do irmão.
buscando, ansiosos, ó Deus, teu perdão.
Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que Em gratidão nós partimos d’aqui, desta tua mesa,
pesa em nós. Nós te pagamos o amor com desdém, ao cantando louvor: Tu nos permites que mais uma vez
não querermos ouvir tua voz.
sigamos para viver teu amor.

COMUNHÃO
(Chamar o confirmando a frente. Primeiro degrau. Os familiares ficam atrás, em formação de semi-concha.
Dar os elementos somente ao confirmando. Depois convidá-lo para estar ao lado e ajudar na distribuição do
vinho aos familiares. Abençoar com ele ao lado. Despedir os familiares e depois o confirmando. Chamar o
próximo.)

LITURGIA DE DESPEDIDA
AVISOS
BENÇÃO e ENVIO
(Chamar os confirmandos à frente, com seus peixes. Depois sair: pastor à frente e os confirmandos atrás.
Na saída, os confirmandos, em forma de alameda, despendem a comunidade).
POSLÚDIO: Órgão

