Liturgia de Entrada
Intróito:
Poema: Gaúcho (Ruben Sofildo da Silva)
Gaúcho é filho do pago,
que ama e zela esta terra;
Fronteira, missões e serra,
campanha e litoral.
Recantos do mesmo ideal,
onde se vê o céu azul, os rios, a mata,
mas tudo é o mesmo chão farroupilha,
tudo é Rio Grande do Sul.
Gaúcho não é ser grosso,
ter botas, esporas e mango.
Usar lenço chimango,
atado, frouxo ao pescoço
e andar fazendo alvoroço.
Comprando qualquer parada...
Gaúcho é ser idealista,
pelear só por conquista
em defesa da terra amada.
Gaúcho é nome e herança,
que os bravos heróis nos legaram.
Gaúcho é altivo, esperto, espontâneo,
inteligente, respeitador, bom amigo,
mas quando encontra o perigo,
costuma chegar de frente.
Quem foi Bento Gonçalves?
Quem foi David Canabarro?
Não foram estátuas de barro,
Nem pobres leigos sem eira.
Quem foi Pinto Bandeira?
Eu nesses versos lhe digo,
Com altivez e estoicismo,
Foram a nata do gauchismo,
Do nosso Rio Grande amigo.
Acolhida: Gauchada reunida, nestas lidas farroupilhas, peões, prendas,
prendinhas e gurizada a lá cria, irmanados num momento de oração.
Para agradecer ao Patrão de Riba, por este encontro em Família. Assim,
desejo uma Boa Noite e um forte quebra costela, que se sintam
aquerenciados, nesta casa de oração, para juntos recebermos os
símbolos da nossa tradição

Ornamentação do Altar: (Solo instrumental de uma música gaúcha)
Dois lenços, que distingue a nossa gente e a sua história. São dois
lenços, dois emblemas; Um branco, outro colorado, relíquias que no
passado; Voejaram com altivez; Levando, mais de uma vez, da
campanha ao litoral, a gauchada bagual, que, de lança e boleadeira, se
espalhou pela serra e pela fronteira. Os piazitos e as prendinhas vêm
trazendo outros enfeites: as velas, as flores, ao vento e santa Palavra de
Deus, mate amargo, violão, laço e pelegos, instrumentos do camperear.
Simbolizam a nossa vida e a vontade de adorar.
Hino ao Rio Grande - Cristiano Quevedo
Canto:Patrão velho Muito Obrigado (Artista : Garotos de Ouro)
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Patrão velho, muito obrigado, por este céu azul
Am
Bb E7
Am
Por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul
Dm G7
C
Por ter me feito gaúcho, que veio deste lugar
Am
Bb E7
Am
E a lua cheia surgindo, fazendo guascas sonhar
Dm G7
C
Muito obrigado, pelas andanças do pago
Am
Bb E7
Am
Pela chinoca faceira e o gosto do mate amargo
Int.
Dm G7
C
Patrão velho, muito obrigado pelos fandangos de galpão
Am
Bb E7
Am
Pelos domingos de rodeio, nos campos do meu rincão
Dm G7
C
Pela geada caindo tornando em branco o capim
Am
Bb E7
Am
Por esta chama rebelde que queima dentro de mim
Dm G7
C
Muito obrigado por estas almas andarilhas
Am
Bb E7
Am
Que como o vento minuano vagueiam pelas coxilhas
Int.
Saudação e Invocação: O nosso chasque é que todos e todas tenham uma
semana Farroupilha buenacha, com festejos e gauderiadas.
Assim iniciamos esta celebração em Nome do Pai, o nosso Patrão
Celestial, que nos trata sem igual, com misericórdia e hospitalidade,

sempre deixando suas porteiras abertas e nos esperando faceiro
barbaridade. Em nome do Filho, Jesus Cristo, o Divino Tropeiro, que não
se cansa de ajuntar seu rebanho, repontando os extraviados e
desgarrados que andam soltos pelos pagos. E em nome do Espírito
Santo, o Guapo Vaqueano, que nos consola, fortalece e acolhe
formando esta grande família Gaúcha.
Confissão de pecados: Irmanados no coração, unimos as mãos para pedir
perdão. Perante Ti, Senhor de todas as estâncias e rodeios, pedimos
perdão por não vivenciarmos o amor, a solidariedade, a hospitalidade,
que tu nos ensinas nas tradições. Por nossa culpa, e omissão perdoa a
nossa vida e consola o coração. Oração Silenciosa e individual.
Anuncio da Graça:
Nosso Pai é amoroso, e nos tratado com carinho,
cuidando de todos nós, como cuida dos seus bichinhos. Assim que
tenhamos consolo no perdão do Bondoso Patrão Velho, que perdoa os
nosso pecados.
Kyrie eleyson:
Unidos nos mesmo afeto, e com amor pela querência
olhemos para as dores do mundo, que dificultam a vida de nosso irmão
e sua a sobrevivência. Cantemos o Kyrie Guarani (Ritmo de Milonga)
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Ore poriaju verkó; Ñandeyra. Ore poriaju verkó; Ñandeyra.
Ore poriaju verkó; Jesucristo. Ore poriaju verkó; Jesucristo
Ore poriaju verkó; Ñandeyra Ore poriaju verkó; Ñandeyra
Glória:
Apesar dos pealos e cabrestos, que dificultam o galopar pelos
pagos da existência. Temos um Deus que nos cuida e levanta. Assim
cantemos louvores pelas dádivas recebidas.
Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
Glória, glória, paz entre nós paz entre nós.
Oração:

(Adaptado de D. Luiz Felipe de Nadal bispo de Uruguaiana gentileza de
Henrique Schuster Júnior)

Com licença Patrão Celestial. Vou chegando com minhas confidências,
esperança e tristeza, porque ao chegar da madrugada e ao descambar
do sol, preciso camperear por outras invernadas e repontar do Céu, a
força e a coragem para o entrevero do dia que passa. Eu bem sei que
qualquer guasca, bem pilchado, não se afirma nos arreios da vida, se
não se estriba na tua proteção.
Ouve, Patrão Celeste, a oração que te faço: "Tomara que todo o mundo
seja como irmão! Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros
o que não quero para mim". Perdoa-me, Senhor, porque rengueando
pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem
querer, eu me solto porteira a fora... Êta potrilho chucro, renegado e
caborteiro...mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e direito!

Para finalizar a conversa, vou te dizer meu patrão celestial, mas
somente pra ti, que tua vontade leve a minha de cabresto pra todo o
sempre e até a querência do Céu. Amém.
Liturgia da Palavra
Canto: Pela Palavra de Deus (OPC 44)
Leitura Bíblica
Prédica
Orquestra de Flauta:
Oração de intercessão: Gauchada amiga, coloquemos nas mãos do Patrão
Santo, com toda confiança e franqueza, nossos pedidos e
agradecimentos pela vida que temos. A cada petição respondamos
juntos:
Todos:

Patrão velho escuta a nossa prece.

Oremos pelo dom da vida, por nos conceder amor e por cuidar de
nossas lidas e familiares. Vem abençoar e fortificar a nossa fé, para que
sejamos íntegros e solidários ao nosso rancho retornar.
D
A
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Todos:
Patrão velho escuta a nossa prece.
Pedimos pelo povo gaúcho e por todos nós reunidos neste Culto Crioulo,
para que nossa tradição manifeste a justiça do Divino Tropeiro na
liberdade e bravura de ser gaúcho.
Todos:

Patrão velho escuta a nossa prece.

Consola e anime os enlutados, enfermos e estraviados, que se
perderam do caminho da tua estância. Por todas as pessoas que
atualmente estão pesteadas, passando mal, para que alcancem a cura
física e também o alívio espiritual.
Todos:

Patrão velho escuta a nossa prece.

Pela gauchada sem rancho, sem escola e sem pão, abandonados no
corredor da existência, para que possam ter uma ocupação remunerada
e alcançar uma vida digna e satisfação.
Todos: Patrão velho escuta a nossa prece.
Pelo Brasil, nossa Pátria, pelos pagos rio-grandenses, para que
proporcionem a seus filhos, paz, fraternidade e progresso. Que as
famílias, as igreja, os CTGs e sociedade se unam, nos emblemas do

Brasão Farroupilha: Liberdade, igualdade e humanidade em todos os
rincões e potreiros do pampa do Bom Tropeiro.
Pai Nosso
Pai nosso que estás no céu. 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 nos também
perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas
livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, Amém.
Liturgia de Despedida
Avisos
Canto: Querência amada
Benção:
Que o Patrão velho celestial, nos abençoe e nos guarde bem
macanudos e buenachos.
Que seu amor e proteção nos envolva como uma armada de oito
braças, aberto ao vento no seu compasso buscando alcançar seu alvo.
E que sua paz se infunda em nossa vida, como a hospitalidade do
chimarrão acolhendo a gauchada passando de mão em mão.
Que o Patrão Celestial, o Divino Tropeiro Jesus Cristo e Santo
Espírito Vaqueano nos abençoem hoje e eternamente.
Sigamos em paz, nas tropeadas da existência, com alegria, paz e
amor.
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