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ORDEM DA
CELEBRAÇÃO
Culto à moda Gaúcha
Liturgia da Proclamação da Palavra
de Deus e Celebração da Santa
Comunhão
Celebrante:
Parceiros de toda parte
Que juntos conosco estão
Reunidos neste ambiente
Com respeito e devoção
Ao redor da Santa Mesa
Pra nossa celebração
Deste Santo Sacramento
Corpo e sangue ou vinho e pão.
Se não fosse uma ordenança
Do Autor da Salvação
Podia se comparar
Esta Santa Comunhão
Com a peonada reunida
Rodeando um fogo de chão
Onde todos tomam parte
Do churrasco e o chimarrão.
Depois de dar boas vindas
Eu faço sinal da cruz
E a todos dou meu bom dia
Na paz do Senhor Jesus
Ele é o próprio Emanuel
Deus conosco, nossa luz.
Vamos, pois, cantar-Lhe um hino
Ao Deus que aos céus nos conduz

Hino

Seja num tempo como este
Repleto de luz e cor
Logo o ambiente se inflama
Com o canto de louvor
E o Espírito Santo
Nos enche de paz e amor.
Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Todos queremos sentir
Tua presença entre nós
Jesus Cristo, Jesus Cristo,
O teu louvor vem ouvir
Vem escutar nossa voz.
Quando terminar aqui
Nossa peregrinação
Queremos estar contigo
Em perfeita comunhão
Cantar louvores a ti
Com respeito e devoção
Louvores que se iniciam
Nessa nossa reunião.
Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Todos queremos sentir
Tua presença entre nós
Jesus Cristo, Jesus Cristo,
O teu louvor vem ouvir
Vem escutar nossa voz.
Na Canaã prometida
Enfim teremos chegado
Atravessando o Jordão
E pisando do outro lado
Se para seguirmos Jesus
Tudo tivermos deixado
Um lugar no paraíso
Teremos assegurado.

(Melodia música “Ó de casa”)
Quando a gauchada de encontra
Para louvar ao Senhor

Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Todos queremos sentir
Tua presença entre nós

Jesus Cristo, Jesus Cristo,
O teu louvor vem ouvir
Vem escutar nossa voz.

Coleta pela Pureza
Celebrante:
Senhor Deus Onipotente
Que vês nosso coração,
Sabes das más intenções,
Que assolam nosso interior,
Vem hoje com teu favor
E purifica-nos tanto
Com teu Espírito Santo
Nosso grande ensinador
Que cantemos teu louvor
Em espírito e verdade,
E por toda a eternidade
Por Cristo nosso Senhor,
Amém.

Kyrie Cantado
Senhor, tem piedade de nós.
Cristo, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós.
Sim tem piedade de nós.

Sumário da lei
Celebrante:
Ouçamos o que nos diz
Nosso Senhor Jesus Cristo
E cumpramos tudo isto
Com total dedicação.
É nosso dever cristão
Amar a Deus com denodo
E nosso amor dar-Lhe todo, de alma
e de coração,
De entendimento e razão.
E amar, muito amar, a esmo
Ao próximo como a nós mesmos
Nisto está a salvação.

Confissão
Celebrante:
Juntos façamos agora
Um ato de contrição
Um minuto de silêncio
Para nossa confissão
Confiando que Jesus Cristo
Nos dê absolvição.
(Silêncio)
Confissão do Povo:
Senhor Deus Onipotente
Nós, cristãos que aqui viemos,
Humilde, reconhecemos
Todas as falhas da gente
Pecamos continuamente
No agir ou no falar;
Às vezes só no pensar,
Ou quando nos omitimos.
Por Jesus, nós te pedimos
Queira, ó Deus, nos perdoar.
Absolvição
Celebrante:
Agora como presbítero
Vosso pároco e pastor
Ergo a mão diante de vós
Como servo do Senhor
Pra proclamar perdoado
Todo o humilde pecador.

Coleta do Dia
Celebrante:
O Senhor seja convosco
Povo: Seja contigo também.
Celebrante: Agora vamos orar
Pra depois dizer amém.
Deus Onipotente e Pai

De Nosso Senhor Jesus,
De cujo poder e luz
João Batista adiante vai
E pelo deserto sai,
Propagando a conversão.
E à sua pregação
Quem ouvia e aceitava
De imediato batizava
Nas águas do Rio Jordão.
Dá-nos Deus toda a Coragem
Do rebento de Isabel,
Que foi firme e fiel,
Ao preparar a passagem
Para Cristo, A Santa Imagem
De amor, paz e salvação
E fez da exortação.
Sua arma preferida
Que sigamos toda a vida,
O exemplo de São João.
Todos: Amém.

Leituras
Celebrante:
Sentados agora ouçamos
A palavra do Senhor,
Que na Bíblia será lida
Por um irmão que é leitor.
*Leitura do texto do Antigo
Testamento, recomendado para o
dia.
Isaías 40:1-11
Celebrante:
Com Salmo 85
Lido responsivamente
Bendigamos nosso Deus
De alma, de corpo e mente.
*Aqui leitura responsiva do Salmo
85.

Benedixisti, Domine
Senhor, tu tens sido bondoso para
com tua terra;*
do cativeiro tiraste os que são teus.
9 Esconde a tua face de meus
pecados,*
E apaga todas as minhas maldades
10 Cria em mim, ó Deus um coração
puro,*
E renova em mim um espírito reto.
11 Não me lances fora da ta
presença,*
E não retires de mim o teu santo
Espírito..

Celebrante:
Também a outra leitura
Que é do Novo Testamento
Com respeito e reverência
Ouçamos neste momento.
*Igualmente, um leigo fará a leitura
de texto do Novo Testamento,
recomendado para o dia, ou
previamente
selecionado
pelo
Celebrante.
Marcos1:1-8
Celebrante:
Proclamemos o Evangelho
De Jesus Nosso Senhor
Conforme escreveu São Marcos
Apóstolo pregador
Em Marcos 1:1-8
Todos:
Glória a Cristo Redentor.
Celebrante:
Assim a boa notícia

A respeito de Jesus
O Cristo que é nossa luz
Filho de Deus abençoado
Pegou a ser anunciado
Ao povo naqueles dias
Como o profeta Isaías
Havia profetizado.
Deus tinha dito a Isaías
Eu mando o meu mensageiro
Que irá como um sinuelo
O caminho preparar
E no deserto gritar
Como fazem os profetas
Preparem estradas retas
Pra nosso Senhor passar.
Está escrito que João
Usava roupas de pêlos
Retiradas de camelos
E usava um sinto de couro
Não tinha prata nem ouro
Esta é minha dedução
Era mesmo um pobretão
Se a roupa era trapos rotos
Mel silvestre e gafanhotos
Era a alimentação
E ele anunciava ao povo
Depois de mim vem alguém
Que é poderoso e que tem
Mais importância que eu
Como humilde servo seu
Eu me sentiria honrado
Se pudesse ajoelhado
Com respeitosa humildade
Tivesse a felicidade
De desatar seu calçado.
Foi assim que João Batista
Apareceu no deserto
E o povo veio pra perto

Pra escutar a pregação
E ele pregava então:
Libertem-se dos pecados
Depois sejam batizados
Nas águas do Rio Jordão
Que Deus perdoará
Por isso grande platéia
Venda de toda a Judéia
E até de Jerusalém
Se congregava também
Seus pecados descreviam
E o batismo recebiam
Com a benção que ele contém.

Prédica
Celebrante:
Ó bom Deus Onipotente
Como é pouco o meu saber!
Põe palavras nos meus lábios
Que eu não sei o que dizer
E se tu não ajudares
Eu nada posso fazer.
Amém.

Sermão Declamado pelo
Rev. Onofre
Credo Apostólico
Creio em Deus pai Todo-Poderoso.
Criador do céu e da terra:
E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor:
o qual foi concebido por obra do
Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria:
Padeceu sob o poder de Pôncio
Pilatos,
Foi crucificado, morto e sepultado:
desceu ao Hades;

ressuscitou ao terceiro dia:
subiu ao Céu,
e está assentado à direita de Deus Pai
Todo-Poderoso:
donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos.
Creio no Espírito Santo:
na Santa Igreja Cristã:
na remissão dos pecados:
na ressurreição do corpo:
e na vida eterna.
Amém.

Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.
Celebrante:
Olha os povos que têm fome,
Mas não tem o que comer
E com teu grande poder
Esta desgraça consome
Para que louvem teu nome
Sem perder as esperanças
Mesmo as famintas crianças
Que cheiram colam e não comem.

Oração do Povo
Celebrante:
Oremos neste momento
Ao grande Pai Celestial
Que sabe tudo, afinal,
Das nossas necessidades
Pedimos com Humildade
Que una todas as mãos
Pra que o mundo dos cristãos
Viva em perfeita unidade.
Todos:
Se é justo nosso clamor
Deus é nossa Salvação,
Por Jesus Nosso Senhor
Escuta a Nossa oração.
Celebrante:
Concede paz para os povos
Que hoje estejam em guerra
Em qualquer canto da Terra,
Onde ainda haja conflito
E te pedimos, Deus bendito,
Por teu amor e bondade,
Reparte com a humanidade
O teu amor infinito.
Todos:
Se é justo nosso clamor,

Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração
Celebrante:
Vê como é triste, Senhor,
Um piá marginalizado,
Se criando extraviado,
Sem amor e sem carinho.
Não tem culpa o coitadinho.
Mas como há de ser feliz?
Um filhote de aprendiz,
Que nasce e já sai do ninho.
Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.
Celebrante:
Vê, Senhor, quantos doentes
Nos leitos de hospitais
Estão sofrendo demais
Mas estão sendo tratados
Enquanto outros, coitados,

Sofrendo sem assistência
Esperam o fim da existência
Sozinhos e abandonados.
Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.
Celebrante:
Tem pena do peão pobre
Que enfrena pingos alheios
E que sofre nos rodeios
Chingaços e humilhações
Depois dorme nos galpões
Sem uma cama descente
E enfrenta continuamente
O mau humor dos patrões.
Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.
Celebrante:
Ó Senhor, olha o colono
Que sofre com o sol quente
E com o frio inclemente
Da geada e do minuano
E padece cada ano
Uma penúria danada
Com a safra sempre minguada
Ou de valor desumano.
Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.

Celebrante:
Quantos pobres operários
Ficando desempregados
E os velhos aposentados
Que mal ganham pra comer.
O que poderão fazer
Quando caírem doentes
Só tu, Deus Onipotente,
Poderás socorrer.
Todos:
Se é justo nosso clamor,
Deus da nossa salvação,
Por Jesus Nosso Senhor,
Escuta nossa oração.
Celebrante:
Mas nós louvamos teu nome
Pois cremos em Ti, Senhor
E cremos que pela dor
Nós mesmos somos culpados
Porque se há injustiçados
A injustiça não é tua
É o homem que continua
Pagando os próprios pecados.
Todos cantam:
Mas até por nossas dores
Nós te louvamos também
Em nome de Jesus Cristo
E por todo o sempre.
Amém.
Ofertório
Se alguém tem algo a dar, dê com
bondade,
E escute o que Jesus tem a dizer:
Não dê só por suprir necessidade,
Pois melhor coisa é dar
do que receber.

*Durante o ofertório cantaremos o
Hino abaixo:
Hino – (Melodia da música “Que
Linda é Minha Terra”)

Gozo em Jesus
Jesus, eu te quero
Te adoro e venero
Por que sei que um dia
Morreste por mim.
Antes que eu nascesse
Que ao mundo vieste
Senhor, tu me deste
Deste amor sem fim
Feliz do que sente
Este amor presente
E ao longo da vida
Pode desfrutar
Desta segurança
Que é mais que esperança
De morar um dia
No celeste lar
Jesus, que alegria
Eu sinto hoje em dia
Quando o fardo é leve
Quando pesa a cruz
Quero estar contigo
Deus forte e amigo
E eu hei de louvar-te
Pra sempre Jesus.
Todos cantando:
Tudo vem de ti Senhor e do que é teu
to damos. Amém.

Saudação da Paz
Irmão,
Aperta minha mão

E tenha a paz de Cristo
No seu coração!

Oração Eucarística
(Celebração prepara a Mesa para
Eucaristia)
Celebrante:
O Senhor seja convosco.
Todos:
Seja contigo também.
Celebrante:
Rendamos graças a Deus.
Todos:
Porque Ele merece.
Amém.
Celebrante:
Sim, Nosso Senhor merece
Toda a nossa adoração
Porque Ele é o Deus poderoso
De nosso pai Abraão
Que criou a terra e os céus
Com toda esta imensidão.
E ainda nos deu seu filho
Para dar-nos salvação.
Portanto, juntos com os anjos
Das multidões celestiais
Que o louvam continuamente
Com vozes angelicais
Vamos exaltar seu nome
Sempre e sempre, mais e mais.
Todos:
Santo, Santo, Santo Deus
Bendita e Santa Trindade
Te enaltecem terra e céus
Com louvor e humildade
Glória a ti Deus das alturas
Deus de poder e bondade.

Celebrante:
Lembramos que Jesus Cristo
Na noite em que foi traído
Tomou o pão e partiu.
Depois de tê-lo partido
Deu graças e repartiu
Entre seus doze escolhidos.
E disse: isto é o meu corpo
Que vos dará a salvação.
É o sangue de novo acordo
Sangue da nova aliança.
Ao tomarem este vinho
Façam em minha lembrança
Que tereis minha presença
Para aumentar a vossa confiança.
Ó Senhor vem abençoa
Este Pão e este Vinho
Com teu Espírito Santo
Que é luz em nosso caminho.
E faz com que os recebamos
Com respeito e com carinho
Pois quem dele se alimenta
Jamais se sente sozinho.
Todos:
Neste santo sacramento
Repartindo Vinho e Pão
Anunciamos tua morte
E tua ressurreição
E aguardamos tua vinda
Para dar-nos salvação.

Que por todos vós é dado
Sempre que vos reunirdes
Que este ato for lembrado
Façam em memória minha
Que estarei ao vosso lado.
Depois o copo do vinho
Cristo pegou em sua mão
Deus graças e repartiu
Um pouco para cada irmão
Dizendo: Este é o meu sangue
Quem esteja habilitado
E como tudo está pronto
Tal como Jesus mandou
Como ninguém comeu o pão
Nem vinho ninguém tomou
Vamos fazer a oração
Que o próprio cristo ensinou:
Todos:
Pai nosso que estás no céu,
Santificado seja teu Nome.
Venha o teu Reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu.
O pão de cada dia nos dá hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas
Assim como nós também perdoamos
aos nossos devedores.
E nos deixes cair em tentação,
Mas livra-nos do mal;
Pois teu é o Reino, e o poder, e a
glória para sempre.
Amém.

Hino
Celebrante:
Venham todos, venham todos
Que tudo está preparado
E aqui todos são bem-vindos
Todos foram convidados
Para a ceia do Senhor

(Melodia da música “poncho
Molhado”)
A mesa pronta,
Pão e vinho consagrados
Que grande benção

Comungarmos como irmãos
Ato solene que nos livra dos pecados
E nos congrega como cristãos
Cristãos que buscam
Uma vida em unidade
Que reconhecem o que Cristo fez por
nós
Que tem no amor sua maior felicidade
Louvando a Cristo a uma só voz.
Sigamos juntos e ao redor da Santa
Mesa.
Sigamos juntos ao redor da Santa
Mesa
Nós que não temos para dar prata nem
ouro
Somos felizes, pois sabemos com
certeza
Que Jesus Cristo é nosso maior
tesouro
Que Jesus Cristo é nosso maior
tesouro

Pós Comunhão
Celebrante:
Ó Senhor, muito obrigado
Por tudo o que nos foi dado
Neste santo sacramento
Que sejam por toda a vida
Teu sangue nossa bebida
Teu corpo nosso alimento.
E que ao sairmos daqui
Não esqueçamos de Ti
E de Te amar como convém
E seguros por tua mão
Em perpétua adoração
Por Jesus Cristo. Amém.

Benção
Celebrante:

Que a benção do Senhor Deus
Nosso pai Onipotente
Que a benção de Jesus Cristo
Com vós esteja presente
Que o divino Espírito Santo
Vossas vidas oriente.
Santa e Bendita Trindade
Um só Deus vos apascente,
Amém.

