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Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa,

e o lugar onde Tua glória assiste.

Salmo 26, 8

Deus nos reconciliou conSigo mesmo

por meio de Cristo,

e nos deu o ministério da reconciliação,

a saber, que Deus estava em Cristo,

reconciliando conSigo o mundo,

não imputando aos homens

as suas transgressões,

e nos confiou a palavra da reconciliação.

De sorte que somos embaixadores

em nome de Cristo,

como se Deus exortasse por nosso intermédio.

Em nome de Cristo, pois,

rogamos que vos reconcilieis com Deus.

II Coríntios 5, 18-20



INSTRUÇÕES PRELIMINARES PARA O USO
PRÁTiCO DO MANUAL DE CULTO

Primeira parte: A ordem do culto

1. Cultos para os domingos e dias festivos (Formas A, B e C)

2. Para outros cultos da comunidade (Formas C e D)

3. Para a penitência e preparação da Santa Ceia.

I

Para o uso da forma "A" podem ser empregados os cânticos litúr-

gicos do tempo da Reforma.

Em lugar dos versículos de intróito podem ser empregados tam-

bém os salmos de intróito. Como orações antes da leitura bíblica

servirão também as orações, segundo a ordem do ano eclesiástico.

A forma "B" é uma restituição da ordem do culto, como consta

de diversas ordens eclesiásticas da época da Reforma.

O uso desta forma faz mister o emprêgo dos cânticos litúrgicos

que se encontram no Apêndice desta Agenda.

A forma "C" está em uso nas comunidades de origem reformada

e é empregada nos cultos dominicais.

A forma "D" pode ser usada em lugar da forma "C".

A forma "E", para a celebração da Santa Ceia, origina-se de tra-

dição reformada. É usada apenas conjugada com a forma "C" ou "A"

do culto.

II

1. O culto de Confissão do Pecado

A ordem apresentada no culto de Confissão do Pecado deve ser

empregada apenas para cultos sem a celebração da Santa Ceia. Usa-se

somente aquela parte da ordem que começa com a estrofe de um
hino e é terminada com um hino de louvor e graça.

2. A preparação para a Santa Ceia

A origem desta ordem está na tradição reformada. Pode ser usa-

da inteiramente para cultos próprios da preparação da Santa Ceia.

Sendo em conjunto o culto para a Confissão do Pecado e a celebração

da Santa Ceia, suspendem-se a prédica, o hino da Comunidade, que

segue, o Pai Nosso e a bênção.
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Segunda parte:

As partes alternadas do culto obedecem ao ano eclesiástico. Para

cada culto existem dois ou três versículos do intróito e igualmente

duas orações para antes da leitura bíblica.

Terceira parte: Orações

A terceira parte contém principalmente orações para o uso em
todos os cultos.

1 . Confissões do pecado (pelo emprêgo da forma B).

2. A e B: orações de penitência e anúncio do perdão de Deus
(pelo emprêgo da forma A).

3. Confissões gerais de pecado:

a) No início do culto, empregam-se para a forma C.

b) Depois da prédica, empregam-se para a forma D.

4. Orações antes da leitura bíblica:

Estas orações, como as orações antes da prédica, empregam-
se na forma A em lugar das orações antes da leitura. São,

todavia, destinadas à forma C.

5. Orações antes da prédica.

Empregam-se principalmente para a forma D.

Não se inclui o seu emprêgo nos cultos, segundo a forma A
e C antes da leitura.

6. Orações após a prédica.

Em geral, os predicantes da palavra de Deus pronunciam
orações próprias.

7. Orações gerais da Igreja.

Incluímos, para cada culto, uma oração em comum (ou de
intercessões) além das que existem para êste uso previstas

devidamente nesta Agenda.

8. Orações de graças.

Apêndice: Comunicações

Oferecemos tais comunicações quando solicitadas no culto.

Matrimónios não são anunciados obrigatoriamente.

Músicas Litúrgicas.
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ORAÇÕES DE PASTORES E PRESBÍTEROS
ANTES DO CULTO

I

Senhor Deus, Pai no céu. Não sou digno do ministério, no qual

devo anunciar a Tua glória e zelar pela Tua comunidade. Tu, porém,
me investiste como pastor e ministro da Tua palavra, pois o povo pre-

cisa da Tua doutrina e ensinamentos. Sê, Senhor, o meu auxílio e não
me desampares um só momento. E, se Te apraz cumprir as Tuas pro-

missões não o seja por minha, nem pela glória de qualquer ser huma-
no. Concede-me a Tua graça e misericórdia para a compreensão da

Tua palavra. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, envia Teu Espírito Santo,

para que guie a Tua obra, a fim de que efetue tanto o querer como
o realizar. Ouve, Senhor, a minha prece. Amém.

II

Senhor Deus. Tu me investiste como pároco na Tua Igreja. Tu

sabes, Senhor, quão incapacitado sou no que me foi confiado. Sem o

Teu conselho e amparo tudo está perdido. Por isso clamo a Ti. Desejo

servir-Te com a minha bôca e o meu coração e anunciar a todo povo

o Teu Evangelho. Serve-Te de mim como Teu obreiro para que todos

compreendam e aceitem sempre mais a Tua obra redentora. Não me
abandones, Senhor, pois sem Ti nada conseguirei, para a Tua honra

e a glória e a salvação de Teus filhos. Amém.

Ill

Pai celeste. Tu ordenaste e eu obedecerei. Concede-me a Tua

graça para que tal aconteça. Dá-me a Tua bênção e permanece comigo

e com todos os que ouvem a Tua palavra. Senhor, guia os corações

e fala Tu mesmo a todos os homens. Amém.

Orações em conjunto antes do culto

(Pastor, presbíteros e outros assistentes)

TODOS:

Vem, Espírito Santo, preenche os corações dos Teus fiéis e acende

nêles o fogo do Teu santo amor, pois Tu recolhes o Teu rebanho

entre todos os povos, nações e línguas, para a unidade na fé.

Aleluia.

(Pode seguir um salmo, como p. ex. o Salmo 43)
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PASTOR:

Irei ao altar de Deus,

PASTOR E ASSISTENTES:

ao Deus que nos é alegria e delícia.

PASTOR:

Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao

monte e aos Teus tabernáculos.

ASSISTENTES:

Então iremos ao altar de Deus, do Deus que nos é alegria e delícia; ao som
da harpa nós Te louvaremos, ó Deus, Deus nosso.

PASTOR:

Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro

em mim?

ASSISTENTES:

Espera em Deus, pois ainda O louvarei, a Êle, meu auxílio e Deus meu.

PASTOR:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

ASSISTENTES:

Como no princípio era, agora e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria.

(Em lugar desta oração, pode ser pronunciada uma oração espon-

tânea, por um ou mais participantes).

PASTOR:

Perto está o Senhor de todos os que O invocam,

ASSISTENTES:

de todos os que O invocam em verdade.

PASTOR:

A minha boca entoará o louvor do Senhor,

ASSISTENTES:

e toda a carne louvará o Seu santo nome.

PASTOR:

Oremos: Senhor, prepara-nos para o Teu serviço. Abre a nossa boca,

para que louvemos o Teu santo nome. Purifica, ilumina e incita-nos

a invocar-Te devotamente com tôda a cristandade. Dá que Te lou-

vemos e cantemos com júbilo pela plenitude da Tua salvação. Por

Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém.
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ASSISTENTES:

Amém.

TODOS:

Concede-nos a Tua graça, para que glorifiquemos o Teu santo nome,
com a bôca, coração e mãos. Auxilia-nos a fazermos tudo em Tua

honra, para a salvação da Tua comunidade. Por Teu Espírito Santo.

Amém.

(Confissão dos pecados na sacristia, pelo pastor e cooperadores)

PASTOR:

A Ti, Senhor, e a vós, meus irmãos, confesso que pequei em pensa-

mentos, palavras e ações. Minha culpa, minha culpa, minha gran-

de culpa. Portanto peço-vos, irmãos, orai por mim a Deus, nosso

Senhor.

ASSISTENTES:

O Deus Todo-Poderoso se compadeça de ti, perdoe os teus pecados e te

leve à vida eterna.

PASTOR:

Amém.

ASSISTENTES:

Confessamos a Ti, Deus Todo-Poderoso, e a ti, nosso irmão, que pecamos
em pensamentos, palavras e ações. Nossa culpa, nossa culpa, nossa grande
culpa. Portanto te pedimos, irmão, ora por nós a Deus, nosso Senhor.

PASTOR:

O Deus Todo-Poderoso tenha piedade de vós, perdoe os vossos

pecados e vos leve à vida eterna.

ASSISTENTES:

Amém.

PASTOR:

Senhor, nosso Deus. Purifica-nos de todos os pensamentos impuros

e concede-nos o Teu auxílio para executar o que Tu nos ordenas.

Dá-nos um coração puro e uma verdadeira fé. A Ti sejam dadas a

glória e a honra eternamente. Amém.

ASSISTENTES:

Amém.
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ORAÇÕES DO PASTOR DURANTE O CULTO

1 - No altar:

Ô Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Abre o meu coração e os

meus lábios a fim de que eu Te invoque, louve e agradeça reta

e dignamente. Amém.

2 — No púlpito: (antes da prédica)

Abre, Senhor, os meus lábios e a minha bôca manifestará os Teus

louvores. Conserva-me, Senhor, na Tua graça a fim de que, pre-

gando a outros, não venha eu mesmo a ser condenado. Amém.

ou:

Senhor, ajuda, ó Senhor, favorece tudo. Amém.

ou:

Senhor, concede ao Teu servo que êle pregue com alegria.

Amém.

ou:

Senhor, purifica o meu coração e os meus lábios, para que anun-

ciem os Teus milagres a Tua comunidade. Preenche os corações

dos Teus fiéis e inflama-os por Tua santa palavra. Amém.
(Depois da prédica)

Minha alma quer engrandecer-Te, ó Senhor, e louvar o Teu nome
eternamente. Amém.

ou:

Agradeço-Te, Senhor, de todo o coração, por Tua bondade e be-

nignidade, pois engrandeceste o Teu nome por meio da Tua

palavra. Amém.

3 — O pastor, preparando-se para a celebração da Santa Ceia:

Senhor, aceita o meu serviço benignamente por Tua graça, para

que administre os Teus sacramentos condignamente, como fiel

dispenseiro dos Teus mistérios, para a Tua honra e salvação de
todos os que dêles participam. Amém.

4 — O pastor, ministrando a Santa Ceia a si mesmo:

Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto. Ordena
com uma palavra apenas e a minha alma estará curada. Que o
corpo de Jesus me conserve para a vida eterna. Que darei ao
Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O sangue de
Cristo me conserve para a vida eterna. Amém.
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(Depois da Santa Ceia).

Senhor, faze com que conservemos com um coração fiel a Tua

dádiva que nos acabas de dar. Ajuda-nos a alcançarmos a vida

eterna. Amém.

Depois da bênção:

Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes súplices. O Senhor

é a minha fôrça e o meu escudo; nÊle o meu coração confia,

nÊle fui socorrido. Amém.



OS CÂNTICOS LITÚRGICOS

Nas formas A e B apresentamos certos cânticos litúrgicos defi-

nidos, que se destinam à comunidade, para serem cantados alterna-

damente com o côro. (Na presente edição publicamos somente as me-

lodias do tempo da Reforma, visto que as melodias da Agenda de
1895 em geral são conhecidas.)

A respeito da execução dos cânticos, comentamos o seguinte:

1) O "Glória seja ao Pai. .
." geralmente é cantado todo pela comu-

nidade. O côro, porém, pode assumir a primeira metade.

2) e 3) O "Kyrie" e o "Glória" de Estrasburgo, bem como o "Louva-

mos-Te", exigem uma alternação entre o côro e a comunidade.

O côro também pode ser substituído pelo cantor ou pelos con-

firmandos. É preferível que somente o côro entoe o grande cân-

tico "Louvamos-Te". Existe, no entanto, a possibilidade do cân-

tico alternado, devendo a comunidade cantar a intercorrespon-

dência.

4) O "Kyrie" de Lutero, da "Deutsche Messe", deve ser cantado

somente pela comunidade. É recomendável cantá-lo sempre
quando não vier o "Glória" logo em seguida (tempo de Paixão).

Serve também em casos onde é cantado o "Glória" de Spangen-

berg (sem o "Louvamos-Te").

5) O "Glória" de Spangenberg é aplicável tôdas as vêzes que não

fôr seguido pelo "Louvamos-Te". O Côro dá o início, e a comu-
nidade continua com "... e na terra paz aos homens. .

."

6) A saudação também pode ser falada. Neste caso a comunidade
deveria responder, também falando: "E com teu espírito".

7) O "Aleluia" é cantado sempre por tôda a comunidade.

8) As partes antes e depois da leitura do Evangelho, via de regra,

são cantadas pela comunidade, podendo, aliás, o côro assumir

o "Glória a Ti, Senhor".

9) Com o "Tem piedade, Senhor" a comunidade responde ao con-

vite para a oração que cada vez termina com ".
. .invoquemos o

Senhor", ou "roguemos o Senhor."

10) O intróito da grande oração de graças pode ser cantado pelo

pastor e pela comunidade. Na falta do primeiro a comunidade
canta o que caberia a êle.
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11) e 12) O cântico do "Santo" pertence à comunidade. Além da

melodia do tempo da Reforma, apresentamos outra da Igreja An-

tiga (tradicional desde o início da Idade Média), que se presta

para uma alternação com o côro.

13) Sempre que se use o "Rendei graças ao Senhor. .
." antes da

oração que segue à comunhão, êste pode ser cantado em alter-

nação entre o pastor (ou côro) e a comunidade, na melodia

tradicional da entoação de versículo.

14) O prefácio à bênção é cantado alternadamente pelo côro e pela

comunidade. Havendo um dirigente, êste assume a primeira

parte.

15) O "Amém" depois de orações e bênção, pode ser falado.
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I

ORDEM DO CULTO AOS DOMINGOS
E DIAS FESTIVOS

Forma A
ÓRGÃO (prelúdio).

COMUNIDADE:

Hino.

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Versículo de intróito

ou:

Salmo de intróito.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confissão dos pecados: (vide também pág. 303s)

Todo-Poderoso Deus e Pai. Vimos diante de Ti com a confissão dos

nossos pecados e transgressões. Compadece-Te de nós e perdoa-

nos os nossos pecados, pelo mérito de Teu Filho, Jesus Cristo.

ou:

Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso. Tu és paciente e de grande

fidelidade e graça para com os homens. Pecamos contra Ti, Senhor,

e causamos a Tua ira. Perdoa os nossos pecados, por Teu Filho, Jesus

Cristo, nosso Senhor.

ou:

Misericordioso Deus. Tu entregaste o Teu próprio Filho Unigénito

à morte por nossa causa. Não desvies o Teu rosto de nós, por causa

dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e transgres-

sões, pois Teu Filho foi imolado por nós todos. Em nome de Jesus

Cristo. Ouve, Senhor, e tem piedade de nós.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

(vide cânticos litúrgicos no apêndice, pág. 356).

1
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CÔRO:

Kyrie eleison.

COMUNIDADE:
Senhor, tem compaixão.

CÔRO:

Christe eleison.

COMUNIDADE:
Cristo, tem compaixão.

CÔRO:

Kyrie eleison.

COMUNIDADE:
Senhor, tem compaixão.

PASTOR:

Anunciação da graça.

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu.

ou:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos; mas a Minha
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da Minha paz não será

removida, diz o Senhor que se compadece de ti.

ou:

Êle é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos

nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro,

(vide outras anunciações na pág. 304—306).

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.
(COMUNIDADE: Somente a Deus no céu louvor... Canta-se o hino após a

anunciação da graça).

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oração (antes da leitura bíblica).

COMUNIDADE:
Amém.

12



PASTOR:

Epístola (A leitura pode limitar-se a uma só. Nesse caso termina

com um voto e o Aleluia).

Voto com Aleluia.

(No tempo da Paixão e nos dias de penitência):

Amém.

COMUNIDADE:

Aleluia. (Entre a leitura da Epístola e do Evangelho a comunidade pode cantar

um hino, p. ex. o hino dominical).

PASTOR:

Leitura do Evangelho

COMUNIDADE:
Glória a Ti, Senhor — Louvor a Ti, ó Cristo.

PASTOR: (e comunidade):

Credo Apostólico (vide pág. 352)

ou:

Credo Niceno (vide pág. 352)

Hino da fé de Martinho Lutero.

(Quando o pastor pronuncia a confissão da fé sozinho, a comunidade
responde com):

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

COMUNIDADE:
Hino (Canta-se o Hino da fé de Lutero. Outro hino pode ser omitido).

PASTOR:

Saudação do púlpito

Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus

Cristo. Amém.

ou:

A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do
Espírito Santo, sejam conosco. Amém.

ou:

Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que há de
vir. Amém.

PRÉDICA
COMUNIDADE:

Estrofe ou hino.
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PASTOR:

Comunicações (vide pág. 354)

Bênção do púlpito:

E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos

corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.

Amém.

COMUNIDADE:
Hino (Durante o hino pode ser feita a oferenda. É aconselhável que as oferen-

das sejam recolhidas durante o culto, e não na saída).

PASTOR:

ORAÇÃO GERAL.

Deus Todo-Poderoso, Pai de tôda a misericórdia. Nós Te agredece-

mos por nos teres dado a Tua santa palavra e por nos teres dado
a reconhecer a Tua boa e misericordiosa vontade para conosco.

Tu nos ordenaste a perseverar em oração. Por isso, nós Te suplica-

mos: Governa a Tua Igreja, dá crescimento e fruto à Tua palavra.

Chama cooperadores fiéis à Tua colheita e abençoa todos os que
chamaste para o trabalho na Tua Igreja. Suscita fé e obediência

entre os homens e faze com que o Teu reino cresça mais entre a

humanidade. Fortalece e protege os mensageiros do Teu Evangelho.

Senhor, guia tôda a cristandade, segundo a Tua vontade.

(Em tempos difíceis para a Igreja):

Vê a dispersão da Tua Igreja e a perturbação dos Teus filhos. Tu

conheces os nossos perseguidores e as falsas doutrinas. Tem piedade

de nós e fortalece-nos, para que permaneçamos no caminho da ver-

dade, guia-nos nas nossas tentações.

(Durante vacância na comunidade):

Dá um pároco fiel à nossa comunidade, para que êle a conduza pelo

caminho da verdade, que é o Teu caminho, o caminho da salvação.

(Antes da confirmação):

Ilumina os corações dos confirmandos com o Teu Espírito Santo,

para torná-los aptos à confissão da fé, e a fim de que venham pre-

parados à mesa do Senhor.

Nós Te suplicamos por nosso povo e nossa Pátria. Dá-nos uma auto-

ridade que tenha temor a Ti, a fim de que reinem a disciplina e a

ordem no país. Impede tôda a maldade. Reconcilia os que vivem em
discórdia. Conserva a paz e não admitas as guerras no mundo.

Roguemos pela conservação da paz:

Guia todos aquêles aos quais deste poder sôbre os povos, para que



a paz seja fomentada e guardada. (Na iminência de uma guerra)

Afasta os temores da guerra que nos ameaçam. Senhor, sê miseri-

cordioso para conosco.

(Em tempos de guerra):

Senhor, Tu conheces as tribulações em consequência da guerra, por

isso nós Te suplicamos: Livra-nos das calamidades que nos oprimem
e alegra os nossos corações, concedendo-nos a verdadeira paz.

(Em ansiedades):

Nós Te rogamos em face das aflições em que se encontra o nosso

país (povo, cidade, comunidade), que sofre pela(o) (carestia, fome,

epidemias, infortúnio, desemprêgo). Senhor, auxilia-nos, pois nada

podemos sem a Tua ajuda.

Suplicamos-Te por tôdas as classes do povo. Governa os lares e

os corações. Abençoa tôdas as profissões, dá trabalho e o pão de
cada dia. Sustenta pais e filhos no Teu amor e disciplina.

(Do domingo Rogate até o dia de graça):

Envia chuvas propícias para colhermos o fruto da terra, para que
possamos subsistir e cada um receba o seu pão de cada dia.

(Em tempo de chuva ou sêca):

Restringe, Senhor, as chuvas imoderadas (a sêca imoderada), pelas

quais (pela qual) somos afligidos. Envia tempo propício para que a

terra produza frutos para o nosso uso e sustento. Dá, Senhor, que Te

sejamos gratos por tudo o que nos mandas.

(Pelos que são perseguidos por causa de sua fé):

Guarda todos os que sofrem por confessarem o nome de Jesus

Cristo, que por Êle são presos, perseguidos e injuriados, a fim de
que reconheçam em tudo a Tua vontade paternal.

Pedimos-Te por todos nós: Perdoa as nossas transgressões, prote-

ge-nos nas tentações, livra-nos do mal. Enche os nossos corações

com o Teu Espírito Santo, para que Êle nos guie ao Teu reino eterno.

A Ti sejam a honra, o louvor e a adoração, agora e por todos os

séculos. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

(Vide outras orações gerais da Igreja, na terceira parte, às págs.

315ss).

(Não se celebrando a Santa Ceia, o culto é encerrado da seguinte

forma):
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PASTOR E COMUNIDADE:
Pai Nosso (vide pág. 353)

(Em caso da comunidade não orar o Pai Nosso em voz alta, ela

cantará: Pois Teu é o reino. . .)•

PASTOR:

Ide com a paz do Senhor.

COMUNIDADE:
A Deus eternas graças.

PASTOR:

Bênção (vide pág. 353)

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Elevai os corações.

COMUNIDADE:

Ao Senhor os elevamos.

PASTOR:

Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isto é digno e justo.

PASTOR:

(O grande cântico de louvor e graças):

Justo é e verdadeiramente digno que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor Onipotente, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor.

(Páscoa e tempos de alegria):

Portanto com todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos

celestiais (neste tempo de Páscoa) entoamos a Ti e à Tua infinita

glória um cântico de louvor.

(Aos domingos):

Por Teu amor nos preservaste, perdoaste nossos pecados e nos pro-

meteste a bem-aventurança.
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(Advento):

O qual mandaste ao Teu povo, para que se cumprisse o que profe-

tizaram os Teus mensageiros.

(Natal):

O que estava escondido desde a criação do mundo, hoje nos

foi manifestado, e a luz da glória do Senhor nasceu sobre nós, e

vimos a glória de Deus, que nos inflama o amor aos bens celestiais.

(Epifania):

Êle, Teu Filho Unigénito, que nasceu na nossa carne mortal, iluminou

as trevas pela luz da Sua divindade.

(Paixão):

Pois Êle foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas

nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Êle e

pelas Suas pisaduras fomos sarados.

(Páscoa e tempos de alegria):

Pois Êle ressurgiu. Realmente, o Senhor ressurgiu. Êste é o dia que
fêz o Senhor; NÊIe nos alegremos e nos regozijemos.

(Ascenção):

E, após a Sua ressurreição, apareceu aos Seus discípulos e perante

os seus olhos subiu aos céus, para assentar-se à Tua direita, a fim de
assistir-nos para sempre.

(Pentecostes):

Pois Êle foi exaltado acima de todos os céus, está sentado à Tua

direita e derramou sôbre nós o Espírito prometido. Alegra-se e re-

jubila tôda a terra, e todos os povos glorificam a Tua vitória.

(Trindade):

Pois Tu, com Teu Filho Unigénito e com o Espírito Santo, és um só

Deus e Senhor.

(Dia da Reforma, culto de missão ou ordenação, dia em que se come-
mora a inauguração de uma igreja):

Pois por Êle reformaste a Tua Igreja e lhe deste pastores e profes-

sores que apascentam o Teu rebanho por meio da Tua palavra, a

fim de que o Teu nome seja glorificado e exaltado entre todos os

povos.

Portanto, com todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos

celestiais, cantemos a Ti e à Tua infinita glória um cântico de louvor.
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COMUNIDADE:
Santa, santo, santo, é Deus dos exércitos; a Sua glória enche a terra e o céu.

Hosana nas alturas! Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Hosana nas
alturas!

PASTOR:

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 dívi-

das, 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 e o poder e a glória, para sempre.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Palavras de instituição:

Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão,-

e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai

e comei; isto é o Meu corpo que é dado por vós,- fazei isto em
memória de Mim.

Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o

cálice; e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Tomai,

bebei dêle todos; êste cálice é a nova aliança no Meu sangue, der-

ramado em favor de vós para a remissão dos pecados; fazei isto,

tôdas as vêzes que o beberdes em memória de Mim.

COMUNIDADE (e côro):

Ó Jesus, Cordeiro. . . (hino 36)

PASTOR:

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que por Tua morte deste

a vida ao mundo, livra-nos de todos os pecados e de todo o mal.

Ajuda-nos para que permaneçamos fiéis aos Teus mandamentos e

não admitas, Senhor, que nos separemos de Ti, pois Tu vives e rei-

nas, com o Pai e com o Espírito Santo, em eternidade.

(Ou uma outra oração antes da distribuição. Vide págs. 46—47).

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Vinde, porque tudo está preparado.

Provai e vêde que o Senhor é bom.
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(Durante a distribuição usam-se as seguintes palavras):

1 — Tomai e comei, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus, isto é o

Meu corpo que é dado por vós; fazei isto em memória de M ; m.

Tomai, bebei dêle todos, diz o nosso Senhor e Salvador. Êste

cálice é a nova aliança no Meu sangue, derramado em favor

de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto tôdas as vêzes

que o beberdes em memória de Mim.

2 — O corpo de Jesus Cristo é dado por ti.

O Seu sangue é derramado por ti.

3 — O corpo de Jesus Cristo te conserve para a vida eterna.

O sangue de Jesus Cristo te conserve para a vida eterna.

4 — Tomai e comei; êste é o corpo de Jesus Cristo, entregue por

nós à morte. Êle vos fortaleça e vos conserve na fé para a

vida eterna.

Tomai e bebei, êste é o sangue do nosso Senhor, Jesus Cristo,

derramado por nossos pecados; e Seu sangue vos fortaleça e

vos conserve na verdadeira e única fé para a vida eterna.

(Durante a distribuição a comunidade canta, alternadamente

com o côro, um ou mais hinos da Santa Ceia, ou um hino

de graças, como p. ex. "Louvado seja Deus", n.° 133).

PASTOR:

Rendei graças ao Senhor, porque Êle é bom. Aleluia.

COMUNIDADE (ou côro):

E Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.

PASTOR:

Oração após a distribuição:

Todo-Poderoso Deus, nós Te louvamos, por nos teres aliviado Dor

meio da Tua dádiva salutar. Pedimos-Te: Dá-nos a Tua misericórdia

e fortalece-nos na fé e na esperança. Conserva-nos em Tua graça,

une-nos sempre mais em amor fraternal, como membros do
corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, Teu Filho, que, conTigo e com o
Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.
(Vide outras orações págs. 30—31).

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Ide na paz do Senhor.
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COMUNIDADE:
A Deus eternas graças.

PASTOR:

Bênção.

COMUNIDADE:
Amém.

ÓRGÃO.

Celebrando-se a Santa Ceia em separado do culto dominical, êste

último é encerrado com a oração da Igreja, o Pai Nosso e a Bênção

(Vide pág. 315ss)

Durante o poslúdio do órgão, reúnem-se os comungantes, dirigindo-

se aos primeiros bancos, e cantam um hino da Santa Ceia. O pastor

dirige-se ao altar e prepara os elementos da Santa Ceia, ou então

a distribuição. Vira-se para a comunidade e inicia a celebração com:

"O Senhor seja convosco." etc.

Havendo uma confissão antes da Santa Ceia, ou uma preparação

para a mesma, a comunidade canta um hino de confissão. Segue a

exortação, a confissão comum e a absolvição. A comunidade canta

uma estrofe dum hino de graças.

A confissão pode ser realizada no início de um culto com a seguinte

ordem:

Hino

Em nome do Pai . . .

O nosso socorro vem . . .

Exortação ou alocução ou prédica

(Hino da confissão)

Confissão comum
Interrogação pelo confessor

Absolvição

Salmo do intróito com "Glória seja ao Pai. .

Iniciando-se com a prédica, segue o Credo Apostólico, em seguida

um hino que leva à oração de intercessões. Dá-se o início à cele-

bração da Santa Ceia.
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Forma B

Õrgão — Prelúdio

COMUNIDADE:
Hino de intróito.

PASTOR:

(Dirige-se ao altar, profere uma oração em silêncio e, findo o hino

de intróito, inicia):

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

O nosso socorro vem do Senhor

COMUNIDADE:
que fêz o céu e a terra.

PASTOR:

Confissão dos pecados:

Lembremo-nos da nossa indignidade e confessemos perante Deus

que pecamos em pensamentos, palavras e ações, e que, por nossa

própria fôrça não nos podemos libertar do pecado.

Procuremos, por isso, refúgio na insondável misericórdia de Deus,

nosso Pai celeste, pedindo a Sua graça por Cristo e suplicando:

ó Deus, tem piedade de mim, pecador.

PASTOR ou comunidade:

Deus onipotente, tem piedade de nós, perdoa-nos os nossos pecados

e conduze-nos à vida eterna. Amém.

PASTOR:

Afasta de nós, Senhor, o pecado, e dá que celebremos êsse culto

em Teu louvor e com corações limpos e lábios puros. Por Jesus

Cristo, Teu Filho, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

(Vide outras confissões na pág. 303)

PASTOR (ou côro, ou comunidade em responsório):

Salmo de intróito
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COMUNIDADE (ou côro e comunidade):

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.
(Vide cânticos litúrgicos no apêndice)

CÔRO (ou cantor):

Kyrie eleison.

COMUNIDADE:
Senhor, tem compaixão!

CÔRO (ou cantor):

Christe eleison.

COMUNIDADE:
Cristo, tem compaixão!

CÔRO (ou cantor):

Kyrie eleison.

COMUNIDADE:
Senhor, tem compaixão de nós!

COMUNIDADE (ou côro, ou dirigente):

Glória a Deus nas alturas.

COMUNIDADE:
E na terra paz aos homens a quem Êle quer bem.

CÔRO (e comunidade):

Louvamos-Te e adoramos-Te

(Vide cânticos litúrgicos, pág. 356)

CÔRO (ou comunidade):

Somente a Deus no céu louvor.

(As estrofes a partir da segunda, são facultativas. Do domingo Invocavit até

a Sexta-Feira da Paixão também o cântico de louvor pode ser omitido).

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos

COLETA
COMUNIDADE:

Amém.
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PASTOR:

Epístola.

Versículo com Aleluia.

COMUNIDADE (ou côro):

Aleluia.

(Do domingo Invocavit até a Sexta-Feira da Paixão o versículo com o Aleluia é

omitido).

COMUNIDADE (ou côro):

Hino correspondente ao domingo do ano eclesiástico.

PASTOR:

Evangelho.

COMUNIDADE:
Glória a Ti, Senhor — Louvor a Ti, ó Cristo.

PASTOR (com comunidade):

Credo Niceno (vide pág. 352)

ou:

Credo apostólico (vide pág. 352)

COMUNIDADE:
Nós cremos todos num só Deus.

Estrofe ou hino.

PASTOR:

Saudação:

Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus

Cristo. Amém.

ou:

A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão
do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.

ou:

Graça e paz a vós, da parte Daquêle que é, que era, e que há de
vir. Amém.
Leitura do texto da prédica.

PRÉDICA
Bênção do púlpito:

A paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará os vossos

corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
COMUNIDADE:

Hino.

(Durante êsse hino pode ser feita a coleta das ofertas da comunidade).
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(O Pastor dirige-se ao altar e prepara a Santa Ceia. Feita a coleta da oferta,

os presbíteros levam-na ao altar, o pastor a recebe com um voto, pondo-a
em seguida sobre o altar).

PASTOR:

Oremos.
Oração Geral da Igreja (vide pág. 328)

PASTOR:

Invoquemos o Senhor pela paz:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Pela paz que vem de cima e pela nossa salvação invoquemos o
Senhor:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Pelo bem e pela propagação da santa Igreja universal e apostólica,

pela expansão do Evangelho entre as nações e pela união das

Igrejas cristãs, invoquemos o Senhor:

(Em tempos de aflição para a Igreja:

Pela cristandade oprimida e perseguida por falsas

doutrinas e para que a Sua santa palavra seja pre-

gada e puramente, invoquemos o Senhor:)
COMUNIDADE:

(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Por esta comunidade, seus pastores e professores, presbíteros e

todos os servos em Cristo, por todos os que aqui se acham reunidos,

confessando a mesma fé e que oram conosco, pela salvação de todos

nós, invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

(Para que tenhamos um pastor e cura das nossas

almas, invoquemos o Senhor:)

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).
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PASTOR:

Por todas as autoridades, em especial pelo nosso govêrno, por

nossa cidade e nosso país, invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

(Pela conservação da paz):

Para que a guerra seja evitada e para que os que
têm poderes e responsabilidade procurem a paz

e bem-estar do povo que governam, invoquemos

o Senhor:
COMUNIDADE:

(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

(Em tempo de guerra):

Para que a guerra finde e nos seja concedida a

paz, por Sua graça, invoquemos o Senhor:
COMUNIDADE:

(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

(Em ansiedades):

Para que Deus se compadeça do nosso povo (país,

cidade, comunidade) e afaste de nós as epide-

mias (carestia, fome, desgraça, desemprêgo); invo-

quemos o Senhor:
COMUNIDADE:

(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

(Pela colheita):

Por bom tempo, a fim de que os campos dêem
frutos e nós tenhamos o pão cotidiano. Para que
Êle restrinja as chuvas imoderadas (a sêca imode-

rada) com as quais (com a qua!) fomos afligidos a

fim de que O louvemos e Lhe agradeçamos todos os

dias de nossa vida. Por um salário justo, por bons

juízes e por tempos de paz, invoquemos o Senhor:
COMUNIDADE:

(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Por tôdas as viúvas e órfãos, pelos pobres e forasteiros, pelos velhos

e fracos, pelos enfêrmos e moribundos — que Deus os levante e
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fortaleça, cure e salve — pelos presos e exilados, perdidos e esque-
cidos, pelos pais e professores, pelas crianças, para que Deus as

guarde, invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Por tôda alma aflita, que necessita de misericórdia e de auxílio

divino, pelos compungidos e desesperados, errantes e seduzidos,

para que Deus os ilumine, converta, fortaleça e console; pelos

nossos adversários e por todos os que nos odeiam, para que Deus
os pacifique, abrandando a sua ira, invoquemos o Senhor:

(Pelos perseguidos na fé):

Por todos os que vivem presos por causa de Cristo

e da verdade, para que aceitem a tribulação como
sendo da vontade de Deus e sejam, finalmente,

salvos, invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Para que Êle aceite a nossa oração benignamente, a fim de que a

riqueza de Sua graça e misericórdia venha sôbre nós, e os nossos

anos sejam abençoados até o fim, quando Êle nos chamar à Sua

glória segundo a Sua vontade, oremos ao Senhor

COMUNIDADE:
(Tem piedade, Senhor).

PASTOR:

Salva-nos, Senhor, e fortalece-nos, pela misericórdia e pelo amor de

Teu Filho, Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo vive e

reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

(Vide outras orações gerais na parte III, pág. 328)

(Não sendo ministrada a Santa Ceia, o culto encerra-se da forma

que segue):

PASTOR:

Pai Nosso (vide pág. 353)

(Quando o Pai Nosso é orado somente pelo pastor):
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COMUNIDADE:
Pois Teu é o Reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.

PASTOR:

Ide com a paz do Senhor.

COMUNIDADE:
A Deus eternas graças.

(Em substituição pode-se cantar uma estrofe ou: "Senhor, louva-

mos-Te")

PASTOR:

Bênção (vide pág. 353)

COMUNIDADE:
Amém.

ÓRGÃO

(Havendo um batismo durante o culto, êsse é feito após a bênção

do púlpito. A comunidade canta um hino de batismo, durante o qual

o batizando é trazido à pia batismal. Nesse caso também o Credo é

pronunciado durante o batismo. Depois do batismo, o culto é en-

cerrado com o Pai Nosso e a bênção. O batismo também pode ser

levado a efeito depois da leitura do Evangelho).

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Elevai os corações.

COMUNIDADE:
Ao Senhor os elevamos.

PASTOR:

Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é e verdadeiramente digno que, em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor Onipotente, mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor.
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(Páscoa e tempo de alegria: Exércitos celestiais neste dia (e neste

tempo pascoal) entoem a Ti e à Tua infinita glória um cântico em
louvor ao Teu Filho Jesus Cristo).

Nos domingos: Por Seu amor nos preservaste, perdoaste nossos

pecados e nos prometeste a bem-aventurança
eterna.

Advento: Que enviaste ao Teu povo para que se cumprisse

o que profetizaram Teus mensageiros.

Natal: O que estava escondido desde a criação do mundo
manifestou-se hoje a nós, e a luz da glória do Se-

nhor nasceu sôbre nós, e vimos a glória de Deus,

a qual nos inflama ao amor dos bens celestiais.

Epifania: Êle, Teu Filho Unigénito, que nasceu em nossa

carne mortal, iluminou as trevas pela luz da sua

divindade.

Paixão: Êle foi traspassado pelas nossas transgressões e

moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos

traz a paz, estava sôbre Êle, e pelas Suas pisadu-

ras fomos sarados.

Páscoa e tempo
de alegria: Êle ressurgiu: Realmente, o Senhor ressurgiu. Êste

é o dia que o Senhor fêz; regozijemo-nos e ale-

gremo-nos nêle!

Ascenção: Após a Sua ressurreição, apareceu aos Seus discí-

pulos e, perante os seus olhos, subiu aos Céus

para assentar-se à Tua direita, a fim de nos assistir

para sempre.

Pentecostes: Êle foi exaltado acima de todos os Céus e está

sentado à Tua direita e derramou sôbre nós o Es-

pírito prometido. Alegra-se e jubila tôda a terra,

e todos os povos glorificam a Tua vitória.

Trindade: Tu, com Teu Filho Unigénito e o Espírito Santo, és

um só Deus e Senhor. Nosso culto seja a adoração

da Tua eterna divindade, e com todos os anjos. . .

Dia da Rerforma, culto de missão ou ordenação, ou em comemora-

ção de inauguração da igreja:

Por Êle reformaste Tua Igreja e lhe deste pastores

e professores que apascentam Teu rebanho por

meio da Tua palavra, a fim de que Teu nome seja

glorificado e exaltado entre todos os povos.
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Portanto, com todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos

celestiais, cantemos a Ti e à Tua infinita glória um cântico de louvor:

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é Deus dos exérticos; a Sua glória enche a terra e o céu.

Hosana nas alturas! Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Hosana

nas alturas!

PASTOR:

Palavras da instituição:

Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído tomou o pão;

e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: To-

mai e comei; isto é o Meu corpo que é dado por vós; fazei isto em
memória de Mim.

Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o

cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:

Tomai, bebei dêle todos. Êste cálice é a nova aliança no Meu sangue,

derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto,

tôdas as vêzes que o beberdes, em memória de Mim.

PASTOR:

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;

COMUNIDADE:
Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.

PASTOR:

A paz do Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

Amém.

COMUNIDADE:
Ó Jesus, Cordeiro. . . (Hino N.° 36)

Distribuição

PASTOR:

Vinde, porque tudo está preparado.

Provai, e vêde que o Senhor é bom.

(Durante a distribuição a comunidade canta alternadamente com o

côro e acompanhada pelo órgão. Para a distribuição usam-se as

seguintes palavras:)
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1 . O corpo de Jesus Cristo é dado por ti —
O Seu sangue é derramado por ti.

2. O corpo de Jesus Cristo te conserve para a vida eterna.

O sangue de Jesus Cristo te conserve para a vida eterna.

3. Tomai e comei; isto é o corpo de Jesus Cristo, entregue por nós a

morte; Êle vos fortaleça e vos conserve na fé para a vida eterna.

Amém.
Tomai e bebei, êste é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo,

derramado por nossos pecados; e Seu sangue vos fortaleça e

vos conserve na verdadeira e única fé para a vida eterna.

4. O pão que partimos, é a comunhão do corpo de Cristo.

O cálice que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo.

5. Tomai, comei, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo; isto é

o Meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de Mim.

Tomai, bebei dêle todos, diz o nosso Senhor e Salvador. Êste cálice

é a nova aliança no Meu sangue, derramado em favor de vós, para

remissão de pecados. Fazei isto em memória de Mim.

COMUNIDADE:
Hino de graça (Em geral: Louvado seja Deus. . . N.° 133)

PASTOR (ou côro):

Rendei graças ao Senhor, porque Êle é bom. Aleluia.

COMUNIDADE:
E Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.

PASTOR:

Oremos

Oração após a distribuição:

(Em geral:)

Louvamos-Te, Todo-poderoso Deus, que nos aliviaste por Tua dádiva

salutar, e pedimos a Tua misericórdia que nos fortaleça na fé e na

esperança. Conserva-nos em Tua graça, une-nos sempre mais em
amor fraternal como membros do corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo,

Teu Filho, que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina pela

eternidade.

(Advento:)

Agradecemos-Te, bondoso Deus e Pai, e pedimos por Tua miseri-

córdia: prepara-nos, por Tua dádiva celestial, para que Jesus Cristo

habite em nossos corações e para que fiquemos na Sua comunhão
e sempre Te louvemos e glorifiquemos alegremente, por Jesus
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Cristo, Teu Filho, que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e

reina eternamente.

(Natal e Epifania:)

Ó Jesus Cristo, nosso mui amacio Senhor, que entraste neste mundo e

que és a verdadeira luz, para iluminar a todos os corações, pedimos-

Te: ilumina nossos corações por Tua graça, a fim de que Te reconhe-

çamos como nosso Salvador e que, após a escuridão dêste mundo,
fiquemos conTigo em eterna claridade, Tu, que vives e reinas com
Teu Pai e o Espírito Santo.

(Paixão:)

Louvamos-Te e pedimos: concede-nos uma confiança inabalável,

como também nos deste a vida pela morte de Teu Filho, que insti-

tuiu os mistérios da Santa Ceia.

(Páscoa:)

Louvamos-Te, Todo-poderoso Deus. Suplicamos-Te, derrama sôbre

nós o espírito do Teu amor: faze-nos unânimes na Tua paz os que
fomos satisfeitos por Tua santa dádiva no cordeiro pascoal, por nosso

Senhor Jesus Cristo.

(Pentecostes:)

Louvamos-Te, Todo-Poderoso Deus. Rogamos que o Espírito Santo

renove nossos corações por Tua santa palavra e Teus sacramentos,

pois Jesus Cristo mesmo é a remissão de todos os pecados. Por Teu

Filho Jesus Cristo, que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina

pela eternidade.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Ide com a paz do Senhor.

COMUNIDADE:
A Deus eternas graças.

PASTOR:

Bênção

O Senhor te abençoe e te guarde,-

O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sôbre ti e tenha miseri-

córdia de ti;

O Senhor sôbre ti levante o Seu rosto e te dê a paz.

COMUNIDADE:
Amém.

Órgão: Poslúdio.
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Forma C
(para outros cultos)

(As ordens de culto C e D são destinadas aos cultos matutinos e ves-

pertinos dos domingos, bem como para cultos durante a semana. Em
comunidades de origem reformada as mesmas são usadas para
os cultos dominicais).

Órgão — Prelúdio

COMUNIDADE:
Hino de intróito

(O pastor se dirige ao altar, faz uma oração em silêncio e, findo o
hino de intróito, inicia):

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Versículo de intróito.

Confissão dos pecados.

Oração:

Pai celeste, eterno e misericordioso Deus. Confessamos perante Ti

que somos pecadores e que sempre estamos transgredindo os Teus

santos mandamentos. Tu, porém, és justo e ficas irado com o pecado.

Senhor, estamos tristes e arrependidos por termos causado a Tua

ira. Tu nos deste a conhecer a Tua graça, e por isso Te pedimos: Tem
piedade de nós e perdoa todos os nossos pecados por Teu Filho

amado, Jesus Cristo.

Dá-nos o Teu Santo Espírito, para que reconheçamos a nossa ini-

quidade, nos odiemos a nós mesmos para que o nosso pecado seja

morto em nós. Permite que ressuscitemos para uma nova vida, na

qual possamos trazer o verdadeiro fruto de santidade e justiça, o

qual Te compete em Teu Filho.

Dá que, em Tua palavra, compreendamos a Tua santa vontade, a

fim de que depositemos a nossa confiança somente em Ti e não em
qualquer criatura. Dá que dia a dia o velho homem seja cruci-

ficado com todos os seus desejos malignos, para que Te louvemos

e amemos ao nosso próximo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, ao
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qual, conTigo e com o Espírito Santo, sejam a honra, o louvor e a

glória para sempre. Amém.

(Vide outras orações de confissão pág. 303)

(Vide outras orações pág. 308)

Leitura Bíblica.

Credo apostólico.

Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em
Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nosso Senhor, o qual foi con-

cebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu sob o
poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu

ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu,

onde está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde
virá para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo, numa santa Igreja cristã, a comunhão dos

santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida

eterna. Amém.

COMUNIDADE:
Hino ou estrofe

PASTOR:

Saudação do púlpito

Leitura do texto da prédica

Prédica

Após a prédica pode seguir uma oração (livre). (Vide pág. 313)

Comunicações (vide pág. 354)

Bênção do púlpito

COMUNIDADE:
Hino

(Durante o hino pode ser feita a coleta).

PASTOR:

Oração de intercessão (vide 3.
a parte A, l-ll-lll-IV).

Pai Nosso

Bênção

COMUNIDADE:
Amém.

ÓRGÃO:

Pósludio
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(Caso se celebre um batismo durante o culto, o mesmo deverá ser

efetuado após a bênção do púlpito. A comunidade canta um hino

de batismo, durante o qual o batizando é levado a pia batismal. A
comunidade faz a confissão da fé durante o batismo. Após o batis-

mo o culto é encerrado com uma oração, Pai Nosso e bênção. Pode-se

celebrar o batismo também depois da leitura bíblica.)
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Forma D
(Simplificada)

ÓRGÃO:

Prelúdio

COMUNIDADE:
Hino

PASTOR:

a) Saudação do púlpito

b) Oração antes da prédica:

Senhor Deus e Pai Celeste, dá-nos graça para que ouçamos com
devoção a Tua palavra. Prepara nossos corações para que sincera-

mente busquemos a salvação que nos ofereces por Jesus Cristo.

Aguardamos com humildade a Tua misericórdia, a fim de vivermos

em temor e amor perante Ti.

(outras orações antes da prédica vide pág. 310)

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Leitura do texto e prédica

(após pode seguir uma oração. Modelos vide pág. 313)

Comunicações (vide pág. 354)

Bênção do púlpito

COMUNIDADE:

Hino (durante o hino pode ser recolhida a oferenda)

PASTOR:

Orações de intercessões:

Misericordioso e eterno Deus, de Ti emana toda boa dádiva e todo

dom perfeito. Tu que és o consolador dos aflitos, protetor dos des-

amparados, médico dos enfermos, digna-Te a ouvir a nossa oração

e atenta para o que rogamos: perdoa misericordiosamente os nossos

pecados e salva-nos de tôda descrença e de todo o mal, conserva-

nos na fé verdadeira e na obediência: desperta em Tua Igreja dedi-

cados mensageiros do Evangelho, para que a mensagem de salva-

ção em Cristo chegue a todos. Orienta as autoridades a fim de que
desempenhem as suas funções em Teu louvor e em Tua paz. Amém.
(Em casos de vacância:)

Pedimos, Senhor, envia à nossa comunidade um pastor fiel e um
dedicado cura d'almas, que nos leve ao caminho da eterna salvação.
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(Antes da confirmação:)

Ilumina, pelo Espírito Santo, os corações dos nossos confirmandos

para torná-los aptos à confissão da fé e para que venham preparados

à mesa do Senhor.

(Do domingo Rogate até o Dia de Graças:)

Suplicamos-Te, Senhor, envia-nos chuvas benéficas para colhermos

os frutos da Terra para o nosso bem e para a Tua honra, que cada

um receba o seu pão de cada dia.

(Em tempo de chuvas e seca:)

Suplicamos-Te, segundo a Tua misericórdia, diminue as chuvas ex-

cessivas (a grande sêca) com as quais (a qual) somos afligidos. Manda
tempo propício, a fim de que a terra produza frutos em abundân-

cia e que assim, também os pobres e necessitados tenham o seu

alimento, pela Tua graça. A todos que estão em aflições, pobreza,

doença, miséria e tentação, bem como aos que sofrem perseguição

por causa de sua fé, conforta-os pelo Espírito Santo. Que reconhe-

çam a Tua paternal vontade, também nas tribulações, e que se

sujeitem a Ti, na esperança de finalmente alcançarem a salvação.

No dia do juízo reúne todos perante a Tua face, e julga-os segundo
a misericórdia que concedes em Jesus Cristo, Teu Filho amado,, que
conTigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém.

ou:

Guarda em Tuas mãos os chefes de família, esposas e filhos, prote-

gendo-os contra a carestia, doenças, fogo, sêcas e enchentes, guerras

e outros castigos,- abençoa todo trabalho honesto e dedicado e dá-

nos o pão de cada dia,- consola os entristecidos, cura os enfermos e

perdoa os pecadores, dá a todos o Teu Espírito Santo e a vida eterna,

mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.
(outras orações de intercessão vide págs. 330—350)

PASTOR: (e comunidade):

Pai Nosso.

PASTOR:

Bênção.

COMUNIDADE:
Amém.

ÓRGÃO:

Poslúdio.
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Forma E

CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA

(outra forma)

Celebração da Santa Ceia (outra forma)

Nas comunidades, onde é praxe celebrar-se a Santa Ceia durante o
culto dominical ou após o culto, poder-se-á fazê-lo segundo a forma

"A" ou segundo esta forma "E". Neste caso a celebração é oficiada

logo após a oração de intercessão. Não tendo sido realizada a devida

preparação para a Santa Ceia, segue a forma às pgs. 16—20.

COMUNIDADE:
Hino de Santa Ceia

PASTOR:

Amados no Senhor, ouvi com devoção as palavras da instituição

da Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo:

Palavras da instituição:

O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o
pão,- e, tendo dado graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo:

Tomai, comei; isto é o Meu corpo, que é dado por vós; fazei isto

em memória de Mim.

Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o
cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:

Tomai, bebei dêle todos. Êste cálice é a nova aliança no Meu sangue,

derramado em favor de vós, para remissão de pecados. Fazei isto,

todas as vezes que o beberdes, em memória de Mim.

Oração antes da Santa Ceia:

Pai no Céu, Tu nos convidas à Tua mesa como Teus filhos amados
e herdeiros, e queres que já aqui, nesta terra, tenhamos o ante-

gozo de Tua glória celeste. Agradecemos-Te de todo o coração e

pedimos-Te: Dá que vivamos fraternalmente segundo a Tua honra,

nós que participamos da Tua mesa. Confere-nos paciência para que
suportemos dignamente as tribulações e preoara-nos para aguardar

a hora, na qual corpo e alma desfalecerão. Fortalece na Santa Ceia

a nossa fé, aumenta o amor, vivifica em nós a esperança daquêle

dia, no qual nos satisfarás com Teus bens celestes, no reino de Teu
Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor.

ou:

Misericordioso Deus e Pai: Nesta Santa Ceia celebramos a memória
da morte amarga de Teu Filho amado Jesus Cristo. Portanto,
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Te suplicamos: faze, pela força de Teu Espírito Santo, que ponha-

mos cada dia mais a nossa confiança sinceramente em Teu Filho.

Alivia nossos corações aflitos e abatidos com a força do Esoírito

Santo, mediante Seu verdadeiro corpo e sangue, que é o verdadeiro

pão do Céu. Concede que não vivamos mais em nossos pecados,

mas que Êle viva em nós, e nós nÊle. Faze-nos participar da nova

e eterna aliança da Tua graça. Tira-nos tôdas as dúvidas e dá-nos a

certeza de que Tu queres ser nosso Pai misericordioso e sustentar-

nos como a Teus filhos amados e como Teus herdeiros. Fortalece-nos

por Tua graça, para que carreguemos nossa cruz confiantes e abne-

gados, reconhecendo nosso Salvador e estando à Sua espera, no

meio de nossas tribulações. Êle transformará nosso corpo de humi-

lhação, para ser igual ao corpo de Sua glória, para que nos acolha

em Seu reino celeste,

ou:

Todo-poderoso Deus. Agradecemos-Te por tôda a Tua graça, pela

qual fomos incorporados ao Teu Filho, a fim de que nos tornemos

ramos da videira, por Ti cultivada. Preenche-nos com a força do
Espírito Santo e fortifica-nos por Seu intermédio, a fim de que pro-

duzamos frutos em honra de Teu nome. E, finalmente, permite que
gozemos os frutos da fé na glória de Teu reino celeste, ao qual Tu

nos filiaste em Teu Filho Jesus Cristo,

ou:

Todo-poderoso e eterno Deus, louvado e adorado como Criador e

Pai, concede a nós, pobres pecadores, que pratiquemos reta e pura-

mente Tua vontade, como ordenou Teu Filho Unigénito, nosso Se-

nhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, conTigo e com o Espírito Santo,

verdadeiro Deus, vive e reina em eternidade.

Pai Nosso.

Convite:

Vinde, porque tudo está preparado; provai e vêde que o Senhor

é bom.

Distribuição:

(Palavras usadas durante a distribuição vide págs. 18—19).

Durante a distribuição, a comunidade pode cantar um hino de

Santa Ceia).

Ação de graças:

PASTOR:

Rendei graças ao Senhor, porque Êle é bom e a Sua misericórdia

dura para sempre.
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Oremos:

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, ben-

diga ao Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não

te esqueças de nenhum de Seus benefícios. Êle é quem perdoa tôdas

as tuas iniquidades; quem cura tôdas as tuas enfermidades; quem
da cova redime a tua vida, e te coroa com graça e misericórdia; quem
farta de bens a tua velhice, faz justiça, e julga a todos os oprimidos.

Manifestou os Seus caminhos a Moisés e os Seus feitos aos filhos

de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e

assaz benigno. Não repreende perpètuamente, nem conserva para

sempre a Sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem
nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aquêle que não poupou
a Seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou à morte, por-

ventura não nos dará graciosamente com Êle tôdas as cousas?

Portanto, a minha bôca e o meu coração relatarão o louvor do Se-

nhor em tôda a eternidade.

ou:

Todo-poderoso Deus e Pai. Tu, Rei e Senhor de tôdas as cousas, sê

louvado eternamente. Perante Ti está prostrada, dia e noite, a mul-

tidão dos anjos celestes, que glorificam a Tua majestade. Céus e

terra estão cheios de Tua honra. Louvamos-Te por Tua grande mise-

ricórdia, e honramos Teu nome, pois Teu nome é santo e majestoso.

Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade,

agora e para todo o sempre, por Jesus Cristo, Teu Filho amado
Amém.

COMUNIDADE:
Hino de graças (Salmo 118, 10 ou 146, 1 e 8)

PASTOR:

Bênção.
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II

CONFISSÃO E PREPARAÇÃO PARA A SANTA CEIA

CULTO DE CONFISSÃO
COMUNIDADE:

Hino de intróito

(O pastor dirige-se para o altar, faz uma oração em silêncio e, findo

o hino de intróito, lê o Salmo de penitência).

PASTOR:

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade; e, se-

gundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas trans-

gressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-

me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o
meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra

Ti somente, e fiz o que é mau perante os Teus olhos. Cria em mim,
ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um esoírito ina-

balável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu

Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me

com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios, e a mi-

nha bôca manifestará os Teus louvores. Glória seja ao Pai, e ao Filho,

e ao Espírito Santo.

COMUNIDADE:
Como no princípio era, agora e sempre e por todos os séculos. Amém.

(O salmo pode ser recitado ou cantado alternadamente entre o di-

rigente, o côro e a comunidade. Correspondentemente será exe-

cutado o "Glória seja ao Pai". Se o Pas+or não participar da

oração do salmo, dirige-se à comunidade com "O Senhor seja

convosco", antes da oração que segue. Em lugar do Salmo 51, pode

ser orado outro).

PASTOR:

Senhor Deus, Pai celeste, que não Te alegras com a morte do pe-

cador e não o deixas perecer propositadamente, que queres, porém,

que êle viva, nós Te suplicamos: Desvia de nós o castigo que mere-

cemos por causa dos nossos pecados e concede-nos a Tua miseri-

córdia e graça. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que

contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade à eter-

nidade.

ou:

Santo Deus, Pai misericordioso. Tu és benigno e paciente, e por Teu

amor perdoas os nossos pecados e transgressões. Por isso nós Te
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suplicamos: Apaga, Senhor, os pecados que temos cometido, deixa-

nos participar de Tua graça, para que alcancemos justiça, vida e

salvação. Nós Te pedimos em nome de Teu Filho, nosso Senhor e

Salvador, Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo reina de
eternidade a eternidade.

COMUNIDADE:
Amém.

LEITURA. (Onde existe a prática da cooperação de um leitor, pode
ser feita a leitura da cátedra. Não há leitura pelo leitor, quando a

confissão faz parte dos cultos, nos domingos e feriados com a sub-

sequente celebração da Santa Ceia).

PASTOR:

Ouvi os santos mandamentos de Deus:

Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de Mim.

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor

não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão.

Lembra-te do dia de descanso para o santificar.

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias

na terra que o Senhor teu Deus te dá.

Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso teste-

munho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu pró-

ximo, nem o seu servo,, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu

jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.

ou:

Ouvi o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito do mais

sublime mandamento:

Entretanto os fariseus, sabendo que Êle fizera calar os saduceus,

reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimen-

tando-O, Lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na

lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor Teu Deus de todo o

coração, de tôda a tua alma e de todo o teu entendimento. Êste é

o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a êste,

é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dêstes dois mandamen-
tos dependem tôda a lei e os profetas.

ou:

Assim escreve o evangelista Mateus:

Jesus disse ao apóstolo Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino dos

céus: o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus; e o que des-

ligares na terra, terá sido desligado nos céus.
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ou:

Assim escreve o evangelista João:

Jesus disse aos Seus discípulos: Paz seja convosco! Assim como o
Pai Me enviou, Eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou
sobre êles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns per-

doardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos retiverdes, são

retidos.

COMUNIDADE:
Hino ou estrofe

Alocução ou exortação. (Na alocução ou logo em seguida, deve ser

anunciada a possibilidade da confissão e da absolvição em particu-

lar, tratando-se de uma provação especial).

PASTOR:

Caros irmãos em Cristo!

Visto gue tendes a intenção de comparecer à Ceia do Senhor,

exorto-vos a receberdes o Sacramento como o Senhor o tem orde-

nado, a fim de participardes da verdadeira fé e sincera penitência,

observando:

Primeiro: O reconhecimento do vosso pecado, contra Deus, com
verdadeiro temor, lamentando-o sinceramente. O firme propósito

de levar uma nova vida segundo os Seus mandamentos.

Segundo: Crêde no gue dizem os evangelhos, os guais afirmam

gue Deus, o Pai, nos perdoa todo o pecado por meio de Seu Filho

Jesus Cristo, nosso Mediador e Senhor.

Terceiro: Recebei o Secramento de nosso Senhor Jesus Cristo agra-

decendo a Deus gue entregou Seu Filho à morte; rogai-Lhe gue vos

conserve na fé até o fim, pelo Espírito Santo. Vinde pois à mesa

do Senhor. Êle vos dará o gue pedis. Temei e louvai a Deus, ouvi

a Sua palavra, orai, servindo-O cada um segundo as suas possibili-

dades, sêde pacientes nas angústias, amai a Deus e ao vosso pró-

ximo. Deus, o Pai, vo-lo conceda em nome de Seu Filho Jesus Cristo,

por meio do Espírito Santo. Amém.

ou:

Irmãos na fé.

Estamos reunidos a fim de recebermos a Santa Ceia de nosso Se-

nhor Jesus Cristo. Crede nas palavras de Seu Testamento, tende

certeza de gue Êle, por Sua paixão e morte, vos purificou de todo

pecado, salvando-vos da morte eterna. Nosso Senhor dá, nesta Ceia,

perdão do pecado, vida e santificação àguele gue crer. Assim, apro

ximem-se confiantes os gue, com sinceridade, desejam esta nova
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vida e que reconhecem seus pecados, tendo a intenção de dora-

vante levar uma vida em conformidade com os mandamentos divi-

nos. Mesmo se alguém ainda é fraco na fé, Deus se comiserará

dêle, ainda que tenha apenas o desejo verdadeiro, será recebido

por Deus em Sua graça. Oremos, portanto: Senhor, fortalece-nos na

fé. Ouve-nos, Deus misericordioso, para que doravante encontremos
em Ti a nossa fôrça, o nosso consolo e paz, para que vivamos con-

forme a Tua Santa vontade, perdoando de coração, façamos o bem
a todos, indistintamente. Auxilia-nos a permanecer em Jesus Cristo,

nosso Senhor. Assim como Êle permanece em nós. Ajuda-nos Deus
fiel, para que assim seja. Amém.

COMUNIDADE:
Hino ou estrofe

Confissão geral

PASTOR:

Amados na fé. Os que dentre vós se arrependem do pecado e dese-

jam alcançar a graça divina por meio da fé, venham tranquilos à

Santa Ceia do Senhor. Aquêies, porém, que vivem conscientemente

no pecado e não estão dispostos a abandoná-lo, não provoquem a

ira de Deus contra si mesmos, agindo como hipócritas. Deus dê a

todos o Seu Espírito Santo para conversão e verdadeira renovação,

por meio de Jesus Cristo. Amém.
Confessai os vossos pecados e suplicai perdão, por Jesus Cristo,

orando comigo:

ou:

Humilhemo-nos perante Deus, confessando nossos pecados cons-

cientemente.

PASTOR: (e comunidade):

Deus onipotente, Pai misericordioso. Eu pobre, mísero homem
confesso-Te todos os meus pecados e iniquidades que cometi em
pensamentos, em palavras e ações e com os quais, a qualquer hora,

causei a Tua ira, merecendo o Teu castigo temporária e eternamente.

Todos êles, porém, me oprimem, e dêles me arrependo de todo co-

ração. Suplico-Te, pela Tua infinita misericórdia e pela inocente

paixão e morte de Teu Filho Jesus Cristo:

Queiras compadecer-Te de mim, pobre homem pecador, e perdoar-

me todos os meus pecados e conceder-me benignamente, para me-

lhorar a minha vida, a fôrça de Teu Espírito Santo. Amém.
PASTOR:

(Se fôr esta a vossa verdadeira confissão e se desejais o perdão dos

pecados por Jesus Cristo, então respondei:
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COMUNIDADE:
Assim seja!)

(O que está entre parênteses poderá ser omitido, se a comunidade
fêz a confissão juntamente com o pastor).

Absolvição:

PASTOR:

Após esta vossa confissão anuncio-vos, como ministro ordenado pela

graça de Deus, em obediência à ordem de Jesus Cristo, o perdão
do vosso pecado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Amém.

ou:

Como ordenado ministro da palavra, anuncio, após esta confissão,

a graça de Deus e a remissão dos pecados a todos que se arrepen-

dem sinceramente e se consolam no merecimento de Jesus Cristo.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração de graça e de louvor:

PASTOR:

Oremos: Bendirei o Senhor em todo tempo, o Seu louvor estará

sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os

humildes o ouvirão e se alegrarão. Busquei o Senhor e Êle me aco-

lheu,- livrou-me de todos os meus temores. Êle converteu em alegria

a minha tristeza, derramou luz nas minhas trevas. Por isso alegrar-

me-ei e regozijar-me-ei na Tua benignidade, e cantarei louvores ao

Teu nome, ó Altíssimo, agora e sempre. Amém.
(Caso o culto da Santa Ceia siga imediatamente ao culto de confissão,

continua a ordem do culto dos domingos e feriados (saudação, co-

leta, epístola, etc), após um hino com a saudação. É fundamental

que se realize somente uma prédica. Neste caso, a alocução durante

a confissão, será substituída por uma exortação).

COMUNIDADE:
Hino de graça

PASTOR: (e comunidade):

Pai Nosso

(Se o Pai Nosso fôr orado somente pelo pastor):

COMUNIDADE:
Pois Teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém.

PASTOR:

Bênção

COMUNIDADE:
Amém.
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PREPARAÇÃO PARA A SANTA CEIA
(Outra Forma)

COMUNIDADE:

Hino

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus e Pai. Humilhamo-nos perante Ti e Te

agradecemos por nos concederes a graça de podermos congregar-

nos novamente a fim de comemorar o Teu grande amor, pelo qual

nos salvaste, na morte de Teu Filho. Abençoa-nos e santifica-nos

por Teu Santo Espírito. Concede-nos, Senhor, que reconheçamos o
nosso pecado. Auxilia-nos para que, em humildade, nos refugiemos

somente em Ti e confiemos na Tua misericórdia sem fim. Fortifica-

nos na vontade de servir-Te e dá-nos a Tua graça para que nos

amemos mutuamente, perdoando-nos uns aos outros, como também
Tu nos perdoaste, para a honra e a glória do Teu Santo nome. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Pai no céu! Nós Te agradecemos por nos teres chamado para sermos

concidadãos e familiares em Teu reino. Tu, por Teu amor, nos en-

viaste o Teu Filho, o qual não se envergonhou em nos chamar de

Seus irmãos.

Jesus Cristo, nós te agradecemos por teres concedido nossa presen-

ça à Tua Ceia, e por nos teres vestido com a Tua justiça. Deus, Es-

pírito Santo, nós Te suplicamos: Prepara os nossos corações, para

aceitarmos esta dádiva que nos é oferecida na Santa Ceia. Faze com
que ela sirva para que sejamos fortificados na fé e concede que al-

cancemos a vida eterna, na qual Te louvaremos com o Pai e o Filho,

eternamente. Amém.
Prédica

COMUNIDADE:
Hino

PASTOR:

Admoestação para a Santa Ceia.

Irmãos. Tendes resolvido participar da Santa Ceia de nosso Senhor,

Jesus Cristo. Admoesto-vos com a palavra de Deus: Examinai-vos a

vós mesmos, para verificardes se podeis consolar-vos em vosso

benigno Deus, com arrependimento e fé.

Cada um considere o que ordenam os mandamentos de Deus:

Amarás o Senhor Teu Deus de todo o coração, de tôda a tua alma,

de tôdas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu pró-

45



ximo como a ti mesmo. Cada um reconheça conscientemente que não
cumprimos nenhum dêsses mandamentos, que estamos inclinados a

fazer o mal e que por isso merecemos a justa ira de Deus. Assim
vos pergunto: Reconheceis, comigo, perante o Senhor, êsses fatos

lamentáveis? Sentis desgosto de vós mesmos por causa do vosso

pecado, e estais sedentos pela justiça e graça de nosso Senhor
Jesus Cristo?

Então respondei: Sim.

E novametne vos pergunto: Confiais sinceramente que Deus per-

doou todo o vosso pecado, mediante o resgate por Cristo, que Êle

não deseja guardar rancor por causa do vosso pecado, dentro do
qual andastes a andareis durante toda a vida? Tendes procurado o

vosso irmão, ao qual causastes dano ou qualquer mal? Perdoastes,

da mesma forma, a êle, quando se arrependeu do mal cometido

contra vós? Credes que Deus vos confirmará o Seu perdão na Santa

Ceia, de forma que todas as dúvidas se desvaneçam?

Então respondei: Sim.

E, finalmente: Tendes o firme propósito de demonstrar a vossa gra-

tidão ao Senhor Jesus Cristo, por meio de todo o vosso viver e pro-

ceder? Odiais profundamente qualquer pensamento impuro, pala-

vras e ações e toda paixão pecaminosa, inclusive ciúme, inveja e

rancor? Desejais a fôrça do Espírito Santo para superá-los?

Então respondei: Sim.

(ou, em lugar dessa admoestação, a confissão dos pecados):

Confessai ao Senhor o vosso pecado, pois Êle é benigno e Sua

misericórdia dura para sempre.

Deus onipotente, Pai misericordioso. Eu pobre e mísero homem pe-

cador confesso-Te os meus pecados e maldades que cometi em pensa-

mentos, palavras e ações, com as quais provoquei a Tua ira e pelas

quais mereço o Teu castigo temporária e eternamente. Eu me arre-

pendo de todo o coração e Te suplico: Compadece-Te de mim pe-

cador e perdoa-me todos os meus pecados e transgressões. Concede-

me a fôrça do Espírito Santo para que eu viva segundo o Teu querer.

Eu Te suplico por Tua misericórdia e pela inocente paixão e morte

de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.

Amém.

E agora vos pergunto: É esta a vossa verdadeira confissão e oração

sincera?

Então respondei: Sim.

(Anunciação da graça e do julgamento).
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Todos os que fizeram esta confissão, não duvidem que participam

condignamente da mesa do Senhor, porquanto a si mesmos reco-

nheceram pecadores e indignos. Aos que não se arrependem e aos

descrentes exortamos, segundo a palavra de Deus, que se mante-

nham afastados de Sua mesa, pois será retido o seu pecado até

que volvam em si e se convertam a Deus, para que o Deus miseri-

cordioso lhes conceda a Sua graça por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

ou:

Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como ministro da comu-

nidade de Cristo e por Sua ordem, anuncio que os que se arrepen-

dem e crêem, estão isentos, absolvidos e livres de todo o pecado.

Os que não se arrependem e são descrentes, saibam que o seu pe-

cado fica retido. Amém.

PASTOR: (e comunidade):

Pai Nosso

Bênção

O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito,

alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda

de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual tam-

bém o fará. Amém.

Credo, chamado Niceno:

Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra,

de tôdas as coisas visíveis e invisíveis.

E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, gerado

de Seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz,

verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstan-

cial com o Pai, por quem tôdas as coisas foram feitas, o qual por

nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou, por

obra do Espírito Santo, da Virgem Maria e foi feito homem. Foi

também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos; padeceu

e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras,

subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez

em glória para julgar os vivos e os mortos, e o Seu reino não terá

fim.

E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do
Pai e do Filho, o qual com o Pai e com o Filho é adorado e glorifi-

cado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja Una, Santa e

Apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados;
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e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro.

Amém.

Uma confissão de fé formulada por Martin Luther:

Não ponho a minha confiança

em nenhum homem dêste mundo,
nem em mim mesmo,
nem em meu poder, habilidade,

bondade, piedade, ou em que eu possa ter.

Não ponho a minha confiança

em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra.

Eu me atrevo e ponho minha confiança

unicamente no Deus uno, invisível,

incompreensível, criador do céu e da terra,

que reina, Êle só, sobre tôdas as criaturas.

Não temo tôda a maldade
do príncipe dêsse mundo e de seus comparsas.

Meu Deus está acima de todos êles.

Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre,

sem compreensão, sem sabedoria,

desprezado, ou carecendo de tudo.

Eu confio apesar de tudo,

ainda que pecador.

Porque esta minha confiança inabalável

deve pairar sôbre tudo o que existe e não existe,

sôbre pecados e virtudes e sôbre tudo,

para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confian-

ça, tal qual o primeiro mandamento me obriga.

Nem tampouco quero esperar prodígios,

tentando a Deus.

Eu confio nÊle constantemente,

ainda que Êle demore,

nem imponho a Êle têrmo ou tempo.
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SEGUNDA PARTE

As Liturgias dos Cultos Dominicais e Festivos

segundo o

Ano Eclesiástico

PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO
HINO: 1 Côr lit.: Violeta Lema da semana: Zac. 9, 9.

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas ve-

redas. Guia-me na Tua verdade e me ensina, pois Tu és o Deus da

minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-Te, Senhor,

das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eter-

nidade.

ou:

Alegra-Te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém; eis aí

te vem o teu Rei, justo e salvador, montado em jumento, num
jumentinho, cria de jumenta.

ou:
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Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,

para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor
forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas: Levantai, ó por-

tas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre

o Rei da Glória. Quem é êsse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos,

Êle é o Rei da Glória.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus onipotente e Pai misericordioso. Temos errado e nos apartamos

dos Teus caminhos, qual ovelhas desgarradas. Seguimos por demais

os nossos caprichos e desejos. Pecamos contra as Tuas santas leis.

Nada há em nós o que seja bom. Tu, porém, ó Deus, tem misericór-

dia de nós, pobres pecadores. Perdoa-nos a nossa culpa e os

nossos pecados. Concede-nos o amor de Jesus Cristo, para que leve-

mos uma vida sóbria, justa e pia, para a glória de Teu santo nome.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana.

Desfalecem-me os olhos, à espera de Tua salvação e da promessa

de Tua justiça. Esconde o Teu rosto dos meus pecados e apaga tôdas

as minhas iniquidades. Senhor, se quiseres, podes purificar-me.

Espero por Tua salvação. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Consolai, consolai o Meu povo, diz nosso Deus. Falai ao coração de

Jerusalém, bradai-lhe que já é findado o tempo da sua malícia, que

a sua iniquidade está perdoada.

ou:

Faço chegar, diz o Senhor, a Minha justiça, e ela não está longe.

A Minha salvação não tardará. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião,

regozijai-vos no Senhor, vosso Deus.

Glória a Deus nas maiores alturas.
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COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente. Dá-nos a graça de rejeitar as obras das

trevas e de vestir-nos das armas da luz durante esta vida mortal.

Teu Filho veio a nós, para que ressuscitemos com Êle quando Êle

voltar a julgar os vivos e os mortos. Mediante Jesus Cristo que vive

e reina conTigo e com o Espírito Santo, de eternidade a eternidade.

Amém.

ou:

Senhor, desperta-nos a fim de que estejamos prontos a receber o
Teu Filho quando Êle vier. Dá-nos um coração limpo e puro, para

que Te sirvamos com alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Sal-

vador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 13, 11— 14a

Evangelho segundo Mateus 21, 1—9
Jesus Cristo diz: Eis que estou à porta e bato. Por isso o Senhor
espera para ter misericórdia de vós, porque o Senhor é Deus da
justiça; bem-aventurados os que nÊle esperam.

ou:

Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Hebreus 10, 19—25
Evangelho segundo Lucas 1, 68—79 Jeremias 31, 31—34

PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.
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COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isto é digno e justo.

PASTOR:

Justo é, e verdadeiramente digno e salutar, que, em todos os tempos
e todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor, Deus onipotente,

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis que nos preparamos para o
advento de Teu Filho que enviaste para nos remir de todos os pe-

cados. Portanto, com todos os anjos e arcanjos e com todos os exér-

citos celestiais, cantamos a Ti e à Tua infinita glória um cântico de
louvor.

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus; todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem, em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: A Ti, ó Deus, louvamos. A Ti, eterno Deus, adoram tôda

a terra e todos os anjos. Serafins proclamam em incessante voz:

Santo, santo, santo é o Senhor. Os céus e a terra estão cheios de
Tua glória. A Ti louva o glorioso coro dos apóstolos. A Ti

louva a santa congregação dos profetas. A Ti louva o triunfante

exército dos mártires. A Ti confessa tôda a Igreja da terra: Pai de
infinita misericórdia. Senhor Jesus, Tu és o Rei da Glória. Tu és do
Pai e és Filho sempiterno. Tu Te humilhaste ao nasceres homem como
nós. Tu abriste o Teu reino aos homens, estás assentado à direita

do Pai e és o juiz vindouro. Por isso nós Te rogamos: Socorre os Teus

servos que redimiste com o Teu precioso sangue. Salva o Teu povo

e abençoa a Tua herança. Senhor, compadece-Te de nós, e tira-nos do
nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em Ti, Senhor, temos

esperado. Não nos deixes andar sem o Teu auxílio. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVENTO
HINO: 5 Côr lit.s violeta Lucas 21, 28

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endi-

reitai as suas veredas. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o

Seu braço dominará; eis que o Seu galardão está com Êle e diante

dÊle a Sua recompensa.

ou:

Eis que envio o Meu mensageiro que preparará o caminho diante

de Mim; de repente virá ao Seu templo o Senhor, a quem vós buscais,

o Anjo da aliança a quem vós desejais,- eis que Êle vem, diz o Senhor.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus de toda a clemência, Teus olhos são puros demais para con-

templarem a iniquidade. Tu tens prometido perdão aos que confes-

sam os seus pecados. Chegamo-nos a Ti, sabendo da nossa iniqui-

dade e reconhecendo as nossas transgressões de Tuas leis. Tu, porém,

Deus benigno, não desejas a morte do pecador. Olha-nos, Senhor, e

dá-nos a Tua misericórdia; absolve-nos de tôda a nossa culpa. Livra-

nos do poder da maldade e opera em nós a sincera contrição, para

que sejamos perdoados, pois Tu recebes sempre o pecador. Por amor
de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Tem pie-

dade de nós, Senhor.

ou:

Deus Todo-Poderoso, compadece-Te de mim, Senhor; cura a minha
alma, porque pequei contra Ti e fiz o que é mau ante os Teus olhos.

Esconde o Teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas ini-

quidades. Faze nascer sobre nós a Tua graça salutar em Cristo Jesus,

nosso Senhor, que enviaste para salvar os pecadores. Tem piedade
de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Vem o nosso

Deus e não guarda silêncio. Eis que o Senhor fêz ouvir até às extre-

midades da terra estas palavras: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o
teu Salvador.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Bendito Deus e Pai. Tu nos deste a Tua palavra para que nela

fôssemos instruídos. Dá, Senhor, que a ouçamos e nela meditemos,

a fim de que penetre em nossos corações a Tua vontade. Dá que se-

jamos consolados na esperança que nos dás pelas Escrituras. Em
nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

ou:

Senhor Deus, Pai do céu. Nós Te rogamos: Faze resplandecer hoje a

Tua luz e nos desperta, para nos alegrarmos com a vinda de Teu

Filho, Jesus Cristo, e para que tenhamos a verdadeira fé, perseve-

rando no combate que nos foi imposto por Ti. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 15, 4—13
Evangelho segundo Lucas 21, 25—33
Como fruto de seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe

e para os que estão perto, diz o Senhor.

ou:

Assim diz o Senhor: Mantenhai o juízo e fazei justiça, porque a mi-

nha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a mani-
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festar-se. Bem-aventurados aquêles servos a quem o Senhor, quando

vier, encontrar vigilantes.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2.° Ep. de Pedro 1,3-11
Evangelho segundo Lucas 17, 20—30 Malaquias 4, 1—6

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Aceita, Senhor, as nossas intercessões por tôda a humani-

dade. Deixa brilhar a luz do Teu Evangelho sôbre tôdas as nações,

e faze com que todos os que a recebem, vivam segundo os Teus man-
damentos. Sê compassivo para com a Tua Igreja e auxilia a todos os

membros na observância dos Teus preceitos em seus ministérios.

Abençoa os que exercem autoridade, guia-os e os fortalece para que
favoreçam o bem e repugnen a maldade e o vício. Abençoa todos os

nossos parentes e os que nos são caros. Dá que recompensemos os

que nos fazem o bem e perdoemos aos que nos oprimem. Tem pie-

dade de todos os que sofrem e os socorre em suas necessidades. Por

amor de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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TERCEIRO DOMINGO DE ADVENTO
HINO: 6 Côr lit.s violeta Isaías 40, 3.10

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O povo que andava em trevas, viu grande luz e aos que viviam na
região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Dispõe-te, res-

plandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sôbre ti;

porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sôbre
ti aparece resplandecente o Senhor e a Sua glória se vê sôbre ti.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, Deus e Pai. Tu enviaste Tua luz a êste mundo para nos ilu-

minar. Nós amamos mais as trevas do que a luz; perdoa, Senhor,

nossos pecados e transgressões e dá que a Tua luz brilhe em
nossos corações. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em quem confio, não

seja eu envergonhado. Com efeito, dos que em Ti esperam, nin-

guém será envergonhado. Não Te lembres dos pecados da minha

mocidade nem das minhas transgressões. Lembra-Te de mim, se-

gundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o

Seu povo para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da

morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.

ou:
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Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salva-

ção, diz o Senhor.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: ó Senhor Jesus Cristo, Tu enviaste mensageiros para pre-

pararem o caminho da Tua vinda. Dá, Senhor, que também nós

sejamos Teus servos que auxiliam para que as veredas sejam endi-

reitadas, convertendo os corações desobedientes à justiça e à Tua

verdade. Dá-nos o Teu auxílio, para que encontres o povo segundo
a Tua vontade, pois Tu, com o Pai e o Espírito Santo, vives e reinas

de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Pai misericordioso e consolador, nós Te louvamos, porque mandaste
que Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, batesse também à nossa

porta. Santifica-nos a fim de que aclamemos com alegria a Sua

vinda e por Êle superemos os receios, encontrando nÊle a vida e

a plenitude de tôda graça. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 4, 1—5
Evangelho segundo Mateus 1 1, 2—10
Assim diz o Senhor: Prepara-te Israel, para te encontrares com o
teu Deus.

ou:

Tu estás perto, Senhor, e todos os Teus mandamentos são verdade.

Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia no meio do Teu templo.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2° Epístola a Timóteo 4, 5—8
Evangelho segundo Mateus 3, 1—11 Isaías 40, 1—8
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Honra, glória e louvor, sejam a Ti, Todo-Poderoso e eterno

Deus que conferiste ao Teu Filho, Jesus Cristo, todo o poder no

céu e na terra e O fizeste juiz dos vivos e dos mortos. Nós Te agra-

decemos por causa do Teu amparo e da Tua bondade paternal. Nós
Te rogamos: Protege a Tua Igreja em todo mundo, para que ela ex-

perimente em todas as situações a Tua presença benevolente. Faze-a

inabalável na confissão da Tua verdade. Dá-lhe fôrça e a ampara
com Tua palavra contra calúnia, zombaria, dúvida e desintegração.

Dá-lhe servos e servas que com empenho anunciem a Tua Palavra

a todos os povos. Abençoa a nossa Pátria. Abençoa todo trabalho

honesto e dá-nos o verdadeiro sentimento de paz e de justiça.

Sê com esta comunidade. Auxilia os que em Ti confiam, em angús-

tias e provações. Deixa-nos servir a Ti, ao eterno Rei, até que venhas

para a redenção da Tua comunidade que somente em Ti espera

Amém, sim, vem Senhor Jesus. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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QUARTO DOMINGO DE ADVENTO
HINO: 3 Côr: lit.: violeta Lucas 1, 46—47

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras

das Suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite releva co-

nhecimento a outra noite. Por tôda a terra se faz ouvir a Sua voz e

as Suas palavras até aos confins do mundo.

ou:

Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as

boas novas, dos que fazem ouvir a paz, que anunciam cousas boas,

que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina.

ou:

É tempo de buscar ao Senhor, até que Êle venha e chova a justiça

sôbre nós.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nossa fortaleza, sabemos que não somos dignos de Ti. A
Tua benignidade, porém, que revelaste por meio de Teu Filho, Jesus

Cristo, nos ensina a aproximarmo-nos de Ti e suplicar: Perdoa as

nossas faltas e dá-nos capacidade para cumprirmos os Teus manda-
mentos. Cria em nós uma nova vida conforme a Tua vontade, por

Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou: .

Senhor Deus, Pai celeste, perante a Tua face confessamos os nossos

pecados, com os quais Te ofendemos. Perdoa-nos por Jesus Cristo,

para que possamos vencer com o poder do mesmo, e com Êle entrar

na vida eterna. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
. .
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PASTOR:

Assim diz o Senhor:

Eis aqui o Meu servo, a quem sustenho; o Meu escolhido, em quem
a Minha alma se compraz; pus sobre êle o Meu Espírito, e êle pro-

mulgará o direito aos gentios. Não esmagará a cana quebrada, nem
apagará o pavio que fumega; em verdade promulgará o direito.

ou:

Jesus Cristo diz: O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Vem, Senhor, em nosso auxílio com o Teu poder e nos so-

corre para que deixemos os nossos pecados e trilhemos o caminho
dos Teus mandamentos. Ajuda-nos e livra-nos por Tua misericórdia.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor que conTigo e com o Espírito Santo

vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Minha alma Te engrandece, Senhor, e o meu Espírito se alegra em
Jesus Cristo, meu Salvador. Permite que cheguemos e Te entregue-

mos os nossos corações. Nosso lema és Tu, Senhor, pois Tu nos

revelaste um amor sem igual. Vem, Senhor, e habita em nós, para

que Te louvemos e agradeçamos ininterruptamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Filipenses 4, 4—7

Evangelho segundo João 1, 19—28

Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos! Seja a

vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.

ou:

Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça; abra-se
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a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça;

Eu, o Senhor, as criei.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. de João 1,1-4
Evangelho segundo João 1, 15—18 Deuteronômio 18, 15—19

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Agradecemos, Senhor Deus, pela luz que Jesus Cristo faz

resplandecer em nossos corações, para a iluminação do conheci-

mento da Tua glória em Cristo. Não permitas que os nossos cora-

ções pervertidos e as trevas nos separem dÊle. Faze desaparecer,

por Tua graça, a miséria, o ódio e o pecado, a fim de que nós nos

tornemos alegres e bem-aventurados e para que tôda a humanidade
participe dessa alegria. Abençoa todos os lares e todos os membros
desta comunidade. Prepara-nos para recebermos condignamente a

criancinha de Belém. Une todos os povos, classes e posições sociais

no caminho à Tua manjedoura. Presenteia com o Salvador a todos

que ainda não O conhecem. Senhor, ajuda-nos a termos uma fé

mais viva, uma esperança mais firme, uma perseverança mais ina-

balável na Tua honra e Tua salvação. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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VÉSPERA DE NATAL
HINO: 16 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa

salvação. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e
redimiu o Seu povo.

Cantemos louvores ao trino Deus!

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Oremos: Querido Pai nos céus, nós Te agradecemos que Tu nos

fizeste resplandecer, nesta noite santa, a Tua eterna luz nas trevas

desta terra. Tu enviaste o Teu querido Filho ao nosso mundo, para

que Êle nos livre de tudo quanto nos prende aqui, e nos abra a

porta à Tua bendita graça. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que
também os nossos corações e lares sejam iluminados e cheguemos
à alegre convicção de que também para nós nasceu o Salvador,

Jesus Cristo, altamente louvado em eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Ouçamos palavras de profecia:

Do profeta Isaías 1 1, 1—2:

"Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo.

Repousará sôbre êle o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e

de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito

de conhecimento e de temor do Senhor",

ou:

Isaías 9, 2 e 6:

"O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam

na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um
menino nos nasceu, um Filho se nos deu; o govêrno está sôbre os

Seus ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz."

ou:
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Miquéias 5, 2:

"E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de

milhares de Judá, de ti me sairá O que há de reinar em Israel, e

cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias de eter-

nidade."

ou:

Zacarias 9, 9:

"Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis

aí te vem o teu rei, justo e salvador, montado em jumento, num
jumentinho, cria de jumenta."

COMUNIDADE:

Hino 345.

PASTOR:

Evangelho segundo Lucas 2, 1—20:

"Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convo-

cando tôda a população do império para recensear-se. Êste, o pri-

meiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da
Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José tam-

bém subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade

de Davi, chamada Belém, por ser êle da casa e da família de Davi,

a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.

Estando êles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu
à luz o seu filho primogénito, enfaixou-o e o deitou numa manje-

doura, porque não havia lugar para êles na hospedaria." (1—7).

COMUNIDADE:
Hino 351.

PASTOR:

"Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e

guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo

do Senhor desceu, onde êles estavam, e a glória do Senhor brilhou

ao redor dêles; e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém,
lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa nova de grande ale-

gria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade

de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de
sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em man-
jedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da mi-

lícia celestial louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores

alturas, e paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem"
(8-14).
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COMUNIDADE:
Hino 11.

PASTOR:

"E, ausentando-se dêles os anjos para o céu, diziam os pastores uns

aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o
Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam ÁAaria

e José, e a criança deitada na manjedoura". (15—16).

COMUNIDADE:
Hino 15.

PASTOR:

"E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito dêste

menino. Todos os que ouviram se admiraram das cousas referidas

pelos pastores. Maria, porém, guardava tôdas estas palavras, me-
ditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e

louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes

fôra anunciado". (17—20).

COMUNIDADE:
Hino 346.

PASTOR:

Alocução.

COMUNIDADE:
Hino 13.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus, querido Pai celestial, agradecemos-Te

que Tu, por amor inexprimível, enviaste o Teu Filho Unigénito Jesus

Cristo ao mundo, para que Êle nos resgatasse do pecado, da morte e

do diabo. Dá que Êle execute a Sua obra em nossos corações e que nós

verdadeiramente conheçamos o Seu amor e a Sua misericórdia. Con-

cede que a criança no presépio seja o nosso consolo em trevas e

tribulações. Ensina a Tua Igreja a escutar com nova esperança a

mensagem do Natal, a não se preocupar e sim confiar inleiramente

na Tua graça. Dá que também aquêles, que por causa do Teu nome
festejam um Natal em aflição, fiquem alegremente assegurados da

Tua misericórdia. Derrama a Tua graça sôbre todo o nosso país.

Derrama o Teu Espírito sôbre nosso povo e abre o coração de mui-

tos para a mensagem que nos traz a salvação. Ajuda aos cansados

e vacilantes. Ampara com Teu consolo todos os que nesta Noite de

Natal estão abandonados e atribulados. Concede paz aos povos. Faze

aparecer o dia, no qual todo joelho se dobre perante Ti e tôda lín-
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gua entoe o cântico do louvor: Glória a Deus nas maiores alturas,

e paz na terra entre os homens, a quem Êle quer bem. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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HINO: 10

NATAL
Côr [tt.i branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que viviam

na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um me-
nino nos nasceu, um filho se nos deu; o govêrno está sôbre os seus

ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,

Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

ou:

Cantai ao Senhor um cântico nôvo, porque Êle tem feito maravilhas,

a Sua destra e o Seu braço santo Lhe alcançaram a vitória! O Senhor

fêz notória a Sua salvação; manifestou a Sua justiça perante os olhos

das nações. Lembrou-se da Sua misericórdia e da Sua fidelidade para

com a casa de Israel:

Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus.

ou:

Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquêle que foi

manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por

anjos, pregado entre os gentios, aceito no mundo, recebido na

glória.

Cantemos louvores ao trino Deus!

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados!

Agradecemos-Te, santo e misericordioso Deus, nosso Pai em Jesus

Cristo. Constrangidos por nossos pecados, pelos quais ofendemos
Tua santidade; indignos de Tua grande misericórdia e fidelidade,

revelada a todos os povos, no mistério da piedade, o milagroso

nascimento de Teu Filho Jesus Cristo, não temos compreensão sufi-

ciente para apreciar Teus grandes feitos para conosco. Portanto Te

suplicamos hoje: Compadece-Te, concede-nos o Espírito Santo, para

que Êle nos leve a uma sincera gratidão pela verdadeira compreen-

são dos Teus grandes feitos, por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.



ou:

Confessamos hoje, no dia de Natal, quão ricos nos torna Teu santo

amor, visto que nos fizeste nascer Teu Filho Jesus Cristo, reconhe-

cido em figura humana, pois que tanto assim se humilhou, tentado,

como nós. Por isso, pela fé nÊle, enchemo-nos de confiança para

suplicar-Te: ajuda-nos, para que venhamos a Ti, orando:

Tem piedade de nós, Senhor!

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho nascido

da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a

lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.

ou:

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Uniaênito,

para que todo o que nÊle crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.

Glória a Deus nas maiores alturas!

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus Onipotente que nos deste Teu Filho Unigénito, para

que tomasse sôbre Si a nossa natureza, concede que nós, sendo re-

generados e feitos Teus filhos por adoção e graça, sejamos diaria-

mente renovados por Teu Santo Espírito, mediante nosso Senhor

Jesus Cristo, que vive e reina conTigo e com o Espírito Santo, um
só Senhor, pelos séculos sem fim. Amém.

ou:

Ô Deus, que nos alegras anualmente com a lembrança do nasci-

mento de Teu único Filho Jesus Cristo, concede que, assim como
nós jubilosamente O recebemos como nosso Redentor, assim tam-

bém o contemplemos com inteira confiança quando vier para ser

nosso Juiz, o qual vive e reina conTigo e com o Espírito Santo, um
só Deus, pelos séculos sem fim. Amém.
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COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola a Tito 3, 4—8a
Evangelho segundo Lucas 2, 15—20
Cantai, com júbilo, ao Senhor, todas as terras.

Servi ao Senhor com alegria!

ou:

O Poderoso me fêz grandes coisas; apresentai-vos diante dÊle com
cânticos!

ou:

Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se

fêz pobre por amor de vós, para que pela Sua pobreza, vós vos

tornásseis ricos.

Aleluia!

COMUNIDADE:
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

1.° Ep. de João 3, 1-5
Evangelho segundo Mateus 1, 18—23 Isaías 9, 6—7

PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações!

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus!

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é e verdadeiramente digno que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor onipotente, me-

diante Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu puseste como luz para os

gentios, para que nÊle encontrem salvação eterna. Portanto, com
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todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, canta-

mos a Ti e à Tua infinita glória um cântico de louvor:

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus; todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana, lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor,

hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: Apresentamo-nos a Ti, Deus eterno e misericordioso, com
louvores e ações de graças, com canto e júbilo. Grandes coisas fi-

zeste por nós; por isso estamos alegres. Tu que habitas em luz ina-

cessível, Te inclinaste para a pobreza dos homens e nos doaste o
Salvador, e com Êle nos deste a Ti mesmo, a fim de que estivésse-

mos alegres e certos, para sempre, de Tua misericórdia. Quem
somos nós, homens mortais, para que Te lembres de nós? Agora

já não estamos perdidos no mundo, nem desamparados nas lutas

da vida. Teu amor nos sustenta em culpa e indigência e nos protege

em angústias e morte, e para sempre está conosco. Abre-nos os olhos

para que, cada vez melhor, conheçamos a Tua glória e cada vez mais

nos alegremos com Tua graça. Dá que a luz, que com Êle surgiu para

o mundo, ilumine a nossa alma e encha a nossa vida de nova feli-

cidade, nôvo amor e nova esperança. Leva por Êle consolo e paz aos

corações aflitos e cansados e mostra o caminho da salvação aos que
se desviaram. Senhor Deus, louvamos a riqueza de Teu amor, que
revelaste no Teu Filho. A nossa alma espera em Ti. Adoramos e ju-

bilamos agradecidos: nasceu-nos o Salvador!

Glória a Deus nas maiores alturas! Amém.

ou:

Onipotente Deus, querido Pai Celestial, agradecemos-Te que Tu,

por amor indizível, enviaste o Teu Filho Unigénito Jesus Cristo

ao mundo, para que Êle nos resgatasse do pecado, da morte
e do diabo. Dá que Êle execute a Sua obra em nossos corações e

que nós verdadeiramente conheçamos o Seu amor e a Sua miseri-

córdia. Concede que a criança no presépio seja o nosso consolo nas

trevas e tribulações. Ensina a Tua Igreja a escutar com nova espe-

rança a mensagem do Natal, a não se preocupar e sim a confiar

inteiramente na Tua graça. Dá que também aquêles, que por causa

do Teu nome festejam um Natal em aflição, fiquem alegremente
assegurados da Tua misericórdia. Derrama a Tua graça sobre todo o
nosso país. Faze soprar o Teu Espírito por entre o nosso povo e
abre o coração de muitos para a mensagem que nos traz a salvação.

Ajuda aos cansados e aos vacilantes. Ampara com o Teu consolo
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todos os que nesta Noite de Natal estão abandonados e atribulados.

Concede paz aos povos! E faze aparecer o dia no qual todo joelho

se dobre perante Ti e toda língua entoe o cântico de louvor: Glória

a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem
Êle quer bem! Amém.
Pai Nosso.

Bênção.

DIA 26 DE DEZEMBRO (2.° Dia de Natal)

(Dia de Estêvão)

HINO: 13 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que viviam

na escuridão da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos

nasceu, um Filho Se nos deu; o govêrno está sobre os Seus ombros,

e o Seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da

Eternidade, Príncipe da Paz.

ou:

Cantai ao Senhor um cântico nôvo, porque Êle tem feito maravilhas;

a Sua destra e o Seu braço santo Lhe alcançaram a vitória. O Senhor

fêz notória a Sua salvação, manifestou a Sua justiça perante os olhos

das nações. Lembrou-Se da Sua misericórdia e da Sua fidelidade para

com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do

nosso Deus.

OU:

E o Verbo Se fêz carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de

verdade, e vimos a Sua glória, glória como do Unigénito do Pai.

Cantemos louvores ao trino Deus!

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Pai no céu, não somos dignos de que nos tenha visitado o sol nas-

cente das alturas por Tua grande misericórdia. Somos indignos de

sermos iluminados por Tua luz na sombra da morte e nas trevas.
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Perdoa-nos, Senhor, nossa culpa. Dá ao Teu povo conhecimento da

salvação por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Salvador! Vieste para o que era Teu, e os Teus não

Te receberam. Todavia apareceste para os redimir dos seus peca-

dos. Santo e misericordioso, não esmagues a cana quebrada, não

apagues o pavio que fumega. Purifica-nos de todos os pecados e

faze-nos amar-Te a Ti que nos amaste primeiro.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Aquêle que não ama, não conhece a Deus,- pois Deus é amor.

ou:

Ninguém jamais viu a Deus: o Filho Unigénito que está no seio

do Pai é quem O revelou.

ou:

No tempo aceitável, diz o Senhor, Eu te ouvi e te socorri no dia da

salvação; guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para

restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Cantai

ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, por-

que o Senhor consolou o Seu povo e dos Seus aflitos Se compadece.

Glória a Deus nas maiores alturas!

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus Todo-poderoso, agredecemos-Te por Te haveres

compadecido de nós e teres permitido nascer o Teu Filho neste

mundo. Abre nosso coração à Tua mensagem e enriquece nossa

vida com a alegria e a plenitude da Tua paz, para que Teu louvor

esteja sempre em nossos lábios por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso
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Senhor que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina em eter-

nidade. Amém.

ou:

Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador. Agradecemos-Te o
milagre pelo qual Te tornaste nossa carne e sangue e não Te enver-

gonhaste de ser chamado nosso irmão. Faze-nos ver a Tua glória de
Filho Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade, e receber da
Tua plenitude graça sôbre graça, por Ti, nosso Senhor que, com
o Pai e com o Espírito Santo, vives e reinas de eternidade a eter-

nidade. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Epístola aos Hebreus 1, 1—6

Evangelho segundo João 1, 1—14

AAiquéias 1, 1—3

Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também
amar uns aos outros, e o Seu amor é em nós aperfeiçoado

ou:

E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho

como Salvador ao mundo.

ou:

Ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja o louvor e a honra e a

glória e o domínio pelos séculos dos séculos.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.
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SILVESTRE

HINO: 22 Côr lit-r branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O Senhor guardará a Tua saída e a tua entrada, desde agora e para

sempre. Elevo os meus olhos para os montes: De onde me virá

socorro? O meu socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Êle não permitirá que os teus pés vacilem; não dormitará Aquêle

que te guarda.

ou:

Assim diz o Senhor: Eis que estou convosco todos os dias até a con-

sumação do século.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Onipotente e eterno Deus, Tu és sempre o mesmo e os Teus anos

não se acabam. A nossa vida, porém, passa depressa e a nossa culpa

aumenta dia a dia. Confessamos os nossos pecados a Ti, Senhor,

pois nos desviamos constantemente dos Teus caminhos. Não nos

trates segundo os nossos pecados, rms segundo a Tua misericórdia

e bondade. Volta-Te para nós, Senhor, e tem compaixão de nós.

Ajuda-nos por Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo Deus e Senhor: Confessamos a Ti os nossos pecados que nos

oprimem. Cometemos muitas faltas em pensamentos, palavras e

ações, durante o ano que se encerra. Sabemos, Senhor, que com isso

Te ofendemos e não podemos subsistir ante a Tua face. Nós Te

imploramos: Perdoa as nossas faltas, por Jesus Cristo. Tem piedade

de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Jesus Cristo diz: O Filho do homem veio para buscar e salvar o que
se havia perdido. Quem Me recebe, recebe aquêle que Me enviou.

ou:

Dai graças com alegria ao Pai que vos fêz idóneos para participar-

des da herança dos santos na luz. Êle nos resgatou do poder das

trevas e nos trasladou para o reino do Seu Filho muito amado, no

qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tôda a bênção

recebida no ano que hoje termina. Sê entre nós também hoje, que
estamos reunidos pela última vez neste ano. Faze a Tua palavra

penetrar em nossos corações, para que a saída do velho e a entrada

do nôvo ano sejam abençoadas. Dá-nos, Senhor, a dádiva que per-

manece para sempre, a Tua paz. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 8, 31b—39

Isaías 9, 1—6

Evangelho segundo Lucas 12, 35—40

Porque dÊle e por meio dÊle e para Êle são todas as cousas. A
Êle pois, glória eternamente.

ou:

Assim, ao Reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e

glória pelos séculos dos séculos.

Aleluia.
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COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Ep. aos Gálatas 5, 16—6,2, ou:

Ep. aos Romanos 8, 24-32 Salmo 90

Evangelho segundo Lucas 4, 16—21, ou:

Evangelho segundo Lucas 2, 21 Salmo 39, 5—9—13

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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ANO NOVO
HINO: 24 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra, e tôda língua confesse que Jesus Cristo é o Se-

nhor, para a glória de Deus Pai.

ou:

Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá socorro?

O meu socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Nesta manhã do Ano Nôvo comparecemos
diante de Ti, com a nossa culpa e o nosso pecado. Tu conheces o
nosso coração, conheces a nossa incredulidade e a nossa fraqueza.

Senhor, a Tua benignidade dura para sempre. Dá que ela perma-

neça conosco. Não nos abandones, mas perdoa-nos as nossas trans-

gressões. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Eterno Deus e Pai. Os Teus anos não têm fim, a nossa vida, porém,

passa tão depressa como se voássemos. A Tua fidelidade se renova

conosco todos os dias. Nós muitas vêzes trilhamos por caminhos

errados e o nosso coração se aflige. Tu o sabes, Senhor. Entretanto,

onde há um deus igual a Ti, que vê o pequeno e fortalece o fraco?

Volve-Te para nós, Senhor, e compadece-Te de nós. Não retires de

nós a Tua mão benigna, mas perdoa-nos todos os nossos pecados.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a Minha
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misericórdia não se apartará de ti e a aliança da Minha paz não será

removida, diz o Senhor que Se compadece de ti.

ou:

Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com
asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se

fatigam.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Agradecemos-Te, santo Deus e Pai, por nos teres guiado

benignamente no ano que decorreu. Nós Te suplicamos: Concede-

nos um nôvo ano rico em Tua graça. Governa-nos paternalmente e

abençoa-nos corpo e alma, para que Te louvemos e agradeçamos

eternamente, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PASTOR:

Senhor Deus, Pai celeste, Tu deste o Teu filho amado para a nossa

salvação. Dá que iniciemos êste nôvo ano em nome de Jesus e que
a Ti, nosso Pai, agradeçamos por podermos desempenhar todos os

afazeres, mediante nosso Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho, que vive

e reina, conTigo e com o Espírito Santo, um só Deus, por todos os

séculos

Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Epístola aos Gálatas 3, 25—29

Evangelho segundo Lucas 2, 21

Louvado sejas Tu, Senhor, ó Cristo,

ou:

A minha bôca entoará o louvor do Senhor, e tôda a carne louvará

o Seu santo nome, para todo o sempre. Aleluia.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 8, 24—32
Evangelho segundo Lucas 4, 16—21 Salmo 90, 1—17

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Oremos: Justo é, e verdadeiramente digno, que em todos os tempos
e em todos os lugares Te rendamos graças, ó Senhor onipotente,

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, particularmente nêste dia,

com o qual iniciamos o nôvo ano em nome do Senhor. Portanto, com
todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, cante-

mos a Ti e à Tua infinita glória um cântico de louvor.

COMUNIDADE:
Santo, Santo, santo é o Senhor, nosso Deus; todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e eterno Deus. No início dêste nôvo ano
comparecemos ante a Tua face com louvor ao Teu glorioso nome.
Lembramo-nos de tôda a graça e fidelidade que Tu, Senhor, nos

demonstraste em tôda a nossa vida. Abençoa entre nós as obras das

Tuas mãos. Confirmaste os nossos corações com a Tua palavra, e

nos conservaste nos dias de angústia. Nós Te rogamos: Não re-

tires de nós a Tua mão. Toma sob a Tua proteção a nossa Igreja,

para que a mesma possa proclamar a Tua palavra com nova alegria.

Quando os homens se revoltam contra Ti e Teu Cristo, permite que
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a Igreja permaneça firme na Tua promissão. Livra-nos dos anseios

desta terra, para que o Teu nome seja louvado em fé e amor. Con-

duze tôda autoridade segundo a Tua vontade, a fim de que ela

governe segundo o Teu agrado. Sê com esta Tua comunidade.

Converte por meio de Teu Espírito os incrédulos, guia os errantes,

fortifica os crentes, para que a Tua comunidade sirva com louvor à

Tua benigna graça. Abençoa cada um de nós em sua profissão e

posição social. Ajuda para que os matrimónios estejam sob a Tua

paz. Dá nova iniciativa para a educação cristã dos jovens, quer em
casa, quer nas escolas. Sê tutor e auxílio dos abandonados e órfãos,

dos pobres, famintos e sofredores, consolo dos enfermos e atribu-

lados. Misericordioso Pai, nosso tempo se escoa, nossos dias desa-

parecem como a sombra. Dá que os nossos pensamentos se dirijam

para a eternidade. Ao se findarem os nossos dias aqui na terra, per-

mite que sigamos em paz, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e

Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DOMINGO APÓS NATAL
HINO: 12 Côr lit.: branco Salmo 91,11

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Cantai ao Senhor um cântico nôvo, porque Êle tem feito maravilhas; a

Sua destra e o Seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fêz

notória a Sua salvação,- manifestou a Sua justiça perante os olhos das

nações. Lembrou-se da Sua misericórdia e da Sua fidelidade para

com a casa de Israel; todos os confins da terra viram a salvação do
nosso Deus.

ou:

Vêde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos

chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece

porquanto não O conheceu a Êle mesmo.
Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Estamos reunidos aqui, para ouvir a Tua palavra e para lembrar-

nos dos nossos pecados. Por isso procuramos o nosso refúgio na

Tua misericórdia, Pai celeste, e suplicamos por Jesus Cristo:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Fiel é a palavra e digna de tôda aceitação que Cristo Jesus veio ao

mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.
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COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus, que sôbre nós derramaste a nova luz do
Teu verbo feito carne, concede que a mesma luz, acesa em nossos

corações, brilhe em nossas vidas, por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola de Pedro 4, 12-19
Evangelho segundo Mateus 2, 19—23
Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo

o que tinha ouvido e visto, como lhes fôra anunciado. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. de Tiago 4, 13-17
Evangelho segundo Mateus 16, 1—4 Salmo 73, 23—28

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.
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HINO: 27

EPIFANIA

Côr lit.: branco João 2,8

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na

região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.

ou:

Cristo é a nossa paz. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que
estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus, que nos tiraste da escuridão para a Tua eterna

luz, confessamos perante Ti que não seguimos o Teu chamado,

como devíamos. Estamos à procura do nosso desejo e amamos mais

as trevas do que a luz. Senhor, perdoa-nos as transgressões e não

retires de nós a Tua graça. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, compadece-Te de nós, pois amamos mais o caminho das

trevas do que o da luz. Cura, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos

a fugir dos prazeres mundanos e da vida pecaminosa. Purifica-nos

para que produzamos bons frutos, mediante Jesus Cristo. Tem pie-

dade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigénito,

para que todo o que nÊle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.
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PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente, Pai misericordioso. Agradecemos-Te de
todo o coração por teres feito resplandecer a Tua luz também
aos nossos antepassados, para que tivessem o conhecimento da

salvação de Jesus Cristo. Nós Te rogamos: Conserva essa luz a nós e

a nossos filhos e dá que sejamos realmente filhos da luz e que reco-

nheçamos a Ti e a Jesus Cristo. Dá, Senhor, que Te sirvamos em
fé sincera e vida piedosa. Renova os nossos corações e sentimentos

por Teu Santo Espírito. Senhor, dá que louvemos sempre a Tua mi-

sericórdia. Amém.

ou:

Onipotente e misericordioso Pai, Tu enviaste a Tua luz, Jesus Cristo,

ao mundo, por nossa causa. Nós Te rogamos: Concede-nos a graça

de aceitarmos essa luz. Ilumina-nos com a verdadeira fé, para a vida

eterna, mediante nosso Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho, que conTigo

e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Isaías 60, 1—6

Evangelho segundo Mateus 2, 1—12 ou 3, 13—17

Todos os reis se prostrem perante Êle; tôdas as nações Lhe sirvam.

ou:

As trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2.° Epístola aos Coríntios 4, 3—6
Evangelho segundo Mateus 3, 13—17 Isaías 2, 2—5

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.
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COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos ocorações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é, e verdadeiramente digno que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor onipotente, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu puseste como luz para

os gentios, para que nÊle encontrem salvação. Portanto, com todos

os anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, cantamos a

Ti e à Tua infinita glória um cântico de louvor.

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus; todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso. Tu vieste

ao mundo como consolo e Te revelaste a todos os homens como
salvador. A Ti rendemos graças por Tua vida cheia de amor, e ro-

gamos: Aceita com agrado o sacrifício do nosso louvor. Lâmpada
para os nossos pés seja a Tua palavra. Dá que ela atinja todos os

homens e que todos Te rendam graças e exaltem a Tua glória.

Abençoa a Tua Igreja em todo o mundo. Dá que ela se torne a cidade

edificada sobre o monte, dentro da qual habita a Tua santidade,

para que todos notem e saibam que ali está o Senhor. Compadece-
Te da nossa Pátria e das autoridades. Dá que a justiça impere e

haja paz entre todos os povos. Acende a Tua luz nos corações dos

que sofrem, para que se alegrem novamente. Sê com a juventude.

Santifica os matrimónios. Ao findar a nossa vida nesta terra, leva-

nos à Tua eterna luz, perante a Tua face, para que Te possamos

louvar e agradecer eternamente. Por Jesus Cristo. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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PRIMEIRO DOMINGO APÓS EPIFÂNIA

HINO: 30 Côr lit.s verde João 1, 14

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra; aclamai,

regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor,

com harpa e voz de canto. Sabei que o Senhor é Deus.

ou:

Mas vós sois dÊle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte

de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus e Pai, não somos dignos de comparecer ante a

Tua face e pedir por Tua graça, pois não obedecemos aos Teus man-
damentos e abandonamos a luz da vida, seguindo os desejos do
nosso próprio coração. Senhor, perdoa-nos, pelo amor de Jesus

Cristo. Santifica-nos, renova-nos e nos concede a Tua misericórdia.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus. Ao comparecermos diante de Ti, sentimos o
quanto somos pecadores e quão grande dor Te causamos com as

nosssas transgressões. Abre os nossos corações à Tua palavra e dá

que sejamos discípulos de Jesus Cristo em palavras e ações. Tu

conheces os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Tu sabes

que temos errado. Dá-nos o Teu auxílio para uma vida segundo a

Tua vontade. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio

ao mundo para salvar os pecadores.
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ou:

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus e Pai, nós Te agradecemos, porque fizes-

te resplandecer a Tua luz na escuridão dêste mundo. Afasta com
a Tua luz todas as trevas do nosso povo e da Tua Igreja. Faze-nos

sentir que, onde estás, a noite resplandece como o dia e a escuridão

brilha como a luz. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve a súplica do Teu povo, Senhor,

não afastes os Teus ouvidos das nosssas orações. Dá que reconhe-

çamos a Tua vontade e fortifica-nos para que a possamos cumprir,

mediante Jesus Cristo que conTigo e com o Espírito Santo vive e

reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 12, 1—6

Evangelho segundo Lucas 2, 41—52

Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam,

ou:

E o verbo se fêz carne e habitou entre nós, cheio de graça e de

verdade, e vimos a Sua glória, glória como do Unigénito do Pai.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2.° Ep. aos Coríntios 6, 14—7,1

Evangelho segundo João 1, 35—42 Salmo 122
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PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico,

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o Todo-Poderoso e eterno Deus, o Senhor dos

Senhores, o juiz de todos os homens, povos e nações, que exige

a justiça e pergunta pelo direito. Invoquemo-Lo pela nossa Igreja

em todo o mundo; por todos os que são injuriados e perseguidos

por causa do Seu nome; pela direção da nossa Igreja, pela prega-

ção fiel e correta da Sua palavra, por todo trabalho caritativo con-

forme a Sua ordem.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Por nosso povo e nossa Pátria; por tôdas as autoridades, para que

Ele as guie conforme a Sua vontade e elas nos governem segundo

os Seus mandamentos: para que Êle não castigue o nosso povo,

privando-nos de Sua palavra.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Por esta comunidade e todos os seus membros; por todo trabalho

honesto em busca do pão de cada dia; por uma boa colheita; por

todos os matrimónios, para que sejam fontes de bênção e de paz,-

pela juventude, a fim de que Êle a proteja de todo o mal e ela

reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todos os homens.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Por todos os abandonados e desprezados; por tôdas as viúvas e

órfãos por todos os que vivem sem lar e sem família,- por todos

os encarcerados, doentes e moribundos; por todos os que têm di-

ficuldades em crer e que andam à Sua procura; por todos os que se

separaram da Igreja de Cristo e se perderam nas trevas do ódio e

do pecado,- pela salvação de todos nós, para que tenhamos fé em
horas de tentação e permaneçamos em Cristo até o último momento.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Aceita-nos na Tua graça, salva-nos e nos guarda, pois somente a Ti

competem a honra e a glória e a adoração, ao Pai e ao Filho e ao

Espírito Santo, agora e até a consumação do século. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DOMINGO APÓS EPIFANIA
HINO: 33 Côr li*.: verde João 1, 17

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno

conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem que Se deu a Si

mesmo em resgate por muitos.

ou:

O Senhor se agrada dos que O temem, e dos que esperam na Sua

misericórdia.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus, que nos chamaste da escuridão à Tua maravi-

lhosa luz, confessamos diante de Ti que não seguimos a Tua voz

como é a Tua vontade. Seguimos os desejos dos nossos corações e

amamos mais a escuridão do que a luz. Senhor, perdoa-nos as trans-

gressões e não retires de nós a Tua benignidade. Torna-nos obedien-

tes para que Te sigamos. Tem piedade de nós, Senhor.

OU:

Senhor, nosso Deus. Guia-nos sempre pelo caminho do Teu grande

amor. Perdoa a imprudência dos nossos corações e a cegueira dos

nossos olhos. Senhor, nós Te suplicamos: Não desistas de endireitar

os nossos corações e as nossas mentes. Dá-nos conhecimento dos

Teus verdadeiros caminhos. Senhor, guia-nos para que Te possamos

seguir. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus Cristo diz:

Em verdade em verdade vos digo: Quem ouve a Minha palavra e

88



crê Naquele que Me enviou, tem a vida eterna,- não entra em juízo,

mas passou da morte para a vida.

ou:

Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas

para que o mundo seja salvo por Êle.

Glória a Deus nas maiores alturas!

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Todo-Poderoso e eterno Deus. Tu guias e governas tudo o

que existe no céu e sôbre a terra. Aceita as nossas súplicas e con-

cede-nos a Tua paz todos os dias de nossa vida. Mediante Jesus

Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo,

vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Senhor Deus, Pai fiel e misericordioso, nós Te louvamos porque

nos mostras a Tua luz. Ilumina os nossos corações e a nossa vida com
a Tua palavra, purifica-nos com o poder da Tua verdade, onde erra-

mos e transgredimos os Teus mandamentos. Ajuda-nos a sermos

membros fiéis em nossa Igreja, e a louvarmos em comunhão, com
os Teus filhos, o Teu santo nome. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 12, 6—16
Evangelho segundo João 2, 1 — 11

A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram

por meio de Jesus Cristo,

ou:

O pecado não terá domínio sôbre vós, pois não estais debaixo da
lei e sim da graça.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
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1.° Ep. aos Coríntios 2, 6—16

Evangelho segundo João 1, 43—51 Isaías 6 1, 1—6

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós Te agradecemos por

nos teres dado a riqueza da Tua palavra e nos concedido que ti-

véssemos comunhão nela. Nós Te rogamos: Não desistas de cha-

mar-nos para que sejamos obedientes ao Evangelho e depositemos

a nossa esperança exclusivamente em Tua graça que nos ofereceste

mediante a revelação de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Dá que a

Tua palavra seja o único esteio no qual se fundam tôdas as nossas

esperanças. Ensina-nos a ver a Tua promissão, mesmo em meio às

tribulações que nos oferece êste mundo. Rechaça o poder dos Teus

inimigos e não permitas que as trevas cubram aquêles que Tu

trouxeste à Tua maravilhosa luz. Zela por nossa Pátria, guia tôdas

as autoridades conforme a Tua vontade. Ajuda cada um em sua

profissão, para que o trabalho honesto traga os seus frutos. Dá que
a Tua paz habite em todos os lares. Santifica os matrimónios. Auxilia

com a Tua graça a educação da juventude. Ajuda os doentes, for-

talece os tentados, consola os que estão em luto. Prepara-nos para

um fim santo e bem-aventurado. E, ao chegar a nossa hora final,

aceita-nos como Teus Filhos e dá-nos entrada em Teu reino. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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TERCEIRO DOMINGO APÓS EPIFANIA

HINO: 28 Côr lit.: verde Marcos 7, 37

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem Me segue não

andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.

ou:

Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome; proclamai a Sua salvação,

dia após dia. Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os

povos as Suas maravilhas.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao» Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo Deus e Pai, Confessamos diante de Ti que muito pecamos em
pensamentos, palavras e ações e que não podemos subsistir ante a

Tua justiça. Mas a Tua misericórdia insondável é o nosso refúgio,

que Tu nos revelaste na paixão e morte de Teu Filho. Por isso nós

Te suplicamos: Compadece-Te de nós, perdoa-nos a culpa e dá-nos

o Teu Santo Espírito, para que em Seu poder cumpramos a Tua

vontade e recebamos a vida eterna.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Misericordioso Deus e Pai, reconhecemos e confessamos ante a Tua

face os nossos pecados. Compadece-Te de nós e perdoa os nossos

pecados e transgressões, por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus Cristo diz: Se alguém Me serve, siga-Me e onde Eu estou ali

também estará o Meu servo. E, se alguém Me servir, o Pai o honrará.
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ou:

Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,

mas em que Êle nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação

pelos nossos pecados.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Deus onipotente, Pai misericordioso, nós Te agra-

decemos de todo o coração porque fizeste resplandecer a clara luz

da Tua verdade e da Tua graça, para que tenhamos o conhecimento

salvador de Jesus Cristo. Nós Te rogamos: Conserva a Tua luz entre

nós e dá que sejamos filhos da verdadeira luz e reconheçamos a Ti

e ao Senhor, Jesus Cristo, e Te sirvamos em fé sincera e vida obe-

diente. Renova os nossos corações e as nossas mentes, por meio do
Teu Espírito Santo, para que louvemos alegremente a Tua miseri-

córdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor, Deus onipotente. Pedimos-Te que não desprezes as nossas

súplicas e não rejeites os desejos de nossos corações aflitos. Aceita

a nossa oração que a Ti dirigimos, guia-nos segundo a Tua vontade

para que cumpramos os Teus mandamentos. Dá que Te rendamos
graças e louvores em tôdas as situações. Mediante Jesus Cristo

que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a

eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 12, 17—21

Evangelho segundo Mateus 8, 1 — 13

Tudo Êle tem feito esplêndidamente bem: não somente faz ouvir os

surdos, como falar os mudos.

ou:
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Louvado sejas Tu, ó Cristo.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 1, 13—20

Ev. segundo João 4, 5-14 2.° Reis 5, 1— 19a

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-Poderoso e eterno Deus, nós Te louvamos e agrade-

cemos por teres mandado o Teu Filho ao mundo, para que salvasse

todos os povos da escuridão, levando-os à luz. Nós Te pedimos:

Preenche os nossos corações com uma fé inabalável, para que seja-

mos alegres em Tua luz, também quando em volta de nós reinar a

escuridão. Sê com a Tua Igreja. Dá-lhe autoridade e fôrça para

pregar a Tua palavra segundo a Tua vontade e para dar teste-

munho de que não há salvação senão em Jesus Cristo. Sê com
a nossa Pátria e dá que as autoridades cumpram com o seu

dever. Transforma em paz as discórdias e lutas para que o Teu nome
esteja na bôca de todos os homens. Abençoa esta comunidade e

todos os que a ela se dedicam com obras de amor e caridade.

Consente que todo trabalho honesto traga o seu devido fruto, e

que todos tenham o pão de cada dia. Santifica os matrimónios.

Chama a juventude à Tua Paiavra, a fim de que a geração vindoura

também reconheça que Cristo é o Senhor e Salvador. Demonstra

o Teu imenso amor a todos os doentes e necessitados e não per-

mitas que alguém caia em tentações tais que não possa suportar.

Sê Tu mesmo a luz dos que estão envoltos pela sombra da morte.

Ilumina a nós todos com o Teu Espírito, para que um dia chegue-

mos à glória eterna e Te vejamos, para Te louvar e agradecer eter-

namente. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar:

Pai Nosso.

Bênção.
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QUARTO DOMINGO APÓS EPIFANIA
HINO: 106 Côr lit.: verde Romanos 8, 19

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.

Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a

Sua seara.

ou:

Jesus Cristo diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo

aquêle que crê em Mim não permaneça nas trevas.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, na aflição do nosso pecado, invo-

camos o Teu santo nome. Compadece-Te de nós em Tua graça.

Volta-Te para nós e ajuda-nos. Cristo, Filho de Deus, que por nós

nasceste homem, por nós morreste e ressuscitaste e voltaste para o

Pai: Compadece-Te de nós para que Te sejamos gratos. Espírito

Santo, consolador dos corações aflitos e que apagas tôdas as dores,

vem e habita em nós, para que cumpramos a Tua vontade. Ouve-
nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Todo-Poderoso e misericordioso Deus. Tua misericórdia não tem fim.

Perdoa os nossos pecados que cometemos em pensamentos, pala-

vras e ações. Pecamos e praticamos o mal ante os Teus olhos. Senhor,

faze crescer sobre nós a Tua misericórdia e ajuda-nos. Perdoa os

nossos pecados por Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor:
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Não temas, porque Eu estou contigo; não te espantes, porque Eu

sou o teu Deus. Fortalecer-te-ei, ajudar-te-ei e sustentar-te-ei com a

destra da Minha justiça.

ou:

Assim diz o Senhor: Deste-Me trabalho com os Teus pecados e

Me cansaste com as tuas iniquidades. Eu, Eu mesmo sou que apago

as tuas trangressões por amor de Mim e dos teus pecados não Me
lembro.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste, Tu conheces os inúmeros perigos

que nos cercam. Não podemos resistir por causa da nossa fraqueza

humana. Concede-nos a fôrça do Teu Espírito Santo, para que pos-

samos resistir e superar ao que nos atormenta. Mediante Jesus Cristo,

Teu Filho, que vive e reina conTigo e com o Espírito Santo, de eter-

nidade a eternidade. Amém.

ou:

Onipotente e sempiterno Deus, olha as nossas fraquezas com um
olhar compassivo. Estende a Tua destra para nos ajudar em todos

os perigos e tentações que nos cercam, mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 13, 1 — 10

Evangelho segundo Mateus 8, 23—27

A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos

de Deus.

OU:

7
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Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da

nossa salvação.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 7, 7—16
Ev. segundo João 4, 31—42 Salmo 93.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que vieste ao mundo
como consolo e Te revelaste a todos os homens como Salvador, nós

Te agradecemos por Tua vida cheia de graça e de bondade. Nós Te

rogamos: Aceita o sacrifício do nosso louvor. A Tua palavra seja

a lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Dá que
ela atinja os nossos corações e que todos os povos rendam graças a

Ti, exaltando a Tua glória. Abençoa a Tua Igreja em todo o mundo.
Dá que ela se torne uma cidade edificada sôbre o monte, dentro

da qual habita a Tua santidade, para que todos notem: Aqui está

o Senhor. Tem piedade de nossa Pátria e de tôdas as autoridades.

Guia-as para que reine paz sôbre a face da terra. Consola os que
sofrem e os que choram. Fortalece-nos na fé, para que vivamos

na alegria da Tua salvação. Sê com a nossa juventude e a guia

segundo a Tua vontade para que ande nos Teus mandamentos.

Santifica os matrimónios, para que sejam uma fonte de paz e de

amor. E, ao findar a nossa vida aqui na terra, leva-nos ao Teu reino

eterno, para então podermos louvar e Te agradecer diante do Teu

trono. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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QUINTO DOMINGO APÓS EPIFANIA

HINO: 96 Côr lit.: verde Luc. 13, 29

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos.

Porque mui grande é a Sua misericórdia para conosco e a fidelidade

do Senhor subsiste para sempre.

ou:

Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo,

neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode
fazer o homem? Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da

queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz

da vida.

Cantemos louvores ao trino Deus!

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Misericordioso Deus, nosso Pai em Jesus Cristo. Sempre que com-
parecemos perante a Tua santa face, sentimos que de todo somos
homens pecadores que precisam de Tua graça e misericórdia. Se
dissermos que não temos pecado, faltamos com a verdade. Se con-

fessarmos o nosso pecado, Tu, Senhor, nos perdoarás; por isso su-

plicamos: Perdoa-nos os nossos pecados e transgressões.

Tem piedade de nós, Senhor!

OU:

Misericordioso Deus e Pai, em humildade reconhecemos e confes-

samos: Pecamos contra o céu e diante de Ti. Em arrependimento,

nós Te suplicamos: Tem piedade de nós, Senhor!

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior

fluirão rios de água viva.
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ou:

Assim diz o Senhor: A palavra que sair da Minha bôca não voltará

para Mim vazia, mas fará o que Me apraz, e prosperará naquilo

para que a designei.

Glória a Deus nas maiores alturas!

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te suplicamos: Difunde entre nós o Teu reino

e nos dá o Teu Santo Espírito. Que o Teu nome seja glorificado por

todos os que andam no vale da sombra e da morte, mediante Jesus

Cristo, Teu Filho amado. Amém.

ou:

Ó Senhor, nós Te suplicamos: Guarda sempre na verdadeira fé a

Tua Igreja, para que, alicerçada unicamente na esperança da Tua

graça celeste, seja defendida por Teu grande poder. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Colossenses 3, 12—17

Evangelho segundo Mateus, 13, 24—30

Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão

lugares à mesa no reino de Deus.

ou:

Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de
tôda a minha alma.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
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Ep. aos Colossenses 3, 12—17
Ep. aos Romanos 7, 7—16
Evangelho segundo Mateus 8, 23—27 Ezequiel 33, 10—16

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o Deus Todo-Poderoso e eterno, o Senhor

dos Senhores, o juiz dos juízes de todos os homens e nações, que
faz justiça em sua graça: pela nossa Igreja em todo o mundo e por

suas necessidades, por todos aquêles que, por causa de Seu nome,
são injuriados e perseguidos,- pela direção da nossa Igreja; por tôda

propagação fiel de Sua palavra; por todo trabalho de amor e cari-

dade, conforme a Sua ordem;

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Por nosso povo e por nossa Pátria,- por todos que têm autoridade

sobre nós,- que Êle os guie segundo o Seu agrado e que êles nos

governem conforme os Seus mandamentos; que o eterno Deus não

castigue o nosso povo, tirando-lhe a Sua palavra.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Por esta comunidade e todos o seus membros,- por todo o trabalho

honesto em busca do pão de cada dia; por uma boa colheita; por

todos os matrimónios, para que êles sejam uma fonte de bênção,-

pela juventude, a fim de que ela seja protegida de todo mau ca-

minho e aprenda a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador

de todos os homens.

Invoquemos o Senhor: Tem piedade de nós.

Aceita-nos em Tua graça, salva-nos e nos guarda, porque sòmente
a Ti competem a honra, a glória e a adoração, ao Pai e ao Filho e ao

Espírito Santo, agora e até a consumação dos séculos. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEXTO DOMINGO APÓS EPIFANIA
HINO: 29 Côr lit.: verde 2.° Cor. 4, 6

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas.

Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao Seu santo nome.

ou:

Vós, que amais o Senhor, detestai o mal; Êle guarda as almas dos
Seus santos, livra-os da mão dos ímpios.

Cantemos louvores ao trino Deus!

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

criador de todas as coisas no céu e na terra, juiz de todos os homens.

Nós Te confessamos que transgredimos os Teus mandamentos, com
palavras, ações e pensamentos, atraindo sobre nós a Tua ira e o Teu

castigo. Nós nos arrependemos, Senhor, de todo o coração, e deseja-

mos a Tua graça. Comisera-Te de nós, misericordioso Deus e Pai,

por Jesus Cristo, Teu Filho. Concede-nos o Teu Santo Espírito e

perdoa-nos os nossos pecados. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Humilhemo-nos perante Deus, nosso Senhor, sabendo que somos
pecadores indignos e culpados. Invoquemo-Lo pelo perdão dos

nossos pecados e pela renovação dos nossos corações, no Espírito

Santo. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Dai graças ao Pai, com alegria, porque Êle vos fêz idóneos para

participardes da herança dos santos na luz. Êle nos resgatou do poder

das trevas e nos levou para o reino de Seu Filho amado, no qual

temos a redenção e a remissão dos nossos pecados.
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ou:

Assim diz o Senhor:

Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como
a nuvem; torna-te para Mim, porque Eu te remi.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: ó Deus, cujo Filho amado veio ao mundo para destruir as

obras do mal e tornar-nos Teus filhos e herdeiros da vida eterna.

Permite, nós Te suplicamos, que nos purifiquemos nesta certeza,

assim como Êle é puro, para que sejamos semelhantes a Êle no Seu

eterno e glorioso reino, onde conTigo, o Pai, e com o Espírito Santo

vive e reina sempre, um só Deus, por todos os séculos. Amém.

ou:

Senhor Deus, nosso Pai, que enviaste o Teu Filho. Nós Te pedimos:

Dá que aceitemos de coração puro a revelação da Tua glória e que
alcancemos a ressurreição e a vida eterna, por Sua paixão e morte

na cruz. Nós Te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que
vive e reina Contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos sé-

culos dos séculos. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2° Epístola de Pedro, 1, 16-21

Evangelho segundo Mateus 17, 1—9

Deus disse: De trevas resplandecerá luz — Êle mesmo resplan-

deceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da
glória de Deus na face de Cristo.

ou:

Vós que amais o Senhor, detestai o mal; Ele guarda as almas dos

Seus santos, livra-nos da mão dos ímpios.

Aleluia.

101



COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2." Ep. aos Coríntios 3, 12—18
Ev. segundo João 5, 39—47 Ex. 3, 1—6

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus Todo-Poderoso, amado Pai do céu! Nós Te agradece-

mos por nos teres dado o tesouro da Tua palavra e por nos teres

concedido que tivéssemos comunhão nela. Nós Te rogamos: Não
deixes de chamar-nos. Dá que sejamos obedientes ao Teu Evange-

lho e que depositemos nossa esperança exclusivamente em Tua

graça, a qual nos ofereceste mediante a revelação de Jesus Cristo.

Faze com que a palavra do Teu Evangelho seja o único esteio da

Tua Igreja. Nas deficiências dêste mundo e na opressão do pecado,

ensina-nos a ver a Tua promissão e nada procurar, além da Tua

ordem. Anula o poder dos inimigos de Jesus Cristo; não deixes que
as trevas subjuguem aquêles que Tu, Senhor, convocaste a Tua ma-

ravilhosa e eterna luz. Zela com Tua graça, por nossa Pátria, guia

todas as autoridades conforme a Tua vontade. Ajuda a cada um em
sua profissão, para que todo trabalho honesto traga os frutos re-

compensadores. Sê em todos os lares com Tua paz. Santifica os ma-

trimónios. Dá a Tua graça para a educação cristã dos jovens. Ajuda

os doentes e fortalece os que são tentados. Consola os enlutados,

prepara-nos para um fim santo e bem-aventurado. Ao chegar a

nossa hora final, aceita-nos e nos conduze ao Teu reino eterno. Me-

diante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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HINO: 149

SEPTUAGESIMAE
Côr lit.: verde Daniel 9, 18

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam.

Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu
Deus; Êle do Seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor Lhe

penetrou os ouvidos. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela,

o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio;

o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte

ou:

Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre

os que o temem, e a Sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com
os que guardam a Sua aliança, e para com os que se lembram dos

Seus preceitos e os cumprem.
Cantemos louvores ao Trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Humilhemo-nos perante o Senhor por causa da nossa iniquidade e

dos nossos pecados. Supliquemos por Sua graça e pelo perdão dos

nossos pecados, arrependendo-nos sinceramente. Tem piedade de

nós, Senhor.

ou:

Santo e eterno Deus. Nada somos para comparecermos diante de Ti.

Não consideres, Senhor, os nossos múltiplos pecados. Pois se os

considerares, quem subsistirá perante Ti? Contudo a Tua miseri-

córdia é maior do que os nossos pecados e transgressões. Perdoa-

nos, Pai, pois contra Ti pecamos. Vence a nossa corrupção, por Tua

graça. Destrói a indolência que se opõe a Ti. Ilumina-nos por Teu

Espírito Santo, para que Te agradeçamos por tôdas as Tuas dádivas,

mediante Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquêle, porém,

que faz a vontade de Deus permanece eternamente.

ou:

Jesus Cristo diz:

O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quem AAe

recebe, recebe Aquêle que Me enviou.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste. Ouve benignamente as súplicas

do Teu povo. Apesar de termos merecido o Teu castigo por causa

dos nossos pecados nós Te pedimos: Salva-nos e nos perdoa por Tua

graça, para que louvemos sempre o Teu nome. Por Jesus Cristo,

Teu Filho, nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo, vive

e reina de eternidade a eternidade. Amém.

OU:

Misericordioso Deus e Pai. Vimos a Ti com louvor e agradeci-

mento, porque nos deste o Teu Filho, Jesus Cristo, por meio do
qual nos foi dada a vida eterna. Ajuda-nos para que aceitemos esta

vida, e nos dá forças para combatermos o bom combate da fé, em
obediência a Ti, pois Tu nos chamaste ao Teu reino e à Tua glória,

por meio de Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo vive e

reina eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 9, 24-27

Evangelho segundo Mateus 20, 1— 16a

Não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, confiantes em
nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias.

OU3
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Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Filipenses 1, 27—2,4
Evangelho segundo Lucas 10, 38—42 Jeremias 9, 22—23

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e eterno Deus, Pai da luz e doador de tôdas

as boas dádivas. Tu és o consolador dos aflitos, médico dos en-

fermos. Faze chegar a Ti a nossa oração, para que todos se alegre-

grem por causa do Teu socorro e por êle Te agradeçam. Nós Te

suplicamos: Perdoa o pecado da cristandade e livra-a de todo o

pecado e tentação. Conserva-a na verdadeira fé e na Tua obediência.

Concede-lhe pastores fiéis e abençoa os mensageiros do Teu Evan-

gelho.

(Do domingo Septuagesimae até o dia da confirmação: Prepara os

confirmandos para participarem dignamente da Tua Santa Ceia).

Guia misericordiosamente tôdas as autoridades, segundo a Tua

vontade. Guia os pais de famílias e guarda-os juntamente com os

seus. Afasta de nós a carestia, doença, fogo, enchentes, guerra e

todos os castigos que merecemos. Dá que os campos produzam
frutos a contento. Abençoa todo trabalho honesto. Consola os en-

tristecidos e dá saúde aos enfermos, remissão dos pecados a todos

nós e concede-nos o Espírito Santo e a vida eterna. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor e Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.

105



SEXAGESIMAE
HINO: 92 Côr li*.: verde Salmo 95, 7-8

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Levante-Te para socorrer-nos, e nos resgatar, por amor de Tua
benignidade.

ou:

Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores.

Guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o Seu caminho.

ou:

Mas vós sois dÊle, em Cristo Jesus, O qual Se nos tornou da parte

de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Humilhemo-nos perante o Senhor por causa da nossa indignidade

e do nosso pecado. Supliquemos por Sua graça, a remissão dos

nossos pecados e declaremos nosso arrependimento. Tem piedade

de nós, Senhor.

ou:

Santo e eterno Deus, por Teu amor infinito nos revelaste o Teu

Filho, Jesus Cristo. Não merecemos êsse Teu amor, pois constan-

temente somos atraídos pelo que é transitório, e nos prendemos

às coisas dêsse mundo. Tu, porém, nos deste a vida que é eterna

e que se manifesta em nós pela fôrça da fé em Jesus Cristo, pela

qual permanecemos em comunhão conTigo. Tem piedade de nós,

Senhor.

ou:

Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados por meio do Seu

sangue e nos constituiu membros de Seu reino, sacerdotes para o

Seu Deus e Pai. A Êle sejam a glória e o poder pelos séculos dos

séculos. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor: Perdoados são os teus pecados. Glória a Deus

nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste. Tu nos deste o conhecimento

da Tua palavra. Nós Te suplicamos: Põe o Teu espírito em nossos

corações para que não desprezemos a Tua palavra, mas que a ouça-

mos com alegria. Dá que ela produza bons frutos em nós, para que
vivamos segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo, Teu Filho,

nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina

eternamente. Amém.

ou:

Eterno e benigno Deus: Tu sabes que de nada vale confiarmos em
nossas próprias forças. Concede-nos a Tua proteção em nossa vida.

Auxilia-nos a vivermos em Teu amparo diante dos inimigos da

nossa fé. Por Jesus Cristo que conTigo e com o Espírito Santo vive

e reina eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2° Epístola aos Coríntios 11, 21b-12,9

Evangelho segundo Lucas 8, 4—15

Ele é o nosso Deus, e nós povo de Seu pasto e ovelhas de Sua mão.

Oxalá ouvísseis a Sua voz! Não endureçais o vosso coração. Tu me
deste o escudo do Teu salvamento, a Tua direita me susteve, e a

Tua clemência me engrandeceu. Aleluia.

t07



COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Filipenses 1, 12—21

Ev. segundo João 1 1, 20-27 Amos 8, 11-12

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Pai misericordioso, Deus eterno, nós Te louvamos e exal-

tamos por nos teres conservado com vida até hoje e por nos teres

chamado à vida eterna por meio de Teu Filho amado, Jesus Cristo.

Nós Te agradecemos por nos teres dado o Teu Evangelho e Te pe-

dimos: Concede-nos a pregação reta de Tua palavra e a celebração

digna dos Teus sacramentos. Abençoa todos os que chamaste

para dirigirem a Tua Igreja. Dá à Tua Igreja pastores e professores,

conforme a sua necessidade. Fortalece e guarda os mensageiros

do Teu Evangelho em todo o mundo e entre todos os povos. Faze

crescer as obras de amor em tôda a cristandade. Defende a Tua

Igreja em tempos de perseguição, fazendo com que os seus perse-

guidores reconheçam e louvem o Teu santo nome. Protege a nossa

Pátria e concede sabedoria e retidão aos que a governam, a fim

de que vivamos em paz, segundo a Tua vontade. Abençoa esta cida-

de e todos os que nela vivem; governa as nossas casas com a Tua

paz. Santifica os matrimónios. Dá a Tua graça na educação da ju-

ventude. Favorece todo trabalho honesto. Dá tempo propício para

os frutos dos campos, para que cada um receba o seu alimento diá-

rio. Consola as viúvas e os órfãos, os pobres e enfermos, auxilia

os que caem em tentação. Ajuda cada um conforme a sua neces-

sidade. Dá que vivamos em Teu temor, morramos em Tua graça,

descansemos em Tua paz, ressuscitemos por Tua força e herdemos a

vida eterna. Nós Te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo,

ao qual, conTigo e com o Espírito Santo, sejam a honra, o louvor

e a glória para sempre. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMíNGO ESTOMIHI

HINO: 164 Côr lit.: verde Lucas: 18, 31

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,. Cristo

Jesus, homem, O qual a Si mesmo Se deu em resgate por todos.

ou:

Jesus Cristo diz:

Eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto

está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do
homem.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Misericordioso Deus e Pai, em profunda humildade reconhecemos

e confessamos os nossos múltiplos pecados e transgressões. Con-

templa-nos benignamente e perdoa os nossos pecados, por meio de
Jesus Cristo. Teu Filho, nosso Salvador. Tem piedade de nós, Senhor!

ou:

Senhor, levantamos as nossas súplicas a Ti, confiando em Tua mi-

sericórdia e não em nossas justiças. Ouve-nos, Senhor, perdoa-nos,

atende-nos. Faze cessar a nossa transgressão, para dar fim aos pe-

cados e à iniquidade, para trazer também a nós a Tua justiça eterna.

Por Teu Filho, Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor!

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor:

Não temas, porque Eu sou o teu Deus,- Eu te fortaleço, e te ajudo,

e te sustento com a Minha destra fiel.

ou:
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Fiel é esta palavra e digna de tôda a aceitação, que Cristo Jesus

veio ao mundo para salvar os pecadores.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, nosso Pai, que Te revelaste por meio de
Teu Filho Jesus Cristo, nós Te rogamos: Manda o Teu Santo Espírito,

para que êle acenda em nós o verdadeiro amor cristão e nos guarde

e preserve de tudo que é contra os ensinamentos de Jesus, para

que nos console e nos fortaleça nas aflições que por causa da Tua

palavra nos possam sobrevir. Amém.

ou:

Nosso Pai no céu, Tu não poupaste o Teu próprio Filho, antes o

entregaste a nós, para que, por nós, morresse na cruz. Por isso nós

Te pedimos: Dá que nós nos consolemos sinceramente em Tua graça,

nos acautelemos dos pecados e que suportemos com paciência os

sofrimentos que nos mandares. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 13.

Evangelho segundo Lucas 18, 31—43

Andemos em amor, como também Cristo nos amou e Se entregou

a Si mesmo por nós.

ou:

Ninguém tem maior amor do que êste de dar alguém a sua vida

pelos seus amigos.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
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1.° ep. aos Coríntios 1, 21—31
Evangelho segundo Marcos 10, 35—45 Jeremias 8, 4—9

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és compassivo e a Tua bon-

dade não tem limites. Nós Te pedimos: Contempla-nos como aquê-

les que por Teu Filho, Jesus Cristo, foram redimidos. Dá-nos o Teu

Espírito Santo, para que êle nos renove e ilumine e purifique.

Permite que todos os homens se regozijem em Tua salvação. Pro-

tege a Tua Igreja contra o poder e a astúcia do inimigo. Concede
ordem e justiça ao nosso povo e à nossa Pátria. Guia todos os que
são responsáveis pelo destino de nossa Pátria. Dá-nos unanimidade

e amor fraternal, para que reconheçamos os nossos pecados. Des-

perta, em tôda parte, homens fiéis a Ti somente. Dá-nos a Tua graça

para a educação nos lares e nas escolas. Ajuda os doentes, fortalece

os aflitos, consola os consternados. Prepara-nos mais e mais para

um fim bem-aventurado. E quando vier a nossa redenção, aceita-nos

em Tua graça e nos leva ao Teu reino eterno. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor e Salvador. Amém.

PASTOR:

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO INVOCAVIT
HINO: 140 Côr li».: violeta 1° João 3, 8

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Êle Me invocará, e Eu lhe responderei; na sua angústia Eu estarei

com êle. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à

sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte,

Deus meu, em quem confio.

ou:

Jesus Cristo diz: É necessário que o Filho do homem sofra muitas

cousas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e

pelos escribas; seja morto e no terceiro dia ressuscite.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Onipotente Deus e Pai, juiz de todos os homens, diante de Ti con-

fessamos que transgredimos os Teus mandamentos por meio de
pensamentos, palavras e ações. Perdoa-nos e dá-nos a Tua graça.

Perdoa-nos os nossos pecados e concede-nos o Teu Espírito Santo,

para que doravante somente a Ti sirvamos em justiça e santidade.

Senhor, não tires de nós a promessa da salvação eterna. Em nome
de Jesus Cristo, tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Humilhemo-nos perante Deus, reconhecendo os nossos pecados, a

nossa culpa e indignidade. Invoquemo-lo pelo perdão e pela reno-

vação das nossas mentes por meio do Espírito Santo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus
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Cristo, o justo; e Êle é a propiciação pelos nossos pecados, e não

somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.

ou:

Jesus Cristo diz: O Filho do homem veio para buscar e salvar o

que estava perdido. Quem recebe a Mim, recebe Àquele que Me
enviou.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Jesus Cristo, conserva-nos unidos com os que para Ti

trabalham, para que fiquemos alertas e sóbrios na luta contra Sa-

tanás e para que, quando nela, achemos fôrça e auxílio somente em
Ti, para o Teu louvor, pois Tu reinas com o Pai e com o Espírito

Santo, de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Santo e misericordioso Pai. No início do tempo da paixão de Cristo

Jesus, Teu Filho, nosso irmão, reunimo-nos sob a Sua cruz. Faze

com que a palavra desta cruz produza fé em nossos corações, para

que Jesus Cristo seja o nosso único consolo, na vida e na morte.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2.° Epístola aos Coríntios 6, 1—10
Evangelho segundo Mateus 4, 1—11

Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquêle que não poupou
o Seu próprio Filho, antes por nós O entregou, porventura não nos

dará graciosamente, com Êle, tôdas as cousas?

ou:

E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as cousas antigas

já passaram, eis que se fizeram novas.

Amém.
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COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te agradecemos que ainda nos chamas à paz

que nos preparaste e que ainda é anunciada a palavra da cruz.

Agradecemos pela bondade, com a qual nos conduzes, embora,
muitas vêzes, nos esqueçamos dos Teus benefícios. Nós Te rogamos:

Efetua sempre a Tua obra em nossos corações. Fortalece-nos na

tentação e ensina-nos a sermos alegres em meio à tribulação. Nós
Te pedimos por Tua Igreja: Dá que a verdadeira fé seja despertada

e fortificada por sua missão, para que o amor de Cristo cresça em
nós. Dá paslôres e professores fiéis. Converte os impenitentes e

chama os que ainda andam errantes. Dá que o testemunho de Cristo

ganhe poder entre todos os povos. Rogamos pelas nossas autori-

dades, para que reconheçam o que é devido para a paz do nosso

povo e governem o nosso país segundo a Tua vontade. Conserva

a Tua paz em todas as nações. Dá prosperidade a todo trabalho

honesto. Desperta servos fiéis em iodos os recantos. Rogamos-Te

pelos nossos lares e escolas; santifica os matrimónios. Dá que a Tua

paz habite em todos os lares. Prepara os confirmandos, pelo Espírito

Santo, para que confessem com alegria o seu Salvador. Compadece-

Te dos doentes e enfermos. Sê o amparo de viúvas e órfãos. Pre-

para os moribundos para um fim bem-aventurado. Senhor, Jesus

Cristo, Tu foste obediente até à morte, sim, à morte na cruz. Tu dizes:

Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue, tome a sua

cruz e siga-Me. Eis-nos aqui, Senhor. Deixa-nos acompanhar-Te em
obediência para onde quer que Tu nos conduzas, até chegarmos

ao destino e nos fôr permitido glorificar-Te no Teu trono, em tôda

a eternidade. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.

1 14



DOMINGO REMINISCERE

HINO: 211 Côr lit.: violeta Is. 50, 4—5

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Lembra-Te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades que
são desde a eternidade. Não permitas que os nossos adversários nos

dominem.

ou:

Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nêle o nosso

coração se alegra, pois confiamos no Seu santo nome.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor nosso Deus e Pai. Estamos reunidos perante a Tua face para

rememorarmos a amarga paixão e morte do nosso Senhor, Jesus

Cristo. Prostramo-nos humildemente diante de Ti, confessamos a

nossa iniquidade e os nossos pecados. A nossa culpa está sempre
diante de nós. Nós Te suplicamos, Senhor, sê misericordioso a nós

pecadores. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, sê benigno ao povo que chamaste para Te adorar. Não nos

trates segundo as nossas iniquidades. Purifica-nos dos nossos pe-

cados. Ilumina os nossos corações com a Tua benignidade. Tem
piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos en-

ganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos
pecados, Êle é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri-

ficar de tôda injustiça.
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ou:

Cristo amou a Igreja, e assim mesmo Se entregou por ela,

para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem
de água pela palavra, para a apresentar a Si mesmo Igreja gloriosa,

sem mácula, nem ruga, nem cousa semelhante, porém santa e sem
defeito.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
P paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Tu sabes que nós sem Ti somos homens aban-

donados e perdidos. Nós Te rogamos: Protege-nos em toda a tribu-

lação e tentação, para que sejamos preservados de todo o mal e

os nossos corações sejam livres de todos os maus pensamentos. Me-
diante Jesus Cristo, Teu Filho, que conTigo e com o Espírito Santo,

vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Senhor dá-nos a Tua força e faze com que nos assemelhemos sem-

pre mais a Ti. Quando estamos atemorizados, faze-nos ver a eterna

salvação, quando ansiedade e morte nos circundam, fala-nos da

Tua compaixão. Dá que Tua Igreja Te conheça e espere em Ti, para

que a Ti e ao Pai e ao Espírito Santo, sejam dadas a honra, a glória

e o poder. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola aos Tessalonicenses 4, 1—7

Evangelho segundo Mateus 15, 21—28

O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não

me retraí.

ou:

Bendirei o Senhor em todo tempo, o Seu louvor estará sempre nos

meus lábios.

Amém.
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COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

1.° Ep. de João 2, 12-17

Evangelho segundo Lucas 10, 17-20 ou 22, 54-62 Êxodo 33, 17-23

PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o eterno e onipotente Deus, o Senhor de todos

os senhores, o juiz de todos os homens, povos e países. Invoque-

mo-lo em favor da Igreja em toda a terra; por todos os que sofrem

tentação e tribulação; pela direção da Igreja; pela pregação fiel da

Sua palavra; por todas as obras de amor, oremos ao Senhor: Tem
piedade de nós, Senhor.

Por nosso povo e nossa Pátria; por todos os que nos são instituídos

como autoridades, que Êle os guie segundo os Seus conselhos, e

êles nos conduzam segundo os Seus mandamentos, que Êle não cas-

tigue o povo, tirando-lhe a Sua palavra, oremos ao Senhor: Tem
piedade de nós.

Por esta comunidade e todos os seus membros; por todo trabalho

honesto em busca do pão de cada dia; pelo crescimento da seara

nos campos; pelo matrimonio; pela juventude, para que ela seja

preservada de todo o mal e confesse a Cristo como Senhor e Sal-

vador de todos os homens, oremos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Por todos os abandonados e repudiados; por todas as viúvas e órfãos;

por todos os expatriados e por todos os que vacilam em sua fé;

por todos os que se afastaram da Igreja de Jesus Cristo e se per-

deram na escuridão do ódio,- pela salvação de tôda a humanidade;
para que tenhamos fé na hora da tentação, oremos ao Senhor: Tem
piedade de nós.

Aceita-nos benignamente, salva-nos e nos sustenta, pois somente a

Ti competem a honra, a glória e a adoração, ao Pai e ao Filho e ao

Espírito Santo, agora e para todo o sempre e de eternidade a eter-

nidade. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO OCULI
HINO: T01 Côr li*.: violeta Mateus 20, 28

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Êle me
tirará os pés do laço. Volta-Te para mim e tem compaixão, porque
estou sozinho e aflito.

ou:

Eis que os olhos do Senhor estão sôbre os que O temem, sobre os

que esperam na Sua misericórdia.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade; e se-

gundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas trans-

gressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-

me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu
pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra Ti so-

mente, e fiz o que é mau diante dos Teus olhos, mas Tu curas aquêles

que têm um coração quebrantado. Cura-nos, Senhor, e seremos

sarados. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Onipotente e eterno Deus. Ante a cruz do nosso Salvador confessa-

mos que não somos dignos do Teu amor, o qual não poupou o Seu

único Filho, mas antes O entregou por todos nós. Nós não Te ama-

mos como devíamos, nós nos desviamos dos Teus caminhos e nos

revoltamos contra a Tua vontade. Pecamos contra Ti em pensamen-

tos, palavras e ações e por isso merecemos a Tua ira e o Teu castigo.

Nós Te rogamos, Senhor: Compadece-Te de nós e perdoa-nos tôda

a nossa culpa. Salva-nos dos nossos pecados, por Jesus Cristo,

nosso Senhor e Salvador. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus Cristo mesmo carregou em Seu corpo sobre o madeiro os

nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para

a justiça; por Suas chagas fostes sarados.

ou:

Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fume-

ga; Êle abrirá os olhos dos cegos e tirará da prisão o cativo.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Nós Te rogamos, onipotente Deus e nosso Pai: Dá ouvidos

às súplicas dos Teus servos, estende sôbre nós a Tua mão poderosa,

para que sejamos conservados de todos os nossos inimigos. Mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Onipotente e eterno Deus: Olha benignamente o Teu povo, e es-

tende sôbre nós a Tua mão, para impedir as agressões de Satanás.

Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, que conTigo e com o Espírito Santo

vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Epístola aos Efésios 5, 1—9

Evangelho segundo Lucas 11, 14—28

O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e

dar a Sua vida em resgate por muitos.
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ou:

Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que O temem, sobre os

que esperam na Sua misericórdia.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

1.
a Ep. de Pedro 1, 13-16

Evangelho segundo Lucas 9, 51—56 Jeremias 26, 1 — 15

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus, Tu não vieste para condenar o homem, mas
para salvá-lo. Recomendamos-Te todos os enfermos, entristecidos e

cativos. Livra-nos dos poderes das trevas. Alegra-nos! Cura a nossa

alma, o nosso corpo, o coração e a mente, pois Tu és o Salvador e

Protetor. Domina todos os inimigos da nossa vida, tais como enfer-

midade, pecado e morte eterna. Auxilia-nos a vivermos submissos a

Ti e a servirmos somente a Ti, em eterna obediência e beatitude.

Remove, Senhor, os danos e tribulações da Tua Igreja e desta co-

munidade. Ajuda para que os Teus fiéis perguntem mais e mais por

Ti e Te dêem a honra e o louvor. Faze-nos reconhecer que somente

de Ti podemos esperar a renovação da Igreja Dá-nos espírito de

oração, vigor para a nossa fé e certeza da remissão dos nossos

pecados. Salva-nos, Senhor, e ajuda-nos para que Te sirvamos em
nova obediência numa vida fiel à Tua palavra. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO LAETARE
HINO: 198 Côr li*.: violeta João 12, 24

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós

todos que a amais,- exultai com ela todos os que com ela pranteastes.

Pois para isto sereis saciados dos mananciais do Seu consolo e vos

alegrareis da plenitude da Sua glória.

ou:

Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-

me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor e Salvador. Tu que derramaste o Teu sangue para que nós

tivéssemos entrada em Teu reino, dá que nos arrependamos since-

ramente dos nossos pecados e reconheçamos quão alto é o preço

que Tu pagaste por nós. A Ti, que não conheceste pecado, o Pai

Te fêz pecado por nossa causa, para que em Ti fôssemos feitos

justiça de Deus. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Onipotente Deus e Pai, Senhor de todos os homens. Confessamos
diante de Ti que, com pensamentos, palavras e ações, transgredi-

mos os Teus mandamentos. Nós nos arrependemos de coração,

Senhor, e procuramos a Tua graça e misericórdia. Perdoa os nossos

pecados e concede-nos o Teu Santo Espírito, para que doravante

sirvamos a Ti em amor e justiça. Concede-nos a vida eterna e a nossa

salvação. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Sabeis que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
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que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais

vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem de-

feito e sem mácula, o sangue de Cristo.

ou:

Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio

sangue, Jesus entrou no Santuário uma vez por tôdas, tendo obti-

do eterna redenção.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
£ com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo. Tu entregaste o Teu corpo à morte
para que nós tivéssemos vida. Nós Te pedimos: Alimenta-nos com o
pão da vida, para que sejamos saciados com a riqueza da Tua

graça e que, por meio de Ti, produzamos frutos que permanecem
eternamente. Nós o suplicamos a Ti que com o Pai e com o Espírito

Santo vives e reinas de eternidade a eternidade.

ou:

Misericordioso e eterno Deus, Tu não poupaste o Teu próprio Filho,

antes, porém, por nós o entregaste. Por isso nós Te suplicamos: Dá

que a cruz de Teu Filho, Jesus Cristo, seja o nosso refúgio, para

que não desesperemos na tribulação, mas perseveremos na fé e na

obediência, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Epístola aos Gálatas 4, 22—5, 1 ou 5, 11—11.

Evangelho segundo João 6, 1—15

Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, caindo na

terra, não morrer, êle fica só; mas se morrer, produz muito fruto.

ou:

Jesus diz: O que vem a Mim, jamais terá fome, e o que crê em
Mim, jamais terá sêde.

Amém.
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COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

2° Ep. aos Coríntios 7, 4-10
Evangelho segundo João 6, 47—57 ou:

Evangelho segundo Mateus 27, 15—31 Isaías 52, 7—15

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Santo Deus, Pai onipotente, nós Te rogamos: Vela benigna-

mente sôbre a Tua comunidade, pela qual o Teu Filho entregou a

Sua própria vida. Dá-nos, por meio da fé, uma convicção mais forte

de que Tu nos perdoaste e nos purificaste dos nossos pecados por

meio de Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aceita as nossas

orações que trazemos a Ti por nós e por todos os homens. Enche

a Tua igreja com o amor de Jesus Cristo. Concede a Tua bênção ao

ministério que prega o Teu Evangelho. Reconduze a Ti os que andam
em caminhos faltosos e reúne a todos pelo Espírito Santo, em tôrno

da cruz de Cristo. Abre os nossos corações para que recebamos a

Tua mensagem. Olha benignamente sôbre todos os povos da terra,

também sôbre o nosso povo. Guia tôdas as autoridades segundo os

Teus conselhos e conserva a paz no mundo. Atende a todos os que
a Ti clamam. Compadece-Te dos pobres e enfermos. Abençoa todo

trabalho honesto em busca do pão de cada dia. Faze de nossos

lares recantos de amor e moderação. Dá professores que se subor-

dinem à Tua palavra. Fala Tu mesmo aos corações dos confirmandos,

para que aceitem a Tua salvação com verdadeira alegria e gratidão.

E quando declinarem os dias de nossa vida, dá-nos forças para per-

manecermos na fé, até que Te agradeçamos, salvos pela cruz, e

cantemos louvores ao Teu nome eternamente. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.

123



DOMINGO JUDICA
HINO: 41 Côr lifl-.s violeta João 17, 19

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação

contenciosa; livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois Tu és o
Deus da minha fortaleza.

ou:

Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados e entrou

uma vez por tôdas no Santuário, pelo Seu próprio sangue, tendo

obtido eterna redenção. Êle Se ofereceu uma vez para sempre, para

tirar os pecados de muitos.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo Deus. Sê um juiz misericordioso para com nós, pobres peca-

dores, pois Tu entregaste o Teu Filho, Jesus Cristo, para que
por meio dÊle fossem tirados do mundo o pecado e a culpa

que jaziam sobre nós. Nós esperamos em Ti, Senhor. Concede-nos

o Teu perdão e chama-nos à Tua adoração. Tem piedade de nós,

Senhor.

OU:

Santo e onipotente Deus e Pai. Tu vês tudo o que fazemos e deixa-

mos de fazer. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos o nosso pecado

e nos ajuda para uma nova vida. Nós reconhecemos e confessamos

os nossos pecados e transgressões, sabemos que não andamos em
Teus caminhos e que não guardamos os Teus mandamentos. Nós Te

pedimos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça,

e santificação, e redenção.

ou:

Aquêle que não conheceu pecado, Êle o fêz pecado por nós, para

que nÊle fôssemos feitos justiça de Deus.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste. Tu nos deste o Teu Filho como
sumo sacerdote para que Êle, por meio de Seu precioso sangue,

nos reconciliasse conTigo. Ensina-nos a crer verdadeiramente nÊle,

para que Êle nos conduza a seu tempo para a vida eterna, onde
Êle, conTigo e com o Espírito Santo., vive e reina eternamente. Amém.

ou:

Nosso Deus e Pai, Tu instituíste o Teu Filho como verdadeiro sumo
sacerdote e mediador de Seu povo. Concede, Senhor, que contem-

plemos com corações sinceros e puros o Seu eterno e único sacri-

fício. Dá que nos consolemos eternamente em Sua intercessão. Nós
Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que conTigo e com
o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Hebreus 9, 11—15
Evangelho segundo João 8, 46—59
Jesus Cristo diz: A favor dêles Eu Me santifico a Mim mesmo, para

que êles também sejam santificados na verdade.

ou:

Bem-aventurado aquêle cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é
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coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui

iniquidade.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

1.° Ep. de Pedro 1, 17-25

Evangelho segundo João 13, 31—35 ou:

Evangelho segundo Lucas 23, 27—34 Números 21, 4—9

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso mediador em favor de
nossa salvação diante do Pai. Nós Te agradecemos por teres unido

novamente o que o pecado havia separado, pois Tu Te ofereceste

uma vez por tôdas em sacrifício na cruz. Tu que não soubeste o

que é o pecado, por Deus Te tornaste pecado, para que fôssemos

justificados diante de Deus, nosso Pai. Por isso nós Te adoramos e

glorificamos, Senhor. Agora temos sempre ao Pai, por Teu intermé-

dio, porque Tu intercedes por nós. Concede que nos voltemos para

Ti e que aceitemos o Teu auxílio e a Tua proteção contra o ardil de
Satanás, para que por Ti sejamos libertados das algemas do pecado.

Conserva a Tua Igreja na verdade, até o fim. Dá o Teu Santo Espírito

para a pregação de Tua palavra, para que ela aponte somente a Ti

como mediador e salvador e para que assim muitos sejam condu-

zidos a Ti e em Ti encontrem salvação e paz. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO DE RAMOS
Palmarum

HINO: 42 Côr II».: violeta Isaías 53, 11-12

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor!

Hosana nas maiores alturas!

ou:

Jesus Cristo diz: Eu sou um rei. Para isso Eu nasci e para isso vim

ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquêle que
é da verdade ouve a Minha voz.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Grande é a nossa desobediência com a qual

pecamos contra Ti. Ajuda-nos por amor de Teu nome. Tu, Senhor,

és o nosso Pai e Pai de nosso Redentor. ConTigo está a graça e toda

a redenção. Tu proporcionas a salvação ao Teu povo. Tem piedade

de nós, Senhor.

OU:

Senhor, nosso Deus. Tu trouxeste, em Jesus Cristo, consolo e auxílio

a nós pobres pecadores. Tu nos deste a salvação do pecado e da
culpa, da ansiedade e da morte. Nós, porém, não Te agradecemos
devidamente, por nos teres enviado o Teu Filho, Jesus Cristo,

entregando-o à morte na cruz. Nós não o seguimos, mas andamos
nos nossos próprios caminhos e nos desviamos dos Teus manda-
mentos. Ó Senhor, compadece-Te de nós e perdoa todas as nossas

transgressões. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para que dora-

vante sigamos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, servindo-O
em tôda a nossa vida. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Deus estava em Cristo, reconciliando conSigo o mundo, não impu-
tando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da
reconciliação.

ou:

O Senhor diz: Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os

teus pecados como a nuvem. Torna-Te para Mim, porque Eu te remi.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e benigno Deus. Com tôda a cristandade

na terra glorificamos o Teu grande amor, porque entregaste o Teu

Filho, Jesus Cristo, por nós. Dá que, em nossas tentações, achemos
consolo nos Seus sofrimentos e que O sigamos alegremente para

onde quer que Êle nos conduza, até que nos seja permitido ver a

Tua face e glorificar a Tua misericórdia em eternidade. Amém.

ou:

Senhor, nosso Pai no céu! Tu fizeste com que Teu Filho amado,

nascesse homem e sofresse a morte na cruz, para que nós fôssemos

salvos. Concede que imitemos a Sua mansidão e participemos da

ressurreição, mediante o mesmo. Em nome de nosso Senhor, Jesus

Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina eterna-

mente. Amém.

ou:

Senhor onipotente, nosso Pai por Jesus Cristo, Tu desejas que aqui

soframos e morramos com Cristo, a fim de que, a seu tempo, seja-

mos elevados à glória. Concede, por Teu grande amor, que nos

sujeitemos à Tua vontade e perseveremos na verdadeira fé até o

fim. Dá que nos consolemos e regozijemos na futura ressurreição

e glória, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

Epístola aos Filipenses 2, 5—1

1

Evangelho segundo João 12, 12—24

ou:

Ouçamos o testemunho de paixão e morte de Cristo, segundo o

evangelista Mateus, capítulos 26 e 27.

O Meu servo, o justo, com o Seu conhecimento, justificará a muitos,

porque as iniquidades, Êle as levará sôbre Si. Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

Ep. aos Hebreus 12, 1—6

Evangelho segundo João 12, 1—8 Zacarias 9, 8—12

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Sê louvado, Senhor Jesus Cristo, porque vens a nós em
nome do Senhor. Deixa-nos peregrinar conTigo, nesta Semana Santa,

pois Tu és o nosso único Salvador e Rei. Recolhe-nos, porque estamos

dispersos em meio às preocupações dêste mundo. Dá que medite-

mos com seriedade naquilo que Tu fizeste por nós e que participe-

mos da reconciliação com nosso Deus e Pai. Faze com que a Tua

Igreja tenha alegria em anunciar a palavra da cruz, não se impor-

tando com as tentações e as tribulações. Permite que a Tua palavra

produza frutos em muitos corações. Dá que haja paz entre todos os

povos e que reine a justiça sôbre a terra. Penetra em todos os lares,

permite que velhos e jovens sejam obedientes assim como Tu o
foste até à morte na cruz. Entra em nossas escolas e faze crescer

uma geração que confesse o Teu nome com alegria. Assiste todos

os que Te invocam em suas tribulações e angústias, pobreza e doença.

Não permitas que caiamos em desespêro e vícios. Não permitas

que alguém parta desta vida terrena, sem que esteja reconciliado,

por Ti, com nosso Pai no céu. Mantém-nos firmes na Tua comunhão
até que possamos cantar hosana e Te louvar em Teu trono, eter-

namente. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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QUINTA-FEIRA DA PAIXÃO
HINO: 133 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga

ao Seu santo nome. Bendize, ó minha aima, ao Senhor, e não te

esqueças de um só de Seus benefícios.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

Oremos: Misericordioso Deus, nosso Pai no céu. Nós Te agradece-

mos, por teres deixado que Teu Filho amado sofresse por nossa

causa. Concede-nos a Tua graça para que comemoremos a Santa

Ceia conforme a Tua vontade e que recebamos o perdão dos nossos

pecados, segundo a Tua promissão. Cria em nós o amor fraternal,

para que glorifiquemos a Sua morte durante tôda a nossa vida.

COMUNIDADE:
Hino 44 — Leva um cordeiro a transgressão.

PASTOR:

Alocução.

Oremos: Senhor Jesus Cristo. Tu nos ordenaste que comemorásse-

mos a Tua paixão na Santa Ceia e que proclamássemos a Tua morte.

Concede-nos que recebamos o sacramento do Teu corpo e Teu san-

gue, segundo a Tua vontade, a fim de que tenhamos sempre diante

de nós o resgate por meio de Ti, que com o Pai e com o Espírito

Santo vives e reinas eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Hino 42

PASTOR e COMUNIDADE:

Pai Nosso.

PASTOR:

Amém.

Leitura bíblica: 1.° Cor. 1 1,20-32 ou:

1.° Cor. 10, 16-17
João 13, 1—15 OU:

Lucas 22, 14-20
Salmo 1 1

1
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PASTOR:

Ouçamos as palavras da instituição da Santa Ceia:

Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão;

e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai

e comei; isto é o Meu corpo que é dado por vós; fazei isto em me-

mória de Mim.

Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o

cálice; e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e

bebei dêle todos; êste cálice é a nova aliança no Meu sangue, derra-

mado em favor de vós para remissão de pecados; fazei isto, todas

as vêzes que o beberdes em memória de Mim.

COMUNIDADE:
Hino

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Fica conosco,

como o prometeste. Guarda-nos da participação indigna da Tua

Santa Ceia. Faze com ela nos seja abençoada e nos assegure a nossa

salvação. Confirma-nos em Tua comunhão e conforta-nos com a Tua

paz celeste, até que possamos participar da grande ceia no reino

de Tua glória. Amém.
(Convite): Vinde, porque tudo já está preparado.

Provai e vêde que o Senhor é bom.

Oremos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em
mim bendiga o Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,

e não te esqueças de nenhum só de Seus benefícios. Êle é quem
perdoa todas tuas iniquidades; quem sara tôdas as tuas enfermida-

des; quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e miseri-

córdia. Aquêle que não poupou a seu próprio Filho, antes, por
todos nós o entregou, porventura não nos dará com Êle tôdas as

cousas? Nós Te rogamos, Senhor, conserva-nos em Tua graça, une-

nos sempre mais em amor fraternal como membros do corpo, cuja

cabeça és Tu mesmo. Dá que a minha bôca e o meu coração louvem
sempre a Tua graça, hoje e até a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Hino:

PASTOR:

Bênção.
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SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
HINO: 44 Côr lit.r preto

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham
longe de Meu salvamento as palavras de Meu clamor? Todos os que
me vêem zombam de mim; afrouxam os lábios e meneiam a cabeça:

Confiou no Senhor! Êle que O livre e que O salve, pois nÊle tem
prazer. Êles Me olham e encaram. Repartem entre si as Minhas ves-

tes, e sôbre a Minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não

Te afastes de mim: Força Minha, apressa-Te em socorrer-Me!

ou:

Em nome de Jesus Cristo, dobrem-se os joelhos de todos no céu,

na terra e debaixo da terra. A Êle que foi obediente até à morte na

cruz, louvai; porque Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus,

o Pai.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e se-

gundo a multidão das Tuas misericórdias apaga as minhas trans-

gressões. Cura os que têm corações quebrantados e cuida de suas

feridas. Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me e serei salvo,

porque Tu és o meu louvor. Converte-me para que eu seja real-

mente convertido. Por Teu Filho, Jesus Cristo, somos justificados,

porque deixaste que Êle levasse sôbre Si as nossas iniquidades.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo Deus: Sob a cruz do Teu Filho, nós Te confessamos os nossos

pecados e a nossa culpa. Nós todos somos pecadores e não pode-

mos subsistir ante o Teu julgamento. Não consideramos a Tua bon-

dade, paciência e longanimidade e por isso não merecemos ser

chamados herdeiros de Teu reino. Mas, Tu, Senhor e Deus, és bon
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doso e misericordioso para com os Teus filhos e não poupaste se-

quer o Teu próprio Filho, dando-o por nós. Sôbre Êle lançaste todos

os nossos pecados. Não nos abandones, Senhor, e não escondas a

Tua face por causa do nosso pecado. Em nome de Jesus Cristo, Te

suplicamos: Tem piedade de nós.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno

a acolher-te; num ímpeto de indignação escondi de ti a Minha face

por um momento; mas com misericórdia eterna Me compadeço de
ti, diz o Senhor, o teu Redentor.

ou

Certamente Êle tomou sôbre Si as nossas enfermidades, e as nossas

dores levou sôbre Si; e nós O reputávamos por aflito, ferido de
Deus e oprimido. Mas Êle foi traspassado pelas nossas transgressões,

e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz

estava sôbre Êle, e pelas Suas pisaduras fomos sarados.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e eterno Deus. Tu não poupaste o Teu Filho

Unigénito, mas O sacrificaste por nós, deixando-O morrer pelo

nosso pecado na cruz. Faze com que o nosso coração jamais vacile,

mas permaneça firme nesta fé. Mediante Jesus Cristo que conTigo

e com o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém.

ou:

Todo-Poderoso Deus, nosso Pai. Tu mandaste o Teu Filho para que
Êle sofresse por nós as dores da cruz, libertando-nos do poder de
satanás. Concede-nos corações certos de que o nosso pecado foi
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redimido e que temos a salvação eterna em Jesus Cristo, que con-

Tigo e com o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Isaías 52, 13-53, 12

Evangelho segundo João 19, 16—30

ou:

Ouçamos o testemunho da paixão e morte de Cristo segundo o evan-

gelista João, capítulo 18 e 19.

O castigo que nos traz a paz estava sobre Êle, e pelas Suas

pisaduras fomos sarados.

ou:

Proclamaram em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória

e louvor.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

2.° Ep. aos Coríntios 5, 14—21

Ev. segundo Lucas 23, 39-46 Salmo 22, 2-20

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Senhor, tem piedade de nós,-

Cristo, tem piedade de nós,-

Senhor, tem piedade de nós;

Senhor Deus, Pai no céu,

Senhor Deus, Filho, Salvador do mundo,

Senhor Deus, Espírito Santo,

Compadece-Te de nós; tem misericórdia de nós.

Preserva-nos, bom Deus e Senhor.

Tem misericórdia de nós, socorre-nos, bom Deus e Senhor.
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Preserva-nos de todo pecado, de todo transvio, de todo mal, do
poder da tentação, da morte eterna.

Preserva-nos, bom Deus e Senhor, por Teu nascer cheio de graça,

por Tua vida consagrada, por Teu sofrimento inocente, por Tua obe-

diência até à morte, por Tua ressurreição e ascenção.

Em nossa última hora, no juízo final, socorre-nos, bom Deus e Se-

nhor, nós Te suplicamos.

Senhor, dirige e guia a Tua Igreja e conserva todos os ministros da

Tua palavra numa vida consagrada a Ti. Preserva-nos de todos os

cismas e espíritos herejes. Reconduze todos os iludidos e des-

viados. Envia trabalhadores fiéis à Tua seara. Governa com Teu Es-

pírito e força a pregação da Tua palavra. Consola e ajuda todos os

desconsolados e oprimidos. Concede paz e entendimento a todos os

povos da terra. Guarda e protege o nosso povo e o nosso país.

Ilumina as nossas autoridades para que impere a justiça. Socorre

aquêles que estão em necessidade e perigo. Protege as crianças e

os enfermos, famintos e expatriados, viúvas e órfãos. Compadece-
Te de todos nós. Perdoa os nossos perseguidores e difamadores.

Ouve-nos, Senhor, nosso Deus. Ó Jesus Cristo, Filho de Deus, com-
padece-Te de nós, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a Tua paz. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO Di PÁSCOA
DIA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

HINO: 57 Cor li*.: branco Apocalipse 1, 18

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Êle ressuscitou. Por que procurais o vivo entre os mortos? Lembrai-

vos do que Êle vos disse: O Filho do homem deve ser morto, e

ressuscitado no terceiro dia. De glória e honra O coroaste. Deste-Lhe

domínio sobre as obras da Tua mão, e sob Seus pés tudo Lhe

puseste.

ou

O Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou realmente. Êste é o dia que
o Senhor fêz: Alegremo-nos e sejamos felizes. A pedra que os cons-

trutores rejeitaram, essa veio a ser a princioal pedra, angular: isto

procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos.

ou

Assim diz o Senhor: Não temas, Eu sou o primeiro e o último e

aquêle que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos

dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.

Cantemos louvores ao Trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Nós Te invocamos na aflição e no

nosso pecado, pois Tu és misericordioso e Te compadeces de nós.

Cristo, Filho de Deus, que por nós nasceste homem, por nós morreste

e ressuscitaste e voltaste ao Pai: Compadece-Te de nós, para que Te

sejamos gratos. Espírito Santo, consolo dos corações aflitos, que

apagas tôda a dor dos pecados, vem e habita em nós para que cum-

pramos a Tua vontade, ó fonte de tôda graça, preenche os nossos

corações. Tem piedade de nós, Senhor.

ou

Santo Deus e Pai. Confessamos diante de Ti as nossas iniquidades e

transgressões. Sabemos que não podemos subsistir ante a Tua jus-

tiça. Compadece-Te de nós e sê misericordioso, pois Tu nos reve-
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laste o Teu amor na morte e ressurreição de Teu Filho. Por isso nós

Te suplicamos: Perdoa a nossa culpa e dá-nos o Teu Santo Espírito,

para que recebamos em alegria aquilo que Tu nos deste por meio

do Teu Filho. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem
os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou

antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também
intercede por nós.

ou:

Assim diz o Senhor: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
Mim, ainda que morra viverá; e todo o que vive e crê em Mim, não

morrerá eternamente.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém-

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente, Pai misericordioso. Tu aniquilaste o pe-

cado e a morte, pela morte de Teu Filho e recuperaste a inocência

e a vida eterna, pela Sua ressurreição. Concede-nos vivermos em Teu
reino. Auxilia-nos a crermos isso de todo o coração e a Te louvarmos

agradecidos nessa fé. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho nosso Se-

nhor. Amém.

ou:

ó Deus, que deste o Teu Filho Unigénito à morte na cruz, para que
fôssemos redimidos e que O ressuscitaste para que fôssemos livres

do nosso pecado. Dá que morramos diariamente ao pecado para vi-

vermos sempre com nosso Senhor, Jesus Cristo, alegres e convic-

tos de nossa ressurreição e salvação. Amém.

ou:
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Deus onipotente, que triunfaste sôbre a morte e nos abriste a porta

para a vida eterna por Jesus Cristo, Teu Filho Unigénito, nós Te

suplicamos: Permite que vençamos em nossa vida. Põe em nossos

corações o desejo de trabalhar e viver para Ti e assiste-nos com o
Teu auxílio. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que conTigo e com o
Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1 .

a
Epístola aos Coríntios 5, 7—8

Evangelho segundo Marcos 16, 1—7

Assim diz o Senhor: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos

séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.

ou:

Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agui-

Ihão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso

Senhor Jesus Cristo.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. aos Coríntios 15, 12-20
Evangelho segundo Mateus 28, 1 — 10 Salmo 118, 14—24

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico ou niceno.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Louvado seja Deus que fêz Jesus Cristo ressurgir dentre

os mortos por Seu poder. Não permitiste, Senhor, que Teu Filho per

manecesse morto, mas Lhe abriste o caminho para a vida, tornando-

O Senhor e Salvador. Dá que também nós ressuscitemos com Ele,

morrendo ao pecado e vivendo para a Tua glória. Senhor Jesus

Cristo, Tu ressuscitaste e não é em vão a nossa fé em Ti. Já não mais

estamos sob o domínio do pecado e os que morreram não estão

perdidos. Dá-nos a certeza de que Tu nos reconciliaste com o Pai.

Ajuda-nos, pelo Teu Santo Espírito, que doravante vivamos para

Ti. Sê presente com o Teu consolo. Dá-nos a fé convicta de que a
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morte e o inferno jazem sob os Teus pés e que Tua é a vitória

eternamente. Sê com o nosso povo, retendo-o de se perder na des-

crença. Dá o Teu Santo Espírito a tôdas as autoridades sobre a terra,

para que imperem a paz e a justiça. Assiste os aflitos e sobrecarre-

gados com a Tua paz. Sê o amparo dos desamparados. Auxilia os

que estão sem lar, sem pátria ou sem o pão de cada dia. Assiste os

doentes e moribundos, a fim de que também êles possam confes-

sar: Estou certo de que o meu Redentor vive e reina. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DIA DE PÁSCOA
HINO: 57 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Nas tendas dos justos há voz de júbiio e de salvação: a destra do
Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Se-

nhor faz proezas.

ou:

Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Êle as primícias dos que
dormem.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Todo-Poderoso e trino Deus. Invocamos o Teu santo nome por causa

dos nossos pecados. Deus Criador, cria em nós um coração puro.

Jesus Cristo, que por nós morreste e ressuscitaste, tem piedade de
nós. Espírito Santo que consolas os atribulados, vem morar em
nossos corações, para que tenhamos paz. Tem piedade de nós,

Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus e Pai, sabemos que Tu não Te alegras com a

morte do pecador, mas desejas que êle viva uma nova vida. Ajuda-

nos a nos livrarmos do pecado, como Cristo se livrou da morte. Dá,

Senhor, que alcancemos a vida eterna.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem
nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou

o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.
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ou:

Graça e paz a vós da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,

o primogénito dos mortos e o soberano dos reis da terra.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus Cristo, Tu arrancaste o poder à morte e

trouxeste a vida eterna à luz. Por isso nós Te rogamos: Dá que tam-

bém nesta hora a fôrça da Tua ressurreição esteja em Tua palavra.

Faze-nos fortes e confiantes em Tua obra redentora. Amém.

ou:

Todo-Poderoso Deus, que aniquilaste o pecado e a morte pela morte

de Teu Filho e que restauraste a inocência e o caminho à vida

eterna pela Sua ressurreição, dá que tenhamos a verdadeira fé e

que Te louvemos e agradeçamos sempre, por Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Atos dos Apóstolos 10, 34a. 36-43

Evangelho segundo Lucas 24, 13—35

Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e

tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. aos Coríntios 15, 54—58

Evangelho segundo João 20, 11 — 18 Salmo 16, 8—11

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.
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PASTOR:

Oremos: Louvado seja Deus que, por Seu poder, ressuscitou nosso

Senhor, Jesus Cristo, dentre os mortos. Não permitiste, Senhor, que
Teu Filho permanecesse morto. Tu Lhe abriste o caminho da vida e

O fizeste Senhor. Sabemos que desejas também a nossa ressurreição

e participação do reino eterno.

Senhor Jesus Cristo, Tu ressurgiste dentre os mortos e não é vã a

nossa fé, pois não mais pertences à morte e os mortos não estão

perdidos. Senhor, dá-nos certeza de termos sido reconciliados e

nos auxilia, por Teu Santo Espírito a não mais vivermos para nós

mesmos, mas para Ti. Vem e habita em todos nós, para que levemos

uma nova vida. Dá-nos um verdadeiro espírito de páscoa. Faze com
que Tua Igreja procure consolo em Tua ressurreição. Dá-nos a certeza

de que o inferno e a morte estão aos Teus pés e que Tua é a vitória

para sempre.

Sê com o nosso povo e não permitas que êle perca a fé que Tu nos

dás. Guia as autoridades em todo o mundo, a fim de que imperem

o direito, a justiça e a paz sôbre tôda a face da terra. Ajuda os

professores a observarem a Tua palavra na educação, agindo em
fé e em amor. Anima com a Tua paz os que estão preocupados e em
tentação. Tem compaixão dos desempregados, dos doentes e mo-

ribundos. A todos nós dá alegria e força para que testemunhemos

sempre a Tua salvação e o Teu senhorio. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO QUASIMODOGENITI
PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DA PÁSCOA

HINO: 59 Côr lit.: branco 1.° Pedro 1, 3

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a

Sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança me-

diante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.

ou:

Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno

leite espiritual, para que por êle vos seja dado crescimento para a

salvação.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos reunimos ante a Tua face, alegres

da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo e nos humilhamos e con-

fessamos a nossa indignidade, pecado e culpa. Nós Te suplicamos

de coração: Sê misericordioso conosco, pois somos pecadores. Tem
piedade de nós, Senhor.

ou:

Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e apaga

as minhas iniquidades segundo a multidão das Tuas misericórdias

eternas. Lava-me da minha iniquidade e transgressão e purifica-

me do meu pecado. Reconheço as minhas transgressões e o meu
pecado está constantemente diante de mim. Cria em mim, ó Deus,

um coração puro, e renova-me por Teu Espírito Santo. Não me lan-

ces fora da Tua presença, nem me tires o Teu Santo Espírito. Tem
piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

10
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PASTOR:

Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Êle vive-

remos; sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,

já não morre: a morte já não tem domínio sôbre Êle. Assim também
vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em
Cristo Jesus.

ou:

Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter

Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós,

quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte
do Seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos

pela Sua Vida.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus e Senhor. Ao comemorarmos a Páscoa,

vimos a Ti e rogamos: Concede que levemos uma vida nova, por Tua

graça. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, que conTigo e com o Espírito

Santo vive e reina eternamente. Amém.

ou:

Senhor Deus, Pai celeste. Tu entregaste, por nossos pecados, o Teu

Filho Unigénito à morte na cruz e o ressuscitaste para que nós

fôssemos justificados. Nós Te imploramos: Sê misericordioso e for-

talece os nossos corações desalentados, para que vivamos uma nova

vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola de João 5, 4— 10a

Evangelho segundo João 20, 19—31

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo

a Sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança

mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
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ou:

O Senhor vive e bendita seja a minha rocha! Exaltado seja o Deus

da minha salvação.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. de Pedro 1, 3-9
Evangelho segundo João 21, 15—19 Génesis 32, 22-31

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus, amado Pai celeste, nós Te agradece-

mos por teres ressuscitado o nosso Senhor Jesus Cristo e por teres

permitido que ouvíssemos a mensagem de Sua vitória. Permite que
creiamos firmemente que a Êle é dado todo o poder no céu e na

terra e que Êle nos tirou do poder da morte. Dá que a Tua Igreja

confesse alegremente, em tôda parte, que Jesus Cristo é o Senhor

e Salvador. Nós Te rogamos pela nossa Pátria e pelo nosso povo.

Concede sabedoria e bons desígnios aos governos em todo mundo.
Rogamos-Te pela nossa camunidade e pelas nossas escolas, por todos

os membros de Tua Igreja. Dá que cada qual ganhe o seu pão de
cada dia em honestidade. Olha com misericórdia os pobres e aban-

donados, os doentes e moribundos. Sê o protetor das viúvas e órfãos.

Dá que os homens sem pátria e desprezados encontrem a pátria

eterna em Ti. Auxilia-nos a confessar, na vida e na morte, que Tu

vives e és o nosso Redentor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO MISERICÓRDIAS DOMINI
SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA PÁSCOA

HINO: 278 Côr lit.: branco João 10, 12.27-28

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por Sua palavra

se fizeram. Exultai, vós todos que sois retos de coração.

ou:

Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dÊle com cânti-

cos. Sabei que o Senhor é Deus: foi Êle quem nos fêz e dÊle somos,

somos o Seu povo, e rebanho de Seu pastoreio.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, Tu concedeste, desde a antiguidade, perdão dos pecados a

Teu povo e encobriste tôda a sua iniquidade, abrandando a Tua ira.

Consola-nos, ó Deus, nosso Salvador. Não fiques irado para sempre
conosco, por causa dos nossos pecados. Perdoa-nos para que nos

alegremos em Ti. Mostra-nos a Tua graça e nos salva.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus e Pai. Não somos dignos de comparecermos

perante Ti e pedir a Tua graça. Não obedecemos aos Teus manda-
mentos e abandonamos os Teus caminhos, seguindo os dos nossos

próprios corações. Senhor, perdoa-nos, pelo amor de Jesus Cristo.

Auxilia-nos, para que voltemos a Ti. Santifica-nos e nos renova.

Concede-nos a Tua misericórdia sempiterna.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Num ímpeto de indignação escondi de ti a Minha face por um mo-

mento; mas com misericórdia eterna Me compadeço de ti, diz o

Senhor, o teu Redentor.

ou:

O Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente que deste o Teu único Filho para que
fôsse sacrificado por causa do nosso pecado, dá-nos graça oara

sempre recebermos com todo reconhecimento êste Seu benefício.

Auxilia-nos no esforço de seguir os bem-aventurados passos em
nossa própria vida. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus, Tu salvaste o mundo pela humilhação do Teu

próprio Filho. Dá-nos ânimo e fé para que sejamos livrados do temor

da morte eterna e tenhamos parte na glória eterna. Por Jesus Cristo,

que conTigo e com o Espírito Santo reina e vive eternamente.

Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola de Pedro 2, 21b-25

Evangelho segundo João 10, 12—16
Jesus Cristo diz:

Eu sou o bom pastor. As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz,- Eu

as conheço, e elas Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna.

ou:

Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de
júbilo,- alegria eterna coroará as suas cabeças; gôzo e alegria alcan-

çarão, e dêles fugirá a tristeza e o gemido.
Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Efésios 2, 4-10
Evangelho segundo João 14, 1-6 Salmo 23
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o eterno e todo-poderoso Deus, Senhor de
todos os senhores, juiz de todos os homens, povos e países. Invo-

quemo-Lo pela nossa Igreja, pela pregação de Sua santa palavra

e por todo trabalho de amor feito em Seu nome. Roguemos a Deus:

Senhor, tem piedade de nós.

Invoquemo-Lo pelo nosso povo e por nossa Pátria, por tôdas as

autoridades, para que Êle as conduza em Seus caminhos e elas nos

governem conforme a Sua vontade. Peçamos que Êle não nos cas-

tigue, tirando-nos o Seu Evangelho. Roguemos a Deus:

Senhor, tem piedade de nós.

Invoquemo-Lo por todos os abandonados e desprezados, por todos

os presos, doentes e moribundos. Por todos os que se separaram da

Igreja de Cristo e se perderam nas trevas e no ódio. Invoquemo-Lo

pela salvação de todos nós e para que resistamos até o fim, tam-

bém em horas de tentação e provação. Roguemos ao Senhor:

Tem piedade de nós!

Cuida de nós, salva-nos e nos guarda por Tua graça, pois Tuas são

a glória, a honra e a adoração, agora e para todo o sempre. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO JUBILATE

HINO: 251 Côr lit.: branco 2.° Cor. 5, 17

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.

Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do Seu nome, dai

glória ao Seu louvor. Dizei a Deus: Que tremendos são os Teus

feitos! Pela grandeza do Teu poder a Ti se mostram submissos os

Teus inimigos.

ou:

Vinde e vêde as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos

dos homens! Bendizei, ó povos, o nosso Deus,- fazei ouvir a voz

do Seu louvor.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Nós comparecemos diante de Tua face para

alegrar-nos da vitória do Senhor, Jesus Cristo. Nós nos humilhamos
perante Ti e confessamos a nossa indignidade, pecado e culpa e

Te pedimos sinceramente: Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo e misericordioso Deus. Nós nos aproximamos de Ti com um
coração fraco e imperfeito, impuro e cheio de egoísmo. Somente
Tu conheces o nosso grande pecado e a nossa transgressão. Não
somos dignos de que Tu venhas a nós e de sermos chamados Teus

filhos. ConTigo, porém, está o perdão dos pecados e todo o poder.

Perdoa-nos, Pai e Senhor. Vem e habita em nossos corações, e aju-

da-nos a ficarmos unidos a Ti. Faze de nós criaturas novas em Jesus

Cristo, para que nos alegremos em Tua graça. Tem piedade de nós,

Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu.

ou:

O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz,

e alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é: amor, alegria,

paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Deus onipotente, Tu manifestas a luz da Tua ver-

dade aos que estão em caminhos erróneos, para que possam voltar

ao caminho da retidão. Concede a todos os membros de Tua comu-
nidade que evitem tudo o que é contrário à sua fé. Dá que sigam

os Teus mandamentos. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Onipotente e misericordioso Deus. Tu concedeste redenção eterna

ao Teu povo. Tu deixaste Teu Filho entrar em Tua glória, após Sua

morte e paixão. Nós Te rogamos, Senhor: Salva-nos dos grilhões

do pecado e da morte. Renova-nos para a vida eterna. Por Jesus

Cristo que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina eterna-

mente. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

1.° Epístola de Pedro 2, 1 1-20

Evangelho segundo João 16, 16—23a

Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as cousas antigas já

passaram, eis que se fizeram novas.
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ou:

Regozija i-vos, ó céus, porque o Senhor fêz isto. Exultai, vós, ó pro-

fundezas da terra; retumbai com júbilo, vós, montes, porque o

Senhor se glorificou em Israel.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. de João 4, 9-14

Evangelho segundo João 12, 20—26 Isaías 40, 26—31

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o eterno e todo-poderoso Deus, o Senhor de
todos os senhores, o juiz de todos os homens, povos e países. In-

voquemo-Lo pela nossa Igreja, pela pregação de Sua santa pala-

vra e por todo o trabalho em amor, feito em Seu nome. Roguemos
a Deus: Senhor, tem piedade de nós!

Invoquemo-Lo pelo nosso povo e nossa Pátria, por tôdas as nossas

autoridades, para que Êle as conduza nos Seus caminhos e elas nos

governem conforme os Seus mandamentos. Para que Êle não nos

puna, tomando-nos a Sua palavra. Roguemos a Deus: Tem piedade

de nós, Senhor!

Invoquemo-Lo por todos os abandonados e desprezados; por tôdas

as viúvas e órfãos; por todos os que não têm pátria; por todos os

que têm dificuldades na fé; por todos os que se separaram da Sua

igreja e se perderam nas trevas e no ódio.

[nvoquemo-Lo pela salvação de nós todos e para permanecermos
na fé em horas de tentação. Roguemos a Deus: Senhor, tem pie-

dade de nós!

Abençoa-nos, salva-nos e nos guarda, por Tua graça, pois Tuas são

a glória, a honra e a adoração, agora e para sempre. Amém.

Pai Nosso

Bênção
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DOMINGO CANTATE
Hino: 148 Côr II*.: branco Salmo 98, 1

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Cantai ao Senhor um cântico nôvo, porque Êle tem feito maravilhas;

a Sua destra e o Seu braço santo lhe alcançaram a vitória.

OU:

Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto;

com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que
é rei.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus e Pai. Queres que levemos uma vida, na qual

Te possamos louvar e também servir ao nosso próximo. Mas ela é

faltosa, cheia de culpa e de pecado, não tendo valor perante Ti.

ConTigo, porém, está o perdão. Tu podes transformar a nossa vida,

fazendo-a valiosa para o Teu louvor. Dá-nos uma nova vida, para

que cantemos um hino à Tua compaixão e graça: Tem piedade de

nós, Senhor!

ou:

Senhor Deus, rei celeste. Nós Te confessamos a nossa culpa e Te

rogamos: Concede-nos o Teu consolo, por Jesus Cristo, o fiel sa-

.cerdote que ajuda a todos os que estão em tentação. Fortalece a

nossa fé, a fim de virmos a Ti sem temor e com toda a confiança,

como filhos queridos ao seu Pai amado.

Tem piedade de nós, Senhor,

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

O Senhor é a minha fôrça e o meu cântico; Ele me foi por salvação.

Êste é o meu Deus, portanto eu O louvarei.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém- Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente. Tu és o único que pode dominar as indo-

máveis vontades do nosso coração e as paixões dos pecadores. Por

isso nós Te suplicamos: Dá que o Teu povo ame o que Tu mandas
e aceite o que Tu prometes, para que, assim, nossos corações sejam

alicerçados na verdadeira felicidade. Mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém.

ou:

Senhor Jesus Cristo, somente Tu és digno de louvor e adoração.

Nós Te pedimos, abre os nossos corações para que Te sejamos gra-

tos e para que a nossa vida se transforme em cântico de louvor

para a Tua honra, porque Tu vives e reinas, com o Pai e com o
Espírito Santo, até a eternidade.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola de Tiago 1, 17—21, ou:

1.
a Epístola aos Coríntios 15, 12—20

Evangelho segundo João 16, 5—15

Cantai ao Senhor um cântico nôvo, porque Êle tem feito maravilhas,

ou:

Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó
Altíssimo.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2.° Ep. a Timóteo 2, 8—3
Evangelho segundo João 6, 60—69 Salmo 98
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, eterno Deus e Pai, Tu desejas que a nossa vida

seja um cântico de louvor à Tua graça. Dá, Senhor, que levemos
uma vida segundo a Tua vontade. Abençoa a nossa atividade e o
nosso lazer. Fortalece-nos no amor ao próximo. Dá-nos corações

alegres e fervorosos para que Te louvemos diàriamente.

Nós Te rogamos por nossa Igreja. Abençoa a pregação da Tua santa

palavra em nossas comunidades, para que aumente sempre mais o

número daqueles que desejam servir-Te na fé e no amor, em tôdas

as dificuldades e sofrimentos, na aflição e em tentações. Compade-
ce-Te de nós, Senhor, pois nada podemos por nossas próprias for-

ças. Concede-nos a Tua paz consoladora e com ela a alegria da Tua

graça. Senhor, abençoa-nos para que não nos afastemos de Ti.

Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO ROGATE
HINO: 159 Côr lit.: branco Salmo 66, 20

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Aclamai a Deus, tôda a terra. Salmodiai a glória do Seu nome. Vinde

e vêde as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos dos

homens. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta

de mim a Sua graça.

ou:

Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Êle do

Seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos Seus

ouvidos. Eu Te amo, Senhor, fôrça minha. O Senhor é a minha rocha,

minha cidadela, o meu libertador.

ou:

Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois

todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate

abrir-se-lhe-á.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo e poderoso Deus e Pai, cujos olhos velam sôbre todos os

homens, nós Te confessamos que não andamos em Teus caminhos.

Deixamos de cumprir os Teus mandamentos. A nossa vida é sem paz,

sem amor, sem alegria e sem paciência. Nós nos dirigimos a Ti,

porque Tu curas tôdas as fraquezas e fazes viver o que está morto.

Perdoa-nos o nosso pecado e nos ajuda a levarmos uma vida nova.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus e Pai. Não somos dignos da Tua misericórdia.

Suplicamos-Te porém: guarda-nos e nos guia para que a carne, o
diabo e o mundo não nos enganem ou nos induzam a crenças falsas.
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E, se formos tentados, ajuda-nos a vencermos e obter a vitória em
Jesus Cristo, Teu Filho amado. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem
ressuscitou. E Êle diz: E eu, quando fôr levantado da terra, atrairei

todos a Mim mesmo.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Ó Senhor, nós Te suplicamos que nos ouças em Tua benig-

nidade. Permite que sejamos defendidos e confortados em todos

os perigos e adversidades, por Teu poderoso auxílio. Mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Ô Senhor, de quem procede tôda boa dádiva, concede-nos a

Tua santa inspiração, para que tenhamos bons pensamentos e para

que sejamos dirigidos por Tua misericórdia, fazendo o que é de Teu

agrado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

ou:

Todo-Poderoso Deus, Tu concedeste que unanimemente elevemos

nossas orações a Ti e nos prometeste ouvi-las e estar onde dois

ou três estiverem reunidos em Teu nome. Ouve as nossas orações

e concede-nos o que se destina para o nosso bem. Dá-nos a conhe-

cer a Tua verdade e participação na Tua vida eterna. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina

eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

Epístola de Tiago 1, 22—27, ou:

1.° Epístola aos Coríntios 15, 50—58

Evangelho segundo João 16, 23b—30

Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim
a Sua graça.

ou:

Invoca-Me no dia da angústia; Eu te livrarei e tu Me glorificarás.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

l.
a Ep. a Timóteo 2, 1-6

Evangelho segundo Lucas 11, 5—13 Isaías 55, 6—1

1

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus, Tu nos ordenaste orar sem temor e

com tôda confiança, como filhos a seu Pai amado. Comparecemos
diante de Ti e Te agradecemos por tôda a graça que nos conce-

deste. Tu nos chamaste para a justiça, nos reconciliaste pela morte

de Teu Filho amado e por Sua ressurreição nos libertaste da morte

eterna. Tu amparaste a nossa vida em dificuldades e não rejeitaste

as nossas suplicas. Por tudo nós Te agradecemos, Senhor, de todo o

coração. Nós Te rogamos: Mantém abertos os Teus olhos sôbre nós.

Leva a têrmo a obra que em nós iniciaste, para que cresçamos

na fé e no amor e nos tornemos Tua propriedade em louvor da Tua

glória. Nós Te recomendamos a Igreja em tôda a terra. Não permitas

que o poder dêste mundo destrua a Tua comunidade, a qual foi

conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. Fortalece os fracos, mos-

tra o caminho certo aos que erram. Perdoa aos que ofendem e amal-

diçoam. Nós Te suplicamos por nosso povo. Conserva-o no temor

de Teu santo nome. Rogamos-Te pelas nossas autoridades. Mostra-

lhes os Teus desígnios e faze com que conheçam o que é salutar

para o nosso povo. Abençoa tôdas as classes e profissões. Governa,
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com o Teu Espírito, as nossas escolas, para que todos conheçam a

Tua palavra. Recomendamos a Ti a nossa comunidade e principal-

mente os seus membros que se encontram em dificuldades. Sê com
todos os que conosco confessam a mesma fé, que se consolam no

mesmo batismo e têm a mesma esperança. Faze-nos entrar em Teu

reino eterno onde reinam a paz e a alegria. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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ASCENSÃO DE NOSSO SENHOR
HINO: 69 Côr lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Deus exaltou Jesus Cristo sobremaneira e Lhe deu o nome que
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo

joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse

que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.

ou:

Por que estais olhando para as alturas? Êsse Jesus que dentre vós

foi assunto ao céu, assim virá do modo como O vistes subir.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus, Tu habitas numa luz inacessível a todos nós.

Perante Ti nenhum vivente é justo. Confessamos que andamos
afastados dos ensinamentos de Teu Filho amado, ao qual, segundo
a Tua vontade, devemos assemelhar-nos. Perdoa-nos todos os nossos

pecados e nos ajuda pelo Espírito Santo, para que alcancemos a

nova vida que aos Teus prometeste. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo e eterno Deus, que habitas em uma luz inacessível a nós,

compadece-Te de nós, da nossa fraqueza e imperfeição, da nossa

impureza e culpa. Preenche-nos com o Teu Espírito Santo, para

que Êle nos purifique do nosso pecado. Concede-nos a Tua graça,

para que andemos segundo os Teus mandamentos. Tem piedade de
nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem
os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu / ou
antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede

por nós.

ou:

Nós temos um sumo sacerdote que está assentado à destra do trono

da majestade dos céus. Por isso também pode salvar totalmente os

que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por

êles.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Tu exaltaste o Teu Filho amado sôbre tôdas as coisas e

com Ele deste também a nós o Seu reino. Ajuda-nos para que nos

regozijemos com a Tua vitória. Ensina-nos a andar e agir segun-

do os Teus mandamentos. Para êsse fim, abençoa em nós a Tua

palavra, mediante Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor Jesus Cristo, a Ti foi dado todo o poder no céu e na terra.

Nós Te rogamos: Conserva-nos benignamente no Teu reino, a fim

de que alcancemos a vida eterna, sendo salvos da morte e da con-

denação por Teu intermédio, pois Tu vives e reinas, com o Pai e com
o Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Atos dos Apóstolos 1, 1—11

Evangelho segundo Marcos 16, 14—20

Jesus Cristo subiu ao céu onde está sentado à direita de Deus e Lhe

são submissos os anjos e os poderes e as potestades.

ou:

Aclamai a Deus com vozes de júbilo; porque o Senhor subiu ao Seu

Pai e nosso Pai, ao Seu Deus e nosso Deus. O Seu reino é de todos

os séculos, e o Seu domínio subsiste por tôdas as gerações.

Aleluia.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Colossenses 3, 1—4
Evangelho segundo Lucas 24, 50—53 ou:

João 17, 11-26 Salmo 110, 1-4

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Disse o Senhor ao meu Senhor-. Assenta-Te à minha direita, até que
eu ponha os Teus inimigos debaixo dos Teus pés.

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevemo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:

Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é, e verdadeiramente digno que em todos os tempos e em
todos os lugares Te rendamos graças, ó Senhor Onipotente, mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor que subiu ao céu, está assentado a di-

reita de Deus e intercede por nós. A Sua vitória é a nossa vitória, e

o Seu poder a garantia da nossa salvação. Por isso, com todos os

anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais cantamos a Ti

e à Tua infinita glória um cântico de louvor:

COMUNIDADE:

Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus; todo o mundo de Sua glória

cheio está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Se-

nhor. Hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: Nós Te honramos e glorificamos, Senhor Jesus, porque
triunfaste sobre o pecado, a morte e o inferno e Te assentaste à

direita de Deus. Nós Te rogamos, ó Rei das Honras, edifica o Teu
reino em nossos corações. Ajuda-nos a servir-Te com temor e leal-
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dade. Fortitica-nos contra o pecado e nos enche com o desejo de
sermos Teus imitadores. Edifica a Tua Igreja, para que ela se torne

obediente a Ti. Provê os seus servos com novas forças, para que
preguem a Tua palavra em espírito e em verdade. Rege os nossos

corações. Guia pais e professores, para que conduzam a juventude

a Ti. Guia os nossos filhos por Tua mão no caminho que leva à

salvação. Recomendamos a Ti todo trabalho leal e honesto. Dá a

cada um a fôrça de firmar a confiança em Ti e exercer com alegria

o seu ofício.

Senhor Jesus, Filho de Deus, que entraste na glória através de sofri-

mentos e dores, compadece-Te de nós quando cairmos em tentação

ou nos sobrevierem sofrimentos e tentações. Lembra-Te dos que
sofrem perseguição por causa do Teu nome. E quando nos chamares

desta vida terrena, deixa-nos ver o céu e nos conduze à eterna glória,

onde Tu vives e reinas, com o Pai e com o Espírito Santo, de eter-

nidade a eternidade. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO EXAUDI
HINO: 93 Côr llt.: branco João 12, 32.

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Ouve, Senhor, a minha voz; eu clamo; compadece-Te de mim e

me responde. Ao meu coração me ocorre: Buscai a minha presença.

Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença.

ou:

Jesus diz: Outra vez vos verei; o vosso coração se alegrará e a vossa

alegria ninguém poderá tirar.

Cantemos: louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio para sempre. Quando nossa

alma perder o ânimo, quando nosso coração nos acusar, quando,

envergonhados e arrependidos, não soubermos onde refugiamos,

podemos ir a Ti e rogar-Te como filhos queridos ao Seu pai amado.
Senhor, não somos dignos, mas a Tua graça e misericórdia são

maiores do que a nossa culpa. Nós Te suplicamos de todo coração:

Ouve-nos, Pai do céu, e tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Ouve-me, Deus meu, Tu me sondas e me conheces. Para onde me
ausentarei de Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Sonda
me, ó Deus, e conhece o meu coração,- olha-me e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo

caminho eterno, por Jesus Cristo, Teu Filho.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

E esta é a confiança que temos para com Êle, que, se pedirmos
alguma cousa segundo a Sua vontade, Êle nos ouve. E aquilo que
pedimos, dÊle recebemos, porque guardamos os Seus mandamentos,
e fazemos diante dÊle o que Lhe é agradável.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Ó Deus, Rei da glória, Tu exaltaste o Teu Filho, Jesus

Cristo, com grande triunfo ao Teu reino celeste. Nós Te suplicamos:

Não nos deixes desconsolados. Envia-nos o Teu Santo Espírito para

confortar-nos e conduzir-nos segundo a Tua vontade». Por Teu Filho,

Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina de

eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus, Nós Te louvamos, pois de Ti procede todo o

bem. Dá que, mesmo em meio ao mêdo e tentação, busquemos em
primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque todas as outras

cousas nos serão acrescentadas, por Jesus Cristo, que conTigo e

com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

l.
a Epístola de Pedro 4, 8-1

1

Evangelho segundo João 15, 26—16, 4

Deus reina sobre as nações; Deus se assenta no Seu santo trono,

ou:

Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas para que o Meu gózo esteja

em vós, e o vosso gôzo seja completo.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Efésios 1, 15—23
Evangelho segundo João 7, 33—39 Salmo 42
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Nós Te agradecemos, Pai do céu, por podermos levantar

as nossas mãos a Ti com súplicas, intercessões e agradecimentos, e

elevar a Ti o nosso coração a cada hora, em todo lugar. Louvamos
a Tua bondade, por nos ouvires sempre. A Ti vêm todos os homens
confessando as suas iniquidades. Auxilia-nos para que confiemos

a Ti as nossas inquietações e dá-nos a Tua paz. Pedimos a Tua graça

para a nossa Igreja e as nossas escolas; para a nossa comunidade e o
nosso povo. Guia o govêrno em nosso país. Dá-nos força e êxito

nas tarefas de cada dia. Ajuda-nos a não nos esquecermos da Tua

obra redentora. Sê com todos os desanimados e entristecidos, per-

mite que Te procurem e Te encontrem. Senhor, ouve as nossas sú-

plicas, ouve-nos, nosso Senhor e Redentor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DOMINGO DE PENTECOSTES
HINO: 75 Côr lit.: encarnado Zac. 4, 6b

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Derramarei água sôbre o sedento e torrentes sobre a terra sêca.

Derramarei o Meu espírito sôbre a Tua posteridade. Êste é o dia que
o Senhor fêz; regozijemo-nos e alegremo-nos nÊle. O Senhor é Deus,

Êle é a nossa luz; adornai a festa com ramos até às pontas do altar.

ou:

O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito

Santo, que nos foi outorgado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e

tudo o que há em mim bendiga o Seu santo nome.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor Deus, inclinamo-nos ante a Tua santa misericórdia com a

confissão dos nossos pecados e da nossa culpa. Desprezamos os

Teus mandamentos quando nos ditavam o caminho da retidão e da

verdade e fizemos pouco caso da Tua misericórdia. Nós Te roga-

mos, porém: Não escondas de nós a Tua face e não retires de nós

o Teu Santo Espírito. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Todo-Poderoso Deus e Pai. Na angústia dos nossos pecados, invo-

camos o Teu santo nome, e imploramos a Tua compaixão. Jesus

Cristo, Filho de Deus, que por nós nasceste homem, morreste na

cruz e subiste ao céu, estando à direita de Deus, sê complacente

com os Teus servos, para que Te agradeçam por Tua obra e salva-

ção. Espírito Santo, consolador dos corações aflitos, vem e habita

em nossos corações, para que cumpramos a Tua vontade com mais

prazer e mais alegria. Ouve-nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,

e perdoa-nos. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor: Derramarei o Meu Espírito sôbre tôda a carne;

e acontecerá que todo aquêle que invocar o nome do Senhor será

salvo.

ou:

Assim está escrito: Deus derramou sôbre nós ricamente o Seu Es-

pírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que,

justificados por graça, nos tornemos Seus herdeiros, segundo a

esperança da vida eterna.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

B paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Vem, ó Espírito Santo, e habita em nossos corações, acen-

dendo em nós a chama do Teu amor divino. Permite que participe-

mos do corpo da Tua santa Igreja. Dá que possamos ter parte na

comunhão dos santos, daquêles que são guiados por Teu Santo

Espírito. Amém.

ou:

Senhor Jesus, Filho de Deus. Tu és a pedra angular da Tua santa

Igreja. Nós Te rogamos: Concede-nos o Teu Santo Espírito, para

que permaneçamos em Ti, em todas as circunstâncias, e demos teste-

munho alegre e corajoso da Tua graça. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Atos dos Apóstolos 2, 1—8, ou:

Evangelho segundo João 14, 23—21a
Ezequiel 36, 22-28
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Evangelho segundo João 14, 15—21

Epístola aos Efésios 2, 19—22

Não acontecerá por força, nem poder, mas pelo Meu Espírito, diz

o Senhor.

Aleluia.

ou:

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em
coração humano o que Deus tem preparado para aquêles que O
amam.
Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Cantai ao Senhor um cântico novo, e o Seu louvor na assembléia

dos santos. Elevai os vossos corações!

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:

Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é e verdadeiramente digno que, em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor, Onipotente, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor que Tu puseste como luz para

os gentios, para que nÊle encontrem salvação eterna. Portanto, com
todos os anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais cante-

mos a Ti e a Tua infinita glória um cântico de louvor:

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus,- todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.
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PASTOR:

Oremos: Todo-poderoso e eterno Deus. Nós Te glorificamos, por teres

derramado o Teu Santo Espírito sobre os que esperavam a Tua

promissão. Dá, Senhor, que o Teu Espírito venha também a nós.

Vem, Espírito da verdade, e ensina-nos a reconhecer sempre melhor

a obra de Deus. Senhor, dá perseverança aos nossos corações, para

que a nossa vida possa ser um verdadeiro testemunho de Tua gran-

de bondade e misericórdia. Concede à Tua Igreja que ela pregue

pura e corretamente o Teu Evangelho. Dá que as autoridades go-

vernem segundo a Tua vontade para que a paz impere entre todos

os povos. Conduze todos os jovens pelas Tuas veredas. Abençoa
os nossos lares e as nossas escolas. Vem, ó Espírito da paz, e

exercita-nos na prática do amor. Permite-nos viver em paz e har-

monia com todos os homens. Reconhecemos, Senhor, que somos pe-

cadores e que nada podemos fazer por nossa própria razão ou força.

Sê com todos os enfermos e moribundos, todos os que sofrem e

estão aflitos. Sê misericordioso e clemente, Senhor, e dá-nos entrada

em Teu reino, para que possamos louvar os Teus grandes feitos.

Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DSA DE PENTECOSTES
HINO: 76 Côr I».: encarnado

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus, Êle é a

nossa luz; adornai a festa com ramos até às pontas do altar.

ou:

Deus assiste na congregação divina; no meio dos deuses estabelece

o Seu julgamento.

ou:

Aleluia! Louvai a Deus no Seu santuário; louvai-O no firmamento,

obra de Seu poder. Louvai-O pelo Seus poderosos feitos; louvai-O

consoante a sua muita grandeza.

ou:

Ponho-me de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da

Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante

o Seu Espírito, no homem interior, e conhecer o amor de Cristo, que
excede todo entendimento, para que sejais tomados de tôda a ple-

nitude de Deus. A Êle seja a glória, na Igreja, e em Cristo Jesus, por

todas as gerações para todo o sempre.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus, nosso Senhor e Pai. Inclina os Teus ouvidos à oração da Tua

comunidade. Nós Te suplicamos: Concede-nos direção e amparo por

meio de Teu Santo Espírito. Purifica os nossos corações de inveja,

ódio e malícia, para que tenhamos paz conTigo e com todos os

homens. Dá que sejamos preservados irrepreensíveis e inculpáveis,

até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Deus clemente e piedoso. Os Teus olhos vêem tudo que fazemos.

Chegamo-nos a Ti com a confissão dos nossos pecados e ini-
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qúidades, pois Tu mandaste que viéssemos a Ti com tudo o que

nos aflige. Sabemos que Tu não desejas a morte do pecador,

por isso pedimos que nos tires os nossos pecados. Opera em nós

o verdadeiro e sincero arrependimento e perdoa-nos, Senhor.

Por amor de Teu Filho, Jesus Crisio. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Manifestarei a Minha glória entre as nações, e tôdas as nações

verão o Meu juízo, que Eu tiver executado, e a Minha mão, que
sobre êles tiver descarregado. Já não esconderei dêles o Meu rosto,

pois derramarei o Meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor.

ou:

O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de
Deus.

ou:

Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santi-

ficação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem
e sim, a Deus, que também vos dá o Seu Espírito Santo.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus, nós Te suplicamos. Envia o Teu Espírito

aos nossos corações, a fim de que Êle nos dirija e governe conforme
a Tua vontade, nos console na aflição e nos guie pelo caminho da

verdade e da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, nós o pedimos em
Teu nome, pois Tu vives e reinas, com o Pai e com o Espírito Santo,

de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Ó Deus, nós Te suplicamos: Concede que a Tua Igreja manifeste

o Teu poder e a Tua misericórdia entre todos os povos. Mantém-na
em união pelo Espírito Santo, para a glória de Teu nome. Por Jesus
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Cristo, nosso Senhor, que vive e reina, conTigo e com o Espírito

Santo, de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Atos dos Apóstolos 10, 34a, 42—48a, ou:

Evangelho segundo João 3, 16—21

Epístola aos Efésios 4, 11—16
Evangelho segundo João 15, 9—16
Isaías 44, 1—6.

Batei palmas, todos os povos; celebrai a Deus com vozes de júbilo:

Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de tôda a

terra,

ou:

Vem, Espírito Santo, enche os corações dos Teus fiéis a acende nêles

o fogo de Teu amor divino.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus onipotente, Pai misericordioso. Nós Te agra-

decemos e louvamos, por nos teres dado a Tua palavra e a Tua

promissão. Não olhes as nossas iniquidades e nem tires de nós o

Teu Santo Espírito. Perdoa as nossas transgressões e purifica-nos de
todo pecado. Senhor, nós Te pedimos por Tua Igreja; pela pregação

da Tua palavra. Sê com todos os doentes e necessitados. Consola os

entristecidos e enlutados. Ampara os que andam em caminhos erró-

neos. Sê o consolo das viúvas e órfãos. Guia o nosso govêrno, para

que impere a paz em nossa Pátria. Recolhe, Senhor, todos os

homens sob a Tua proteção e guia-os conforme a Tua vontade, para

que Te glorifiquem o dêem louvor, agora e para todo o sempre.

Nós Te pedimos em nome de Teu Filho, com cujas palavras

oramos:

Pai Nosso.

Bênção.
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HINO: 88

TRINDADE
Côr lit.: branco Isaías 6, 3b

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Exaltar-Te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o Teu nome para todo

o sempre. Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a Sua

grandeza é insondável. Tôdas as Tuas obras Te renderão graças, ó

Senhor; e os Teus santos Te bendirão. O Teu reino é de todos os

séculos, o Teu domínio subsiste por tôdas as gerações.

ou:

Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-poderoso, Aquêle que
era, que é e que há de vir.

ou:

Certamente, ó Senhor Deus, Todo-poderoso, verdadeiros e justos

são os Teus juízos.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Onipotente e eterno Deus. Tu és sempre o mesmo e os Teus anos

não têm fim. A nossa vida, porém, passa depressa e os nossos dias

fogem. A nossa culpa aumenta dia a dia. Confessamos diante de Ti

que somos pecadores e que nos desviamos dos Teus caminhos. Não
nos trates segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua miseri-

córdia e bondade. Volta-Te para nós, Senhor, e tem compaixão de
nós. Ajuda-nos por Teu amor, e perdoa-nos por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor Deus, Rei celeste. Tu habitas numa luz inacessível a qualquer

um de nós. Confessamos os nossos pecados e a nossa culpa e Te

suplicamos: Dá-nos o Teu consolo, por Jesus Cristo, o fiel sacerdote

que pode ajudar a todos os que são tentados. Fortalece-nos para que
possamos vencer por meio de Jesus Cristo e com Êle entrar na

glória eterna. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor:

Eu, Eu sou o Senhor, e fora de Mim não há salvador. Antes de
Mim Deus nenhum se formou, e depois de Mim nenhum haverá.

Não temas, porque Eu sou o Teu Deus.

ou

Aquêle que tem os Meus mandamentos e os guarda, êsse é o que Me
ama; e aquêle que Me ama, será amado por Meu Pai, e Eu também
o amarei e Me manifestarei a êle.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e eterno Deus. Tu nos conferiste a graça de
reconhecermos a glória da eterna Trindade, na confissão da verda-

deira e única fé. Nós Te suplicamos: Fortalece a nossa fé e nos defen-

de em tôdas as adversidades, pois Tu vives e reinas, um só Deus,

pelos séculos sem fim. Amém.

ou

Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós Te supli-

camos: Congrega todos os que estão dispersos, por meio do Teu

Espírito Santo. Dá que sejamos confirmados na união que Tu criaste

e que procuremos a eterna e única verdade que está em Ti, para

que, unidos, sejamos dirigidos em Jesus Cristo. Permite-nos que Te

louvemos e agradeçamos. Conjuga-nos na fé e no amor com tôda

a humanidade, por Teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus, nosso Se-

nhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

Epístola aos Romanos 11, 33—36

Evangelho segundo João 3, 1—15

Epístola aos Efésios 1, 3—14, ou:

2° Epístola aos Coríntios 13, 11—13

Evangelho segundo Mateus 28, 16—20

Isaías 6, 1—8

Jesus diz: Vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adora-

dores adoração o Pai em espírito e em verdade; porque são êstes que
o Pai procura para Seus adoradores. Deus é espírito; e importa que
os Seus adoradores O adorem em espírito e em verdade.

ou:

Os vossos corações sejam confortados, vinculados juntamente em
amor, e tenham tôda riqueza da forte convicção do entendimen-

to, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,

em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão

ocultos.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é e verdadeiramente digno que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor onipotente, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com todos os anjos
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e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, cantemos a Ti e à

Tua infinita glória, um cântico de louvor:

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus; todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.

PASTOR:

Oremos: Nós Te louvamos e exaltamos, Pai e Senhor, por nos teres

revelado o mistério da Tua vontade, por meio da Tua palavra. A nossa

alma Te engrandece e o nosso espírito se alegra em Ti. Por Ti temos

acesso ao Pai em confiança, pois Tu és o Filho Unigénito e Te tor-

naste nosso irmão. Em Teu sangue temos a redenção e a remissão

dos nossos pecados. Por Tua graça nos selaste na promissão. San-

tifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Sê o amparo forte

da Tua Igreja e abençoa a sua obra. Amplifica o Teu reino em todo

o mundo. Mantém abertos os Teus olhos sôbre a nossa Pátria e toma
sob Tua proteção todos os que nos são caros. Dá sabedoria e fôrça

às autoridades, para que façam o que Te agrada. Abençoa tôda

obra honesta e dá que traga os seus frutos. Abençoa com o Teu

consolo todos os que de Ti carecem. Conserva-nos sob a proteção

da Tua graça. A Ti entregamos os nossos lares e as nossas famílias.

Sê conosco e santifica os nossos filhos para que sejam Teus filhos.

Assiste-nos no nosso trabalho, para que seja feito conforme a Tua

vontade. Sê conosco em nossos sofrimentos e alegrias e ouve as

nossas orações. Senhor, nós Te rogamos por todos, velhos e jovens,

ricos e pobres: Alegra-nos com os Teus bens, preserva-nos do mal,

ajuda-nos na vida e na morte, para que estejamos sempre fazendo

a Tua vontade. Nós Te suplicamos em nome de Teu Filho, Jesus

Cristo. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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PRIMEIRO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 76 Côr lit.: verde Lucas 10, 16

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo .Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

No tocante a mim, confio na Tua graça; regozije-se o meu coração

no Teu salvamento. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito

muito bem.

ou:

Até quando, Senhor? Esquecer-Te-ás de mim para sempre? Até

quando ocultarás de mim o Teu rosto? Até quando estarei eu relu-

tando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até

quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim,
responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu

não durma o sono da morte.

ou:

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem
abençoado com tôda sorte de bênção espiritual nas regiões celes-

tiais em Cristo.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Lembra-Te, Senhor, da Tua comunidade que salvaste para que seja

verdadeiramente Tua. Senhor, confessamos a Ti a nossa desobe-

diência, nossa culpa e nosso pecado. Livra-nos dos laços do pecado
e torna-nos membros do Teu reino, por Teu Filho amado, Jesus

Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo Deus, ante aTua face não podemos gloriar-nos, porque não há

justo nenhum vivente. Perdoa o nosso pecado. Faze desaparecer o que
impede em nós a ação da Tua graça. Renova-nos e nos leva a uma
vida consagrada a Ti somente. Por Jesus Cristo, Teu Filho, tem
piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Tu és a força de todos os que em Ti

esperam. Ouve a nossa oração e concede-nos a Tua graça, pois nada

podemos por nossas próprias forças. Auxilia-nos, Senhor, a cum-
prirmos os Teus mandamentos segundo a Tua vontade. Por Jesus

Cristo que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina de eterni-

dade a eternidade. Amém.

ou:

Senhor Deus, Pai celeste, Tu prometeste o Teu Santo Espírito para

que sejamos iluminados em nossas trevas. Por isso nós Te suplica-

mos: Concede-nos a riqueza da Tua palavra, ilumina os nossos co-

rações, a fim de que enriqueçamos no amor e façamos a Tua vonta-

de, mediante Jesus Cristo que conTigo e com o Espírito Santo vive

e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

1.° Epístola de João 4, 1 6b—21

Evangelho segundo Lucas 16, 19—31

Quem vos der ouvidos, ouve-Me a Mim; e quem vos rejeitar, a

Mim Me rejeita; quem, porém, Me rejeitar, rejeita Aquêle que Me
enviou.

ou:

Fidelíssimos são os Teus testemunhos,- à Tua casa convém a santi-

dade, Senhor, para todo o sempre.

Aleluia.

COMUNIDADE:
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Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 4, 32-35
Evangelho segundo Mateus 13, 31—35 Deuteronômio 6, 4—13

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e eterno Deus, Pai celeste. Tu ordenaste que
trouxéssemos a Ti, em nome de Teu Filho, tudo o que nos preocupa.

Sabemos que ouves as nossas preces. Nós Te agradecemos e louva-

mos por nos teres dado a Tua palavra e a força do Teu amor pater-

nal. Nós Te pedimos, Senhor: Protege tôdas as igrejas, escolas e lares,

onde se anuncia a Tua palavra. Favorece a propagação do Teu Evan-

gelho em todo o mundo. Impede que a Tua comunidade seja des-

truída ou danificada. Dá a conhecer a Tua verdade a todos os que
andam por caminhos erróneos. Auxilia-nos a testemunharmos a Tua

palavra em todos os lugares. Abençoa o nosso país. Dirige com o

Teu Espírito Santo tôdas as autoridades, para que trabalhem em
favor do Teu povo. Permite que haja boas colheitas para que cada

um tenha o seu pão cotidiano. Auxilia-nos a cumprirmos os Teus

mandamentos, para que cresça o bem e seja destruído o mal. Sê com
a juventude e chama-a para professar a Tua misericórdia e o Teu
amor. Abençoa todo trabalho honesto, em todos os setores. Afasta

de nós as vãs preocupações e dá-nos o Teu amparo nas provações.

A Ti recomendamos os enfermos, tentados e aflitos. Sê com os mo-
ribundos, ajuda-os em sua hora final. Auxilia-nos para que perma-
neçamos em Cristo assim como Êle permanece conosco. Em nome
de Teu Filho, Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo vive

e reina de eternidade a eternidade. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEGUNDO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 222 Côr lit.: verde Mat. 11, 28

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eu Te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a

minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em
que me refugio; o meu escudo, a fôrça da minha salvação, o meu
baluarte.

ou:

Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus
inimigos. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Êle

Se agradou de mim. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é

rochedo senão o nosso Deus?

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Ó Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu

furor. Tua mão desceu sobre mim, pois as minhas iniquidades ultra-

passam a minha mente e são carga pesada demais para as minhas

forças. Estou muito abatido, Senhor; diante de Ti compareço para

suplicar-Te pelo Teu perdão. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus e Pai! Não somos dignos de comparecermos dian-

te de Ti e pedir por Tua graça. Não obedecemos os Teus mandamentos
e abandonamos o caminho da luz, seguindo os nossos próprios de-

sejos e aspirações. Senhor, perdoa todos os nossos pecados e nos

auxilia a levarmos uma nova vida. Por Jesus Cristo, dá-nos a Tua

misericórdia e sê clemente. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

180



PASTOR:

Misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo e muito

benigno.

ou:

Lembra-Te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades

que são desde a eternidade.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, faze-nos temer o Teu santo nome e amar-Te de todo

o coração, porque jamais retiras a Tua mão poderosa daqueles que Tu

amas. Não a retires de nós, Senhor. Compadece-Te de nós. Em nome
de Jesus Cristo, Teu Filho que conTigo e com o Espírito Santo vive

e reina eternamente. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus. Não Te canses de chamar-nos à salvação. Abre
os nossos corações a fim de que ouçamos o Teu chamado. Torna

mais forte a Tua palavra, para que supere a nossa incredulidade,

dá-nos a Tua misericórdia para que sejamos consolados. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola de João 3, 13—18

Evangelho segundo Lucas 14, 18—24

Jesus diz: Vinde a Mim todos os que estais cansados e sobrecarre-

gados e Eu vos aliviarei.

ou:

Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu cami-
nho.

Aleluia.
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COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 10, 1 — 15

Evangelho segundo Mateus 9, 9—12 Provérbios 9, 1-10, 10

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invocamos o eterno e onipotente Deus, Senhor de todos os

senhores, juiz de todos os homens, povos e nações. Invoquemo-Lo
pela Sua Igreja em todo o mundo, por todos que em Seu nome sofrem

tentações e angústias,- pela direção de nossa Igreja, pelo fiel anún-

cio de Sua palavra; por todas as obras honestas feitas em amor fra-

ternal. Oremos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Por esta comunidade e por todos os seus membros; por todo tra-

balho honesto e pelo pão de cada dia; por uma boa colheita, por

nossos lares, para que nêles se santifiquem as famílias; por nossa

juventude, para que seja protegida de todo o mal e aprenda a tes-

temunhar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de todos os

homens. Oremos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Invoquemo-Lo por todos os abandonados e desterrados, por todas as

viúvas e órfãos, pelos que nada sabem a respeito dos que lhes são

caros e estão distantes; por todos os que sofrem em dúvidas e ten-

tações; por todos os que se afastaram de Sua Igreja e erram pelos

caminhos escuros e perigosos; pela nossa salvação; por uma fé firme

e inabalável. Oremos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Compadece-Te de nós, salva-nos e nos guarda. Tuas são a honra, a

glória e o poder, agora e para sempre. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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TERCEIRO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 141 Côr Ht.: verde Lucas 19, 10

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja

eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Não
Te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas trans-

gressões. Lembra-Te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa

da Tua bondade, ó Senhor. Volta-Te para mim e tem compaixão,

porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração;

tira-me das minhas angústias.

ou:

Assim diz o Senhor Deus: Eis que Eu mesmo procurarei as minhas

ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia

em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas,

livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia

de nuvens e de escuridão.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Esoírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Todo-Poderoso e santo Deus. Humilhamo-nos perante a Tua majes-

tade por causa do nosso pecado. Faltamos na santificação da nossa

vida, ofendemos-Te por um amor que procurou seus próprios inte-

rêsses, por uma fé abatida tantas vêzes pelas tentações. Não nos

julgues, mas perdoa-nos no que faltamos contra Ti. Mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor Todo-Poderoso. Não somos dignos de falarmos conTigo. Tu

nos conheces e os nossos corações estão diante de Ti cmo um livro

aberto. Pecamos contra Ti, Senhor. Aqui estamos para confessar os

nossos pecados, pois Tu és benigno com aquêles que Te procuram e

não repeles quem se refugia em Ti. Assim nós Te suplicamos: Tem
misericórdia de nós por Teu santo nome. Faze-nos sentir a Tua be-

nignidade e experimentá-la também neste dia. Somente Tu podes
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conceder-nos que andemos em Teus caminhos, segundo os Teus

mandamentos. Senhor, ajuda-nos, por Tua graça e força. Tem pie-

dade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Ao homem que teme o Senhor, Êle o instruirá no caminho que deve
escolher.

ou:

O Senhor te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o
Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a miseri-

córdia, e andes humildemente com o teu Deus?
Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso Deus, Tu desejas que sejamos salvos. Abre
os nossos corações, a fim de que escutemos a Tua palavra para uma
verdadeira fé. Se o mundo nos desprezar, dá-nos forças para amar-

mos tanto mais a Tua palavra e que alcancemos a Tua paz celeste,

que aos Teus filhos prometeste. Mediante nosso Senhor que con-

Tigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém.

ou:

Senhor Deus: Tu sempre nos proporcionas bens que não conseguimos

por nós mesmos. Enche os nossos corações com a fôrça do Teu amor,

a fim de que Te amemos em tudo e sôbre tudo. Dá-nos, Senhor, a

Tua graça infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pen-

samos. Em nome de Jesus Cristo Teu Filho que vive e reina conTigo

e com o Espírito Santo de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:
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1.° Epístola de Pedro 5, 5b— 1

1

Evangelho segundo Lucas 15, 1—10
O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido.

ou:

Como é preciosa, ó Deus, a Tua benignidade! Por isso os filhos

dos homens se acolhem à sombra das Tuas asas.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 3, 1-16
Evangelho segundo Lucas 15, 11—32 Isaías 12

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus misericordioso e fiel. Nós Te agradecemos por nos

teres permitido anunciar e ouvir o Teu Evangelho, para atrair os

corações a Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos corações firmes e

leva Tu mesmo as nossas preocupações, para que não sucumbamos
ao inimigo da fé. Quando nos afastamos de Tua verdade, chama-nos

a Ti, não admitindo que sejamos perdidos.

Nós Te pedimos, Senhor, por Tua Igreja: Dá pastores e professores

que anunciem reta e puramente a Tua palavra; guarda os ministros

da Tua palavra para que sejam testemunhas de Jesus Cristo. Esten-

de a Tua mão sobre todos os que sofrem tentações por darem o Teu

testemunho. Faze pairar a Tua graça sobre a nossa Pátria. Dirige as

autoridades com o Teu Espírito Santo e faze reinar justiça e paz entre

nós. Permanece com a Tua comunidade e todos os seus membros.
Santifica os matrimónios; faze a juventude crescer em Teu temor;

dá-nos escolas onde Teu Evangelho seja pregado. Dá uma boa colhei-

ta para que o nosso povo tenha o seu pão cotidiano. Ajuda a cada

um segundo as suas necessidades. Guarda as viúvas e os órfãos.

Consola os abandonados e não deixes que caiam em descrença ou
desespêro. Assiste com o Teu consolo os que andam no vale da

sombra e da morte. Intercede por nós com o Teu Espírito Santo, até

que estejamos diante do Teu trono para louvar-Te de eternidade a

eternidade. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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QUARTO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 79 Côr li*.: verde Gálatas 6, 2

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o

meu coração; e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei

confiança. Uma cousa peço ao Senhor todos os dias da minha vida,

para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo.

ou:

Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aven-

turados os que têm fome e sêde de justiça, porque serão fartos.

Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus e Pai. Tantas vêzes abriste os nossos corações e não nos che-

gamos a Ti. Muitas vêzes nos chamaste e não atendemos. Perdoa-

nos, porque procuramos desviar-nos de Ti. Escreve a Tua santa pa-

lavra em nossos corações e leva-nos a Ti, para que a Tua bondade
nos conserve junto a Ti e nós vivamos da Tua bondade.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, escuta em Tua graça a confissão dos pecados da Tua comu-

nidade. Nossa vida está longe de corresponder à Tua santa vontade,

pois nosso coração se inclina ao pecado e às coisas dêste mundo.

Volta-Te para nós e ajuda-nos, para que em Ti permaneçamos. Tem
piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei?

186



ou:

O Senhor está perto de todos que O invocam, de todos que O
invocam sinceramente.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus Todo-Poderoso. Tu és o protetor de todos os que
esperam em Ti. Nada podemos sem a Tua graça e a nossa vida sem
Ti não tem valor. Derrama sôbre nós a Tua misericórdia e guia-nos

por meio do Teu Santo Espírito, a fim de que ajamos segundo a Tua

vntade e testemunhemos o Teu santo amor. Mediante Jesus Cristo,

que conTigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente.

Amém.

ou:

Deus, nosso Pai em Jesus Cristo. Tu estás perto de todos os que
Te invocam. Adoramos, Senhor, o Teu poder e a Tua graça e Te glo-

rificamos por todas as benignidades que nos concedeste. Nós Te

suplicamos: Guia-nos segundo a Tua vontade. Faze-nos ouvir a Tua

palavra, obedecer à Tua vontade e alcançar nossa bem-aventurança

com temor e tremor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que, con-

Tigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade e eterni-

dade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 8, 18—23

Evangelho segundo Lucas 6, 36—42

Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo,

ou:

Aquêle que está assentado sôbre o trono disse: Eis que faço novas

tôdas as cousas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são

fiéis e verdadeiras.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 4, 1-12
Evangelho segundo Mateus 5, 13—16 Isaías 65, 17—19. 24. 25

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus, Pai celeste. Nós Te louvamos e Te agra-

decemos por nos teres aberto a riqueza da Tua palavra e dado, por

ela, a comunhão da verdadeira e única fé. Nós Te pedimos: Não de-

sistas de chamar-nos, para que obedeçamos ao Teu Evangelho e

depositemos tôda a nossa confiança em Ti somente. Dá que tôda

a Tua comunidade permaneça fiel ao Teu Evangelho e seja luz para

o mundo.

Ensina-nos a esperarmos em Tua promissão, mesmo em meio ao

pecado e às tribulações. Impede o poder dos nossos inimigos e não

deixes que as trevas se apoderem dos que Tu chamaste a Tua ma-
ravilhosa luz. Abençoa o nosso país; dirige as autoridades segundo

a Tua santa vontade. Ajuda a cada um em sua profissão e dá êxito

a todo trabalho honesto. Concede-nos o pão de cada dia. Reina

com a Tua paz em nossos lares e em Tua comunidade. Santifica os

matrimónios, auxilia os doentes e alivia os que se encontram em
tentação. Consola os que estão tristes e prepara-nos para a bem-
aventurança. E, chegando a nossa hora derradeira, aceita-nos em
Tua graça e permite que entremos em Teu reino eterno, por Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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QUINTO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 115 Côr lit.s verde Lucas 9, 62

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Ouve, Senhor, a minha voz; eu clamo; compadece-Te de mim e res-

ponde-me. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha

salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação,- de quem
terei mêdo?

ou:

Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se

abala, firme para sempre. Bem-aventurado aquêle que teme ao Se-

nhor e anda nos Seus caminhos.

ou:

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Confessamos-Te, Deus Todo-Poderoso, que pecamos em pensamen-
tos, palavras e ações, tornando-nos culpados. Nós Te rogamos,

porém: Comisera-Te de nós e perdoa os nossos múltiplos pecados,

conduzindo-nos pelo caminho que leva à vida.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Todo-Poderoso Deus e Pai. Angustiados pela nossa culpa, invocamos

o Teu santo nome. Cristo, Filho de Deus, que morreste e ressusci-

taste por nós, compadece-Te de nós, Espírito Santo, consolador dos
corações aflitos: Vem e habita em nós, para que cumpramos a Tua
vontade. Ouve-nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

O Senhor é misericordioso e compassivo; longânimo e assaz be-

nigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui

consoante as nossas iniquidades. Como um pai se compadece dos

filhos, assim o Senhor se compadece dos que O temem.

ou:

Assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem
o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito tam-

bém com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito

dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos:Nós Te rogamos, misericordioso Deus, santifica-nos por Teu

Espírito, para que abdiquemos às cousas dêsse mundo e procuremos

servir-Te em alegria e gratidão. Faze o Teu Santo Espírito descer

sôbre nós, para que a Tua Igreja louve e glorifique o Teu glorioso

nome. Amém.

ou:

Senhor Jesus Cristo, rei da misericórdia, auxilia-nos a guardar o Teu

Evangelho redentor, procurando nêle o consolo e o conforto nas

tentações e tribulações, para que recebamos a vida eterna por Tua

graça. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola de Pedro 3, 8-1 5a

Evangelho segundo Lucas 5, 1 — 11

Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto

para o reino de Deus.

190



ou:

Buscar-AAe-eis, e Me achareis, quando Me buscardes de todo o vosso

coração.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 5, 34-42
Lucas 9, 1 8-26 Lament- 3, 22-32

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo- Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus

Cristo. Guia, pelo poder do Teu Espírito Santo, a Tua Igreja com
todos os servos que proclamam o Teu Evangelho. Fortalece-nos na

fé, para que o Teu reino seja edificado em nosso meio. Conduze
os governos e autoridades de tôda a terra, reprimindo a fraude e

o suborno, para que reine paz entre os homens. Consola com Teu

Espírito os que vivem aflitos e doentes. Auxilia os presos e per-

seguidos por Tua causa. Habita em nossos lares com a Tua paz e

o Teu amor. Santifica os matrimónios, ajuda pais e professores na

orientação e educação dos jovens, abençoa tudo o que é realizado

em Teu nome. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SEXTO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 150 Cor lit.s verde Isaías 43, 1

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O Senhor é a fôrça do Seu povo, o refúgio salvador do Seu ungido.

Salva o Teu povo, e abençoa a Tua herança,- apascenta-os e exalta-os

para sempre. A Ti clamo, ó Senhor; rocha minha, não sejas surdo

para comigo, para que não suceda, se Te calares acêrca de mim,
seja eu semelhante aos que descem à cova.

ou:

O Senhor é a minha fôrça e o meu escudo; nÊle o meu coração con-

fia, nÊle fui socorrido; por isso o meu coração exulta, e com o meu
cântico O louvarei.

ou:

O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que
nÊle se refugiam.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus misericordioso, nosso Pai. Nós Te confessamos a nossa gran-

de culpa. Desviamo-nos dos Teus caminhos, enveredando pelos ca-

minhos ditados por nossa própria vontade. Relaxamos no cumpri-

mento dos Teus mandamentos, procurando o caminho largo que
não conduz à vida. Reconduze-nos aos Teus caminhos e perdoa-nos

a nossa desobediência. Por amor de Jesus Cristo, nós Te rogamos:

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Deus e Senhor, Pai celeste: Tu desejas que todos os homens sejam

salvos e não tens prazer na condenação do pecador. Nós Te pedimos,

Senhor, perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões.

Afasta de nós o castigo que merecemos, por amor de Cristo. Ajuda-

nos a trilhar o caminho do amor e da fé, pela fôrça do Teu Espírito.

Tem piedade de nós Senhor.
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COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, òenhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos; mas a Minha
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da Minha paz não

será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti.

ou:

Se porém andarmos na luz, como Êle está na luz, mantemos comu-
nhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica

de todo pecado.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos-. Senhor nosso Deus, que nos convocaste para a vida eterna,

pelo sacramento do Santo Batismo, nós Te suplicamos: Dá-nos uma
fé perseverante, que em todas as situações se mantenha em
Tuas veredas e cumpra os Teus mandamentos, para que os nossos

lábios glorifiquem o Teu santo nome. Amém.

ou:

Eterno e Todo-Poderoso Deus. Tu governas tôda a cristandade por

Teu Espírito. Por isso vimos a Ti e pedimos: Ouve a nossa oração e

a voz da Tua comunidade. Infunde em nós a verdadeira fé para que
Te sirvamos em humildade e em alegria, hoje e sempre. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 6, 3—1

1

Evangelho segundo Mateus 5, 20—26

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu.
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ou:

Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 8, 26-38

Evangelho segundo Mateus 21, 28—32 Salmo 1.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus eterno, Senhor de tôdas as cousas e de tôda a huma-
nidade, povos e nações, Deus justo e poderoso; nós Te invocamos

pela Igreja no mundo e por todos os que sofrem por amor do Teu

nome; pela orientação serena e segura da Tua Igreja, pela pregação

reta do santo Evangelho e por tôdas as obras realizadas em amor e

caridade. Rogamos ao Senhor: Compadece-Te de nós.

Sê Tu o Senhor supremo em nosso país e conduze as autoridades

pelas Tuas veredas mostrando-lhes o que serve para o bem do povo.

Desperta em nós a fome e a sêde de Tua palavra. Abençoa o tra-

balho de cada um em seu ofício. Santifica os matrimónios. Protege

a juventude contra as seduções dêste mundo e desperta nela a voz

que proclama que temos um só Deus e só um mediador entre Deus

e os homens, Cristo Jesus. Senhor, imploramos o Teu auxílio para

os que padecem e estão desamparados; para todos os que andam
errantes e não têm lar nem família. Suplicamos-Te por todos os que
de Ti se desviaram. Auxilia-os a reencontrarem o caminho do amor
e da luz. Dá o Teu consolo e o Teu poder aos enfermos e moribun-

dos, aos entristecidos e aflitos. Ajuda que nós todos confessemos

sempre que Tu és Rei e Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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SÉTIMO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 253 Côr lit.: verde Romanos 6, 19

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Batei palmas todos os povos; celebrai a Deus com vozes de júbilo,

pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de tôda a terra.

ou:

O que é limpo de mãos e puro de coração, êste obterá do Senhor a

bênção e a justiça do Deus da sua salvação.

ou:

O Senhor é bom para todos, e as Suas misericórdias permeiam tôdas

as obras. Tôdas as Tuas obras Te renderão graças, Senhor. Teu reino

é o de todos os séculos, e o Teu domínio subsiste por tôdas as

gerações.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Curvamo-nos diante de Tua majestade, pois

somos humanos e pecadores. Desobedecemos aos Teus mandamen-
tos e nos desviamos dos Teus caminhos. Não Te agradecemos por

Tua bondade e nos afastamos de Ti por falta de fé e esoerança. Tra-

zemos ante a Tua face tôda a nossa culpa, com a súplica e o arre-

pendimento. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Reconduze-nos aos

Teus caminhos e não retires de nós a Tua graça. Tem piedade de
nós, Senhor.

ou:

Misericordioso Deus e Pai. Confessamos-Te as nossas transgressões

e os nossos múltiplos pecados. Sê compassivo conosco, Senhor, e

apaga a nossa grande culpa por amor de Teu Filho amado, nosso

Salvador Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a Minha
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da Minha paz não
será removida, diz o Senhor que Se compadece de ti.

ou:

Assim diz o Senhor: Desfaço as tuas transgressões como a névoa,

e os teus pecados como a nuvem; torna-te para Mim, porque Eu te

remi. Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e piedoso Deus e Pai. Conduze-nos ao Teu

Filho Unigénito, pela verdadeira fé. Dá que não ponhamos a nossa

esperança em cousas passageiras, mas que procuremos acesso à Tua

bondade e encontremos a paz e o descanso em Jesus Cristo, Teu

Filho, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor Deus, criador e doador de todo dom perfeito. Desoerta

em nossos corações o amor por Teu nome e torna-nos aptos e deci-

didos a testemunhar com mais zêlo e coragem a nossa fé em Teu

Filho, nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 6, 19—23

Evangelho segundo Marcos 8, 1—9

Oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a justi-

ficação.

ou:

Fostes comprados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no

vosso corpo. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. a Timóteo 6, 6-12

Evangelho segundo Marcos 4, 26-29 Isaías 62, 6-12
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-Poderoso Deus, Pai celeste. Nós Te louvamos e agra-

decemos por nos teres revelado o tesouro da Tua Palavra e, por

meio dela, nos teres dado a comunhão entre irmãos. Rogamos-Te

que nunca deixes de nos chamar, para que permaneçamos obe-

dientes ao Teu Evangelho e coloquemos a nossa inteira esperança

e confiança em Tua graça somente. Dá que a Tua Palavra traga

frutos entre os Teus servos e ensina-nos a esperar em Tua promissão.

Conduze-nos através das trevas da angústia e do pecado, para a Tua

luz resplandecente. Abençoa a nossa Pátria. Guia e aconselha as

autoridades em suas tarefas. Dá que tenhamos fome e sêde por Teu

Evangelho. A todos os que trabalham honestamente, dá o seu pão
de cada dia. Impera em nossos lares e escolas, com a Tua paz e o
Teu amor. Sê o amparo dos enfermos e aflitos, consola os enlutados

e entristecidos. Fortifica-nos na fé em Teu Filho Jesus Cristo, que
vive para que nós também vivamos. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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OITAVO DOMINGO APÔS TRINDADE
HINO: 167 Côr lit.s verde Efésios 5, 9

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende até os

confins da terra; a Tua destra está cheia de justiça. Grande é o
Senhor e mui digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus.

ou:

Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,

não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda

dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na

Sua lei medita de dia e de noite. Êle é como a árvore plantada junto

à corrente de 4guas, que, no devido tempo, dá o seu fruto.

ou:

Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santi-

ficação, e redenção.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Com humildade comparecemos ante a Tua face.

Trazemos conosco o pesado fardo dos nossos pecados que nos opri-

mem. Nós Te rogamos: Livra-nos do mal que nos sufoca. Senhor, re-

sistimos à ação do Espírito Santo e quando mais devíamos crer e

confiar, descremos e desconfiamos. Temíamos quando deveríamos

ter colocado a nossa confiança somente em Ti. Perdoa os nossos

pecados e o nosso egoísmo. Pela Tua justiça seríamos condenados,

mas por Tua misericórdia ousamos clamar: Tem piedade de nós,

Senhor.

ou:

Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos diante de

Ti com toda a nossa imperfeição. A claridade da Tua luz descobre

o que há de impuro e obscuro em nós e nós Te confessamos: Mere-

cemos o Teu castigo, porque não fazemos o que de nós esperas e
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tropeçamos sôbre os Teus mandamentos. ConTigo, porém, está o per-

dão e por isso clamamos em alta voz: Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio

ao mundo para salvar os pecadores.

ou:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos,- mas a Minha

misericórdia não se apartará de Ti, e a aliança da Minha paz não

será removida, diz o Senhor, que Se compadece de ti.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Nós Te agradecemos por nos haveres

congregado em torno da Tua palavra. O nosso coração espera pela

graça de Teu Espírito, para que tenhamos paz na terra e Te sirvamos

de todo o coração. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito e a Tua Palavra.

Amém.

ou:

Senhor, Tu és o Deus da sabedoria, da ordem e da perfeição. Por

isso nós Te rogamos: Protege-nos contra todo o mal e contra todos

os perigos, concedendo-nos somente aquilo que serve para o nosso

bem. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor de Teu nome.
Amém.

COMUNIDADE:

Amém.
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PASTOR:

Epístola aos Romanos 8, 12—17
Evangelho segundo AAatens 7, 15—21

Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em tôda a

bondade, e justiça, e verdade.

ou:

Rogozijai-vos na esperança, sêde pacientes na tribulação, na oração
perseverantes. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 16, 16-32
Evangelho segundo Mateus 12, 46—50 Jeremias 23, 16—29

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste! Senhor Jesus Cristo, Filho de
Deus, Salvador do mundo! Senhor Deus, Espírito Santo! Tem com-
paixão de nós. Senhor Deus, os Teus olhos estão abertos sobre

todos os povos e todas as nações. Tu observas e ponderas tudo o

que se passa entre nós. Teu é o juízo e a graça sobre grandes e

pequenos, sobre justos e injustos. Não nos julgues conforme os nossos

pecados nem nos castigues segundo as nossas transgressões. Senhor,

Teu Filho enfrentou a paixão e a própria morte oor nós. Compadece-
Te da Tua Igreja com tôda a sua fraqueza e inconstância. Reveste-

nos com o Teu Espírito para que a Tua Igreja não desespere em suas

fraquezas. Dá, Senhor, que ela volva os seus olhos para Ti e em Ti

confie. Sê compassivo e benigno para com a Tua comunidade e dá

a Tua bênção, para que o que nela se faz seja feito em Teu nome.

Abençoa o trabalho na colónia e na cidade, para que dê frutos ao

seu tempo. Mostra-nos com clareza que de nada valerá se ganharmos

o mundo todo e perdermos a vida eterna. Ampara-nos em corpo e

alma. Comisera-Te de todos os que sofrem privações e têm dúvidas

quanto à existência de Deus, o Pai misericordioso. Sê com os en-

fermos, ampara os fracos, os enlutados e os desolados. Externima

a injustiça e volve os nossos olhos para o alto, donde nos vem o

auxílio. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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NONO DOMINGO APÓS TRINDADE
HINO: 291 Côr lit.: verde Efésios 5, 15

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a

vida. Êle retribuirá o mal aos meus opressores, por Sua fidelidade

dá cabo dêles. Ó Deus, salva-me, pelo Teu nome, e faze-me justiça

pelo Teu poder.

ou:

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência

todos os que a praticam. O Seu louvor permanece para sempre.

ou:

Eis que Deus é o meu ajudador,- o Senhor é quem me sustenta a

vida. Oferecer-Te-ei voluntàriamente sacrifícios, louvarei o Teu

nome, ó Senhor, porque és bom.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus eterno e todo-poderoso. Tu queres que temamos a Ti, Te ame-

mos e em Ti confiemos sobre todas as coisas. Confessamos a nossa

grande culpa, porque procuramos a nossa honra e não a Tua. Não
atendemos à Tua voz quando nos chamas e resistimos à obra do
Teu Espírito Santo em nós. SuDlicamos-Te, pelo amor de Jesus Cristo:

Perdoa os nossos pecados. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Misericordioso Deus e Pai. Nós Te confessamos as nossas trans-

gressões, que praticamos em pensamentos, palavras e ações. Olha-

nos com benignidade e compaixão, guando a Ti clamamos:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a Minha
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da Minha paz não
será removida, diz o Senhor, que Se compadece de ti.

ou:

Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os
de espírito oprimido. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e
dos que nÊle confiam, nenhum será condenado.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Deus fiel e misericordioso. Dá-nos o Teu Santo

Espírito para que resolvamos e realizemos o que fôr do Teu agrado.

Mostra-nos que nada podemos e nada somos, quando não trilhamos

pelos caminhos que Tu nos revelaste em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Amém.

ou:

Deus, nosso Pai e Senhor. Nós Te pedimos: Habita em nossos cora-

ções eliminando tudo o que impede que vivamos uma vida casta e

decente. Santifica-nos, para que alcancemos o grande dia conforme

a Tua vontade. Esta é a nossa prece, Senhor, que fazemos em nome
de Teu Filho, Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo, vive

e reina eternamente. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 10, 1—13

Evangelho segundo Lucas 16, 1—9

Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio

para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
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ou:

Portanto, vêde prudentemente como andais, não como néscios, e

sim, como sábios. Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 17, 16-34

Evangelho segundo Mateus 13, 44—46 Provérbios 16, 1—9

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Misericordioso e eterno Deus, doador de todo dom per-

feito, consolador dos aflitos, médico dos enfermos: Aceita a nossa

oração e revela-Te como Deus e Senhor do mundo, para que nós Te

louvemos e agradeçamos eternamente. Tu és o Bom Pastor e nos

guardas de todo mal. Guia também aquêles que ainda nada sabem
a Teu respeito. Revela-Te a todos em Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda

aos pais e educadores em suas tarefas. Ensina a todos, velhos e

jovens, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Por Jesus

Cristo, que nos ensinou a orar:

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO DOMINGO ÂPÓS TRINDADE
HINO: 298 Côr lit.: verde Provérbios 14, 34

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Livra-me a

alma em paz, dos que me perseguem, pois são muitos contra mim.
Deus ouvirá e lhes responderá. Confia os Teus cuidados ao Senhor

e Ele te susterá. Escuta ó Deus, à minha oração; não Te escondas

da minha súplica. Atende-me e responde-me.

ou:

O Senhor é bom para todos, e as Suas ternas misericórdias per-

meiam tôdas as Suas obras. Todas as Tuas obras Te rendem graças,

Senhor, o Teu reino é de todos os séculos, e o Teu domínio subsiste

por tôdas as gerações.

ou:

Próxima está a salvação dos que O temem, para que a glória assis-

ta em nossa terra. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa

o seu olhar.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus eterno e misericordioso. Tu és bondoso e Te compadeces de

tôda a criação. Apresentamo-nos a Ti com todos os nossos pecados.

Tu nos mostras o caminho da retidão, nós, porém, o desprezamos

e procuramos o dos nossos próprios desejos. Conhecemos os Teus

mandamentos, no entanto os transgredimos. Senhor, grande é a

nossa culpa. Nós Te rogamos: Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor Deus, nosso Pai. Oprimidos pelo fardo dos nossos pecados,

curvamo-nos ante a Tua santidade, rogando: Livra-nos do mal e

perdoa as nossas transgressões. Concede-nos o início de uma nova

vida. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a Minha
misericórdia não se apartara de ti, e a aliança da Minha paz não

será removida, diz o Senhor que Se compadece de ti.

ou:

Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados

como a nuvem. Torna-te para Mim, porque Eu te remi.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Rendemos-Te graças, Deus misericordioso, por nos teres

proclamado a Tua vontade. Tu desejas que todos cheguem ao pleno

conhecimento da verdade e alcancem a salvação. Faze habitar, o

Teu Espírito em nosso meio também nesta hora, para que ouçamos o

Teu Evangelho e o creiamos. Amém.

ou:

Senhor, estejam os Teus ouvidos atentos às nossas súplicas. Rogamos
a Tua presença em Teu templo, nesta hora, pois em Teu nome es-

tamos congregados, para cumprir a santificação dêsse dia e para

louvar e agradecer-Te por nos conservares com vida. Vem, Senhor,

e revela-Te aos Teus Filhos. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola aos Coríntios 12, 1 — 11

Evangelho segundo Lucas 19, 41—48

A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos.
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ou:

Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a Sua
graça. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para

que Êle, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Êle tôda

a vossa ansiedade, porque Êle tem cuidado de vós.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 20, 17-38

Evangelho segundo Mateus 23, 34—39 Jeremias 7, 1—11

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-Poderoso Deus, Pai de Jesus Cristo. Elevamos os

nossos corações em louvor e gratidão por Tua incomensurável mise-

ricórdia e pelo Teu amor de Pai. Tu nos outorgaste, em Jesus Cristo,

a salvação eterna e nos chamas por nosso nome. Ainda hoje pude-

mos ouvir a Tua voz, e por isso Te louvam os nossos lábios.

Acompanha-nos em nossos caminhos, como um pai a seu filho. Des-

perta testemunhas que professem o Teu nome em tôdas as situa-

ções. Nós Te rogamos por esta comunidade e por todos os Seus

membros: Habita em nossos lares e em nossas escolas. Abençoa
todo trabalho honesto e o pão de cada dia. Cria entre nós a comunhão
dos santos, que em tôdas as situações se sabem unidos pelo poder

do Teu divino Espírito. Recomendamos aos Teus cuidados todos os

solitários, enfermos, tristes e enlutados. Ó Deus, torna-nos aptos e

prontos para o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor

e Salvador Amém.

Pai. Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO PRIMEIRO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 140 Côr lit.: verde 1.° Ep. de Pedro 5, 5b

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários; o Deus de Israel, Êle

dá fôrça e poder ao povo. Bendito seja Deus. Levanta-Se Deus,

dispersam-se os Seus inimigos; de Sua presença fogem os que O
aborrecem. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença

de Deus e folgam de alegria. Bendito seja o Senhor que dia a dia

leva o nosso fardo,- com Deus, o Senhor, está o escaparmos da

morte.

ou

Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas

alturas? Que Se inclina para ver o que se passa no céu e sobre

a terra? Êle ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo e misericordioso Deus. Tu fazes nascer o sol sôbre bons e

maus, e vir chuvas sôbre justos e injustos. Tu és bom para os que
esperam em Ti, para com a alma que Te busca. Não somos dignos

de Tua grande misericórdia. Nosso coração está cheio de egoísmo.

Tu, porém, nos abençoas apesar de não termos méritos nem digni-

dade. Perdoa-nos, por Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou

Senhor, a Ti clamo, para que me auxilies. Inclina os Teus ouvidos

à minha voz, quando Te invoco. Não permitas, Senhor que o meu
coração se incline para o mal e para a perversidade. Em Ti estão

fitos os meus olhos, em Ti confio. Por isso, não me desampares.

Salva-me e perdoa os meus pecados, por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

O Poderoso me fêz grandes cousas. Santo é o Seu nome. A Sua
misericórdia vai de geração em geração, sôbre os que O temem.

ou:

Saberás, pois que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que
guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que O
amam e cumprem os Seus mandamntos.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Jesus. Tu intercedes por nós e por Tua comunidade
continuamente. Por isso nós Te pedimos: Dá-nos o Teu Espírito

Santo, para que ouçamos retamente o Teu Evangelho e sejamos fiéis

a Ti em todos os momentos. Auxilia-nos a nada esperarmos de nós

mesmos, mas a pormos toda a nossa confiança somente em Ti.

Senhor, permite que também nós alcancemos a vida eterna. Amém.

ou:

Deus, nosso Pai. Teu poder se nos revela em Tua graça e Teu per-

dão. Dá-nos a Tua misericórdia para que participemos da Tua pro-

missão. Por nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 15, 1 — 10

Evangelho segundo Lucas 18, 9—14

Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso,

ou:

O Senhor Teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus miseri-
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cordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou

a teus pais.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 8, 33—39
Evangelho segundo Lucas 7, 36—50 4 Daniel 9, 15—18

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Invoquemos o eterno e todo-poderoso Deus, o Senhor dos senhores,

juiz de todos os homens, povos e nações, pedindo: O amparo da

Igreja em suas angústias,- o auxílio aos homens que por Seu nome
sofrem tribulações e aflições; a bênção na pregação de Sua Palavra

e em tôda obra de amor. Roguemos ao Senhor: Tem piedade de

nós.

Invoquemo-Lo por nosso povo e nossa Pátria, por todas as autori-

dades, para que elas nos conduzam e governem conforme a Sua

vontade; para que não nos castigue tomando-nos a Sua palavra, ro-

guemos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Por esta comunidade e por todos os seus membros: por todo trabalho

honesto; pelo pão de cada dia e por uma boa colheita; por todos os

matrimónios, para que sejam templos de santidade; por nossa ju-

ventude, para que ela seja libertada de todo mal e aprenda a teste-

munhar com alegria que Cristo é o Salvador e Senhor de todos os

homens. Roguemos ao Senhor: Tem piedade de nós.

Pelos abandonados e desprezados, pelas viúvas e pelos órfãos; por

todos os que não têm pátria e pelos que desconhecem a sorte de seus

entes queridos; pelos prisioneiros, doentes e moribundos,- pelos que
têm dificuldade em crer que Jesus Cristo é Salvador e por isso andam
em trevas e ódios,- pela salvação de todos nós e para que, na ten-

tação, tenhamos fé e perseverança até o fim. Roguemos a Deus:

Tem piedade de nós.

Guarda-nos em Tua graça, salva e ampara-nos. A Ti competem a

glória e a honra e a adoração, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,

agora e sempre e de eternidade a eternidade. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 243 Côr lit.s verde Mateus 12, 20

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Em Ti, Senhor me refugio; não seja eu envergonhado jamais: livra-

me por Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos, livra-me depressa; sê

o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu

és a minha rocha e a minha fortaleza. Sêde fortes e revigore-se o
vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.

ou:

Salmodiai ao Senhor, vós que sois Seus santos e dai graças ao Seu

santo nome. Porque não passa de um momento a Sua ira; o Seu

favor dura a vida inteira.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Compadece-Te de mim, Senhor, porque pequei contra Ti. Nós Te su-

plicamos, Senhor: Dá-nos o Teu auxílio por Teu Santo Espírito, a

fim de que não somente temamos, mas também nos envergonhemos
de ofender-Te por meio das nossas transgressões. Conserva em nós

sempre viva a lembrança da obra de Teu Filho que por nós foi imo-

lado na cruz. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e,

segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga o meu pecado.

Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me da minha

culpa, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado

está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra Ti somente,

porque não fiz o que é justo e direito diante dos Teus olhos. Cria em
mim, ó Deus, um coração puro e dá-me um espírito inabalável. Não
me repulses da Tua presença, nem retires de mim o Teu Santo Es-

pírito. Por Jesus Cristo, Teu Filho. Tem piedadede nós, Senhor.

COMUNIDADE:
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Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós. Senhor.

PASTOR:

Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus

da minha salvação.

ou:

Não temas porque Eu sou o Teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo

e te sustento com a Minha destra fiel.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e misericordioso Deus. De Ti procede a graça

para que Teus servos possam servir-Te com louvor. Dá.. Senhor

que Te sirvamos com tôda fidelidade nesta vida e Te louvemos todos

os dias de nossa vida. Por Jesus Cristo. Amém.

ou:

ó Deus, que deste o Teu Filho, Jesus Cristo, para que fôssemos re-

dimidos, auxilia-nos a morrermos ao pecado diàriamente a fim de
vivermos sempre com Jesus, na felicidade de Sua ressurreição. Em
nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

2° Epístola aos Coríntios 3, 4—9

Evangelho segundo Marcos 7, 31—37

Bendirei o Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos

meus lábios.

ou:

Vêde que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de ser-

mos chamados filhos de Deus.

Aleluia.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Atos 16, 9-15
Evangelho segundo João 8, 31—36 Isaías 29, 18-21

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-poderoso Deus, Pai no céu. Nós Te damos louvor por

nos teres concedido a riqueza e a comunhão da Tua Palavra. Nós
Te pedimos, Senhor, não cesses de nos chamar à obediência ao

Teu Evangelho e a pormos a nossa esperança na graça que nos

é dada em Jesus Cristo. Dá que a Tua palavra esteja no centro da

Tua Igreja, para que esta, em preocupações e angústias, aprenda

a pôr em Ti somente a sua confiança. Não permitas que as trevas

do pecado cubram os que Tu chamaste à Tua luz. Abençoa a nossa

Pátria, conduze as autoridades conforme a Tua vontade. Faze com
que todos tenham fome e sêde da Tua palavra. Ampara cada um de

nós em seu trabalho, para que o façamos com honestidade. Abençoa

a colheita e dá que cada um tenha o seu pão cotidiano. Mantém a

paz nos lares e santifica os matrimónios. Dá o Teu auxílio na edu-

cação da juventude. Ajuda os doentes e fortalece os que são ten-

tados. Consola os entristecidos e enlutados. Prepara-nos para um
fim bem-aventurado; e quando vier a nossa hora final dá-nos entra-

da em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos

ensinou a orar:

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO TERCEIRO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 160 Côr lit.: verde Mateus 25, 40

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Considera a Tua aliança. Levanta-Te ó Deus, pleiteia a Tua próoria

causa; lembra-Te de como o ímpio Te afronta todos os dias. Não Te

esqueças da gritaria dos Teus inimigos, do sempre crescente tumulto

dos Teus adversários. Lembra-Te da Tua congregação, que adqui-

riste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da Tua

herança:

ou:

Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos

Seus mandamentos. Ditoso o homem que se compadece e empresta.

Não será jamais abalado; será tido em memória eterna.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Esoírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Volta-Te para nós e vê o que Tu criaste com
a Tua destra. Vivifica-nos, Senhor, para que invoquemos o Teu
nome por causa dos nossos pecados que temos praticado, não cum-

prindo os Teus mandamentos. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, sabemos que todo o poder está em Tuas mãos. Tu repreen-

des as nações, destróis o ímpio e apagas o seu nome para sempre.

Compadece-Te de nós, vê a que sofrimentos nos reduziram os nossos

pecados. Senhor, nosso Deus, em Ti nos refugiamos. Não nos julques

segundo os nossos pecados, mas perdoa-nos, mediante Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Descansa no Senhor e espera nÊle. Somente em Deus, ó minha alma,

espera silenciosa, porque dÊle vêm a minha esperança. E o Senhor

diz: A Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na

fraqueza.

ou:

Jesus Cristo, embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas

cousas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da

salvação eterna para todos os que Lhe obedecem.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e misericordioso Deus. De Ti procede a graça

que permite a Teus filhos que Te sirvam com louvor e gratidão.

Permite, Senhor, que Te sirvamos com tôda a fidelidade em todos

os dias de nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, e Salvador.

Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus, que deste o Teu próprio Filho para que fôsse-

mos redimidos, nós Te pedimos: Dá que morramos diàriamente ao

pecado e vivamos à justiça, para que vivamos sempre na alegria

da ressurreição de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Gálatas 3, 15—22

Evangelho segundo Lucas 10, 23—37

O Senhor Se levantará para realizar a Sua obra, a Sua obra estranha,

e para executar o Seu ato, o Seu ato inaudito,

ou:

Tu és o Deus que operas maravilhas, e, entre os povos, tens feito

notório o Teu poder.

Aleluia.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1." Ep. de Pedro 2, 1-10
Evangelho segundo Marcos 12, 41—44 Zacarias 7, 4—10

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus, Tu tens em Tuas mãos todos os homens
e povos. Tuas são a justiça e a graça sobre grandes e pequenos,

sobre justos e injustos. Não nos trates, Senhor, segundo os nossos

pecados e não nos recompenses segundo as nossas transgressões.

Lembra-Te, ó Deus, da inocente paixão e morte de Teu Filho amado.
Tem misericórdia da Tua Igreja em sua angústia e culpa. Dá-lhe o

Teu Santo Espírito, para que não se perca na própria fraqueza, mas
confie em Tuas eternas vitórias. Tem misericórdia do nosso povo e

da nossa Pátria, guia as nossas autoridades. Dá que todo o govêrno

em nossa Pátria se torne uma bênção para o povo, para que cada

qual cumpra os Teus mandamentos. Abençoa esta comunidade, e

dá que os seus membros trabalhem tranquilos. Concede uma boa

colheita e dá-nos o pão cotidiano. Leva a nossa juventude a ouvir

a Tua palavra e faze-a aprender que nada vale ao homem ganhar o
mundo inteiro, perdendo em troca a vida eterna. Tem misericórdia

de todos os que sentem angústia e fome, dos que estão doentes e

moribundos. Põe um fim a tôda injustiça e maldade, à violência e

à miséria. Senhor, permite que um dia nos reunamos todos em torno

do Teu trono para louvar-Te eternamente. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO QUARTO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 213 Côr lit.: verde Salmo 103, 2

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido.

Pois um dia nos Teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta

da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade.

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos.

ou:

Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da
nossa salvação. Saiamos ao Seu encontro, com ações de graça, vito-

riemo-Lo com salmos.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, Tu olhas para os filhos dos homens para ver se alguém

busca o Teu nome. Todos se extraviaram e se corromperam. Não há

quem faça o bem, nenhum sequer. Pecamos como nossos pais, co-

metemos iniquidades e procedemos mal. Se observares as nossas

iniquidades, Senhor, quem subsistirá? ConTigo, porém, está o per-

dão para os que vêm a Ti. Perdoa-nos Senhor Por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

A Ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão

na terra dos viventes. Atende ao meu clamor. Livra-me do meu pe-

cado e concede-me a Tua misericórdia, por Jesus Cristo, a fim de

vencer com Seu poder e entrar na glória eterna com Êle.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

O Teu caminho, ó Deus, é santidade. Que deus é tão grande como
o nosso Deus? não vos enganeis. De Deus não se zomba; pois aquilo

que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia

para a própria carne, da carne colherá corrupção; mas o que semeia

para o espírito, do espírito colherá vida eterna.

ou:

No Senhor há misericórdia, nÊle copiosa redenção. Êle é quem re-

dime Israel de todas as suas iniquidades.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e eterno Deus. Aumenta em nós a fé, a espe-

rança e a caridade. Ensina-nos a amar a Tua lei para que andemos
segundo a Tua vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

ou:

Misericordioso Deus, nosso Pai no céu. Estamos congregados em
Teu nome para ouvir a Tua santa palavra. Nós Te rogamos: Governa
os nossos corações, a fim de procurarmos somente a Ti e sentirmos

a Tua presença. Aceita o nosso louvor e as nossas humildes súplicas.

Livra-nos das nossas preocupações e do nosso pecado e concede-

nos a Tua comunhão. Abre os nossos ouvidos e corações, para que
sejamos testemunhas do Teu reino, em palavras e ações. Mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo,

vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Gálatas 5, 16—24

Evangelho segundo Lucas 17, 11—19
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O que me oferece sacrifício de ações de graça, êsse me glorificará-

e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de
Deus.

ou:

Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. a Timóteo 1, 12-17

Evangelho segundo João 5, 1 — 14 Salmo 50, 14-23

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Invoquemos o eterno e todo-poderoso Deus, o Senhor dos
senhores, juiz de todos os homens, povos e nações, pela Igreja e

suas angústias em todo mundo, por todos os que sofrem perse-

guição por causa de Seu nome; pela direção de Sua Igreja; pela pre-

gação reta e fiel de Sua palavra e por tôda a obra de amor e cari-

dade. Roguemos a Deus: Tem piedade de nós.

Por nosso povo e nossa Pátria, por todas as autoridades, para que
Ele as dirija e êles nos conduzam conforme os Seus mandamentos;
supliquemos para que Êle não nos prive de Sua Palavra. Roguemos
a Deus: Tem piedade de nós.

Por esta comunidade e todos os seus membros,- por todo trabalho

honesto e pelo pão de cada dia; por uma boa colheita,- por nossos

matrimónios, para que sejam um templo de santidade e amor,- por

nossa juventude, para que ela seja livre de todo mal e aprenda a

testemunhar Cristo como Senhor e Salvador de todos os homens
Roguemos ao Senhor. Tem piedade de nós.

Pelos abandonados e desprezados; pelas viúvas e órfãos,- por todos

os que não têm pátria e pelos que desconhecem a sorte de seus

entes queridos; pelo prisioneiros, doentes e moribundos,- pelos que
têm dificuldades em crêr e pelos que andam à Sua procura; por

todos os que se afastaram de Sua Igreja e andam nos caminhos
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obscuros do mêdo e do ódio; pela salvação de todos nós; e para

que tenhamos fé, também na hora da tentação. Roguemos ao Se-

nhor: Tem piedade de nós.

Guarda-nos em Tua graça, salva e ampara-nos. A Ti competem a

glória e a honra e a adoração, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,

agora e sempre e de eternidade a eternidade. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO QUINTO DOMINGO
APOS TRINDADE

HINO: .217 Côr lit.: verde |.° Pedro 5, 7

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.

Inclina, Senhor, os Teus ouvidos, e responde-me; pois estou aflito

e necessitado. Tu, ó Deus meu, salva o Teu servo que em Ti confia.

Compadece-Te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo.

Alegra a alma do Teu servo, porque a Ti, Senhor elevo a minha
alma. Pois Tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em benigni-

dade para com os que Te invocam. Ensina-me, Senhor o Teu cami-

nho, e andarei na Tua verdade,- dispõe-me o coração para só temer

o Teu nome.

ou:

Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nÊle, e o mais Êle fará.

Agrada-Te do Senhor, e Êle satisfará aos desejos do teu coração.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Giória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus e Pai. Não somos dignos de comparecer diante

de Ti a pedir a Tua graça e misericórdia, pois não obedecemos aos

Teus mandamentos e abandonamos a luz da vida, seguindo os de-

sejos dos nossos corações. Senhor, perdoa-nos, pelo amor de Jesus

Cristo, perdoa a todos os que vêm a Ti. Santifica e renova-nos, e

concede-nos a Tua misericórdia. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo Deus. Vimos à Tua presença, lamentando os nossos pecados,

porque nos desviamos de Ti confiando no poder e nas obras dos

homens. Perdoa-nos e faze com que confiemos inteiramente em Ti.

Dá, Senhor, que nos entreguemos a Ti com tudo que temos e somos.

Por Jesus Cristo, nós Te pedimos: Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
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Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Confiai no Senhor perpètuamente, porque o Senhor Deus é a rocha

eterna.

ou:

Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor

teu Deus está contigo, por onde quer que andares.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te suplicamos: Guarda a Tua Igreja em Tua

misericórdia eterna. Livra-nos de tudo o que é mau e dá-nos o Teu

auxílio. Guia-nos ao que é proveitoso para a nossa salvação. Me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

ou:

Ó Deus, Tu és a fortaleza dos que em Ti confiam e Pai misericor-

dioso para todos os homens. Aceita, Senhor, as nossas orações. Presta-

nos o Teu auxílio, para que andemos em Teus caminhos, segundo
os Teus mandamentos. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Epístola aos Gálatas 5, 25—6, 10

Evangelho segundo Mateus 6, 24—34.

Não tenho mêdo de miihsres do povo que tomam posição contra

mim de todos os lados. Tu me farás ver os caminhos da vida; na Tua
presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpètua-

mente.
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ou:

Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2.° Ep. aos Tessalonicenses 3, 6—13
Evangelho segundo João 11, 1— 11 1.° Reis 17, 8—16

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Tu escolheste a Tua comunidade para

que ela exista sempre sôbre a terra. Nós Te rogamos, Senhor: Sê
misericordioso a tôda a cristandade. Dá que ela seja a luz do mundo
e a cidade sôbre o monte, que ela dê testemunho da verdade, para

que Teu Evangelho se firme em muitos corações. Tem comiseração,

Senhor, nós Te rogamos. Pedimos-Te também por nossa Pátria e por

nosso povo, pelas nossas autoridades e por nossos concidadãos.

Senhor, dirige os pensamentos e ações de todos os homens. Sê Tu

somente o amparo e o consolo do nosso povo. Protege a nossa co-

munidade e abençoa todos os seus membros. Abençoa os que nela

servem e todos os que trabalham pela juventude. Abençoa pais e pro-

fessores para que cumpram os seus deveres, segundo a Tua von-

tade. Dá que todo trabalho honesto traga os seus frutos. Consola

os que estão tristes e preocupados, sê o amparo aos que padecem
injustiças. Anima os doentes e dá forças aos moribundos. Cerca-nos

com a Tua paz, para que, sob a Tua palavra, tenhamos tranquilidade

em todos os tempos e situações. Nossos dias passam como a som-

bra, Tu porém, permaneces eternamente. Senhor, tem comiseração

de nós. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO SEXTO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 210 Côr li*. : verde 2.° Timóteo 1, 10

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Compadece-Te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo, pois

Tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em benignidade para

todos os que Te invocam.

ou:

Dar-Te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, pois grande

é a Tua misericórdia para comigo. E me livraste a alma do mais pro-

fundo poder da morte. Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio

de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-Te

para mim e compadece-Te de mim, concede a Tua fôrça ao Teu servo.

ou:

Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti; e

rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O Senhor é o que tira a

vida e a dá; faz descer à sepultura e faz subir.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Pai celeste: Tu nos tens concedido amor tão grande, a ponto de
sermos chamados Teus filhos e termos comunhão conTigo. Nós não

merecemos a Tua graça, pois somos pecadores. Que é o homem,
que dÊle Te lembres? E o filho do homem, que o visites? Mas a

vida se manifestou em nós, a vida que é eterna, a qual estava con-

tigo, ó Pai, e em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Abre-nos a porta

para que possamos chegar a Ti e perdoa os nossos pecados. Por Jesus

Cristo, tem piedade de nós, Senhor,

ou:

Deus onipotente, Pai misericordioso. Temos errado e nos afastado

dos Teus caminhos, quais ovelhas desgarradas. Temos seguido por

demais os nossos próprios caprichos e desejos. Pecamos contra Ti

e contra o Teus mandamentos. Deixamos de fazer o que é de Tua
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vontade para seguir a nossa. Nada há em nós, Senhor, que seja são.

Tu, porém, Senhor, tens misericórdia de nós, pobres pecadores.

Perdoa, ó Deus, aos que confessam a sua culpa. Salva-nos segundo
a Tua promissão. Concede-nos a misericórdia, por Jesus Cristo, para

que tenhamos uma nova vida e nela vivamos segundo a Tua von-

tade. Pela glória do Teu santo nome: Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Assim
também vós vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para

Deus em Cristo Jesus.

ou:

Se dissermos que mantemos comunhão com Êle, e andarmos nas tre-

vas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na

luz, como Êle está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e

o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos-. Senhor, nós Te suplicamos: Dá que a Tua misericórdia puri-

fique e defenda a Tua Igreja, pois sem o Teu socorro ela não pode
subsistir. Preserva-nos de todo mal, por Tua bondade e Teu auxílio,

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós Te roga-

mos: Reúne por Teu Espírito Santo todos os que estão desgar-

rados e se separaram da Tua Igreja. Dá que sejamos confir-

mados na união que Tu criaste, que procuremos a única e eterna

verdade que é a Tua, que sejamos levados em união a Cristo, nosso

Senhor, a fim de Te exaltarmos e louvarmos, Pai de nosso Senhor,
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Jesus Cristo. Congrega-nos por Teu Espírito Santo, mediante Jesus

Cristo. Amém.

COMUNIDADE.
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Efésios 3, 13—21

Evangelho segundo Lucas 7, 11—16

O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois em Ti

está o manancial da vida,- na Tua luz vemos a luz.

ou:

Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Os ribeiros

de Deus são abundantes de água.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Hebreus 12, 18-24
Evangelho segundo Mateus 11, 25—30 Jó 5, 17-26

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-poderoso e misericordioso Deus. Nós Te louvamos e

agradecemos, por teres erigido o Teu reino neste mundo e por fa-

zeres pregar a Tua palavra, reunindo a Tua comunidade. Agrade-

cemos-Te pela alegria e esperança pela vida que nos prometeste

em Teu reino. Dá ânimo à Tua Igreja, para que sempre testemunhe

o Teu Evangelho. Conserva-nos, Senhor, nos Teus caminhos, mesmo
quando estamos em perigo e tribulação. Nós Te rogamos, Senhor,

por nosso povo e nossa Pátria, pelas autoridades: conduze-as com
o Teu Espírito e protege-nos contra o mal e o castigo. Pedimos por

nossa comunidade, por todos os seus membros e pregadores. Santi-

fica os matrimónios e dá que nossos lares sejam transformados em
lugares de amor e compreensão: Lembra-Te dos doentes e moribun-

dos. Guia-nos para que cheguemos a um fim santo e bem-aventu-

rado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, com cujas palavras oramos-.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO SÉTIMO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 95 Côr lit.: verde Miquéias 6, 8

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Bem sei, ó Senhor, que os Teus juízos são justos. Venha, pois a Tua

bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao Teu servo.

ou:

Render-Te-ei graças com integridade de coração. De todo o coração

Te busquei; não me deixes fugir aos Teus mandamentos. Com os

lábios tenho narrado todos os juízos da Tua bôca. Mais me regozijo

com o caminho dos Teus testemunhos do que com tôda as riquezas.

ou:

Deus é o sobremodo tremendo na assembléia dos santos e temível

sôbre todos os que O rodeiam.

Cantemos louvores ao Trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Eterno e santo Deus. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. O
mundo, porém, está repleto de desenganos que deitam por terra

a justiça. Também os nossos corações se opõem à Tua santa von-

tade. Senhor, não entres em juízo conosco, pois em tôda a terra

não há homem justo. Perdoa-nos e vivifica-nos, Senhor, por amor
do Teu nome, por amor à Tua justiça e por amor ao Teu Filho, Jesus

Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus. Tu nos chamaste da morte à vida eterna, por

meio de Teu Filho, Jesus Cristo. Não permitas que morramos dentro

dos nossos pecados e transgressões. Renova-nos em Teu Espírito,

para que Cristo viva em nós e nós nÊle. Dá-nos forças para que jamais

sejamos separados do Seu infinito amor. Senhor, concede-nos en-

trada em Teu reino a fim de que Te louvemos e exaltemos eterna-

mente. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a Sua

misericórdia para com os que O temem. Quanto dista o oriente do
ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

ou:

Somos justificados gratuitamente, por Sua graça, mediante a reden-

ção que há em Jesus Cristo.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Epístola aos Efésios 4, 1—6

Evangelho de Lucas 14, 1—11

Há um só Deus, com efeito, que julga na terra. Considerai pois nisto

vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem
haver quem vos livre.

ou:

Também através dos Teus juízos, Senhor, Te esperamos. No Teu

nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Alelui. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Hebreus 4, 9—13
Ev. de Mateus 12, 1-8 Salmo 75, 5-8

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Aceita, Senhor, as intercessões que fazemos por todos os

homens. Dá que a luz do Teu Evangelho brilhe sobre todas as nações,

e faze com que todos os que o recebem, vivam segundo a Tua von-
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tade. Sê compassivo com a Tua Igreja e permite que todos os

seus membros Te sirvam com humildade e fidelidade. Abençoa
tôdas as autoridades; pune todo mal e vício. Abençoa todos os

que nos são caros. Recompensa os que têm feito o bem e perdoa

os que têm seguido os caminhos ditados por seus próprios desejos.

Tem piedade dos que sofrem e auxilia-os em suas necessidades.

Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO OITAVO DOMINGO
APÔS TRINDADE

HINO: 162 Côr lit. verde 1.° João 4, 21

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

A Ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos

dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, assim os nossos

olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que Se compadeça
de nós.

ou:

Amai o Senhor, vós todos os Seus santos. Sêde fortes e revigore-se

o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Tem piedade de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões se-

gundo a multidão das Tuas eternas misericórdias. Lava-me da minha
iniquidade e purifica-me do meu pecado. As minhas transgressões

eu as reconheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria

em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espí-

rito estável. Não me lances fora da Tua presença, e não tires de
mim o Teu Santo Espírito. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo Deus e Pai. Confessamos diante de Ti, que muito pecamos em
pensamentos, palavras e ações, e que não podemos subsistir pe-

rante a Tua justiça. Mas o nosso pecado nos oprime e Tu és o
refúgio e Tua misericórdia é insondável. Tu nos revelaste o Teu

Filho, Jesus Cristo, e por isso Te rogamos: Compadece-Te de nós,

perdoa a nossa culpa e dá-nos o Teu Santo Espírito, para que,

com Seu poder, cumpramos os Teus mandamentos e recebamos a

vida terna. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
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Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em
coração humano o que Deus tem preparado para os que O temem.

ou:

Descansa no Senhor e espera nÊle,- só Ele é a minha rocha e a

minha salvação.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te suplicamos: Concede a Tua graça ao Teu

povo, para que êle possa resistir às tentações do mundo, da carne

e do diabo, e para Te seguir com ânimo e coração puros. Mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Deus, Pai de tôda a fidelidade, nós Te agradecemos porque nos

consagraste esta manhã por Tua santa palavra e pela comunhão da

fé, na qual vivemos. Ajuda-nos, para que ouçamos a Tua palavra

e permaneçamos fiéis a Ti em todos os momentos. Mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 1, 4—9

Evangelho segundo Mateus 22, 34—36

A intimidade do Senhor é para todos os que O temem, aos quais

Ele dará a conhecer a Sua aliança.

ou:

Como é grande a Tua bondade, que reservaste aos que Te temem,
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da qual usas, perante os filhos dos homens, para com os que em Ti

se refugiam.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. de Tiago 2, 10-17
Evangelho segundo Marcos 10, 17—27 2.° Livro das Crónicas 1, 7—12

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Por Tua graça escolheste a Tua comu-
nidade desde a eternidade e prometeste que a guardarias. Por isso

nós Te rogamos: Sê misericordioso à Tua cristandade. Dá que ela

seja a luz do mundo e a cidade sobre o monte. Que ela dê teste-

munho puro e vivo de Jesus Cristo, para que o Teu Evangelho se

firme em muitos corações. Nós Te rogamos: Tem misericórdia de
nós. Rogamos por nosso povo e por nossa Pátria, pelas autoridades

e por nossos concidadãos. Senhor, Tu diriges os pensamentos dos

povos e dos homens, somente Tu és o verdadeiro amparo e prote-

ção do Teu povo. Nós Te rogamos: Tem misericórdia, Senhor. Prote-

ge a nossa comunidade. Abençoa todos os seus membros e os que
nela servem e trabalham. Abençoa os pais para que cumpram com
fidelidade o que lhes é imposto por Ti. Sê o amparo de todos os

que ganham o seu pão de cada dia com honestidade. Abençoa os

frutos dos campos e dá que tenhamos boas colheitas. Dá Tua mise-

ricórdia a todos os que estão preocupados e tristes. Sê o amparo dos

que padecem injustiças, para que não esmoreçam. Aos que andam
em dias sombrios, dá fôrças para que lancem sôbre Ti as suas preo-

cupações e o seu fardo. Anima os doentes e ampara os moribundos
em sua hora derradeira. Cerca-nos com a Tua paz, para que tenha-

mos tranquilidade em meio às maiores agitações. Nossos dias pas-

sam como uma sombra, Teus, porém, permanecem para sempre.

Tem piedade de nós, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho amado.

Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DÉCIMO NONO DOMINGO
APÓS TRINDADE

HINO: 250 Côr li».: verde Jeremias 17, 14

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Escutai, povo Meu, a Minha lei, prestai ouvidos às palavras da Mi-

nha bôca. Êle é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói,

muitas vêzes desvia a Sua ira, e não dá largas a toda a Sua indigna-

ção. Abrirei os meus lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos
tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos conta-

ram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos

à vindoura geração dos louvores do Senhor, e do Seu poder e as

maravilhas que fêz.

ou:

Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louva-

remos o Seu nome.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, ouvimos de nossos pais e nós mesmos experimentamos quão
maravilhosas são as Tuas obras, como Tu governas e preservas a

nossa vida eternamente. Mas nós não obedecemos à Tua voz e se-

guimos os desejos dos nossos próprios corações. Ajuda-nos a re-

conhecermos a Tua vontade. Perdoa-nos os nossos pecados e as

nossas transgressões. Por Jesus Cristo, tem piedade de nós, Senhor.

OU:

Onipotente e eterno Deus. Tu és sempre o mesmo e os Teus anos

jamais se apagam. Mas a nossa vida passa depressa e a nossa culpa

aumenta dia a dia. Confessamos perante Ti que somos indignos de

sermos chamados Teus filhos. Pedimos-Te, Senhor, que não nos

trates segundo os nossos pecados, mas sim, segundo a Tua grande

misericórdia e compaixão. Volta-Te para nós, Senhor, e tem com-

paixão de nós. Ajuda-nos, por Jesus Cristo. Tem piedade de nós,

Senhor.
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COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Vêde agora Eu sou, Eu somente, e mais nenhum Deus além de mim-

Eu mato e faço viver; Eu firo, e Eu saro; e não há quem possa livrar

alguém da Minha mão.

ou:

Assim Eu AAe engrandecerei, vindicarei a Minha santidade e Me
darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que Eu sou

o Senhor.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nada podemos sem a Tua ajuda. Dá que o Teu

Santo Espírito dirija os nossos corações em tudo que fizermos, me-
diante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que conTigo e com
o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Misericordioso Deus, nosso Pai. Congregados em Teu nome a fim de
ouvirmos a Tua palavra, nós Te rogamos: Rege os nossos corações

a fim de que busquemos somente a Ti e sintamos a Tua presença.

Aceita o nosso louvor e as nossas súplicas. Livra-nos da opressão e

do pecado e concede-nos a Tua comunhão. Abre-nos ouvidos e co-

rações para que a Tua palavra penetre em nós e nos faça testemu-

nhas da Tua santa vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e

Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Efésios 4, 22—32

Evangelho segundo Mateus 9, 1—8
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O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso
refúgio.

ou:

Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vêem; e os vossos
ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos pro-

fetas e justos desejaram ver o que vêdes, e não viram; e ouvir o
que ouvis, e não ouviram.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. de Tiago 5, 13—20
Evangelho segundo João 9, 24—41 Salmo 32, 1—7

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Todo-poderoso Deus e Pai. Nós Te damos louvor e Te agra-

decemos, por nos teres concedido ouvir a Tua palavra. Nós Te pedi-

mos, Senhor: Não cesses de chamar-nos para que nos tornemos

obedientes ao Teu Evangelho, e para que depositemos tôda a nossa

confiança em Jesus Cristo, somente. Dá que a Tua palavra seja o

poder e o amparo da Tua Igreja em todas as suas preocupações e

angústias. Auxilia-a a procurar somente os Teus mandamentos. Não
permitas que as trevas encubram os que Tu chamas à Tua luz.

Abençoa nossa pátria. Conduze as nossas autoridades para que
ajam segundo a Tua vontade. Dá-nos a fome e sêde de Tua Palavra.

Abençoa todo trabalho honesto e os frutos dos campos, para que

tenhamos o pão de cada dia. Mantém a Tua paz em nossos lares e

escolas. Santifica os matrimónios e auxilia na educação da juventude.

Ajuda os doentes e fortalece os que estão em tentação. Consola os

entristecidos e os enlutados. E quando vier a nossa hora final, recebe-

nos e concede-nos entrada em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor e Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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VIGÉSIMO DOMINGO APÔS TRINDADE
Hino: 89 Côr lit.: verde Apocalipse 3, 5

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Temei o Senhor, vós os Seus santos, pois nada falta aos que O
temem. Bendirei o Senhor, em rodo o tempo, o Seu louvor estará

sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os

humildes O ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo

e todos à uma Lhe exaltemos o nome. Contemplai-O e sereis ilumi-

nados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame.

ou:

Lembrar-se-ão do Senhor e a Êle se converterão os confins da terra;

perante Êle se prostrarão tôdas as famílias e nações. De Ti vem o

meu louvor na grande congregação,- cumprirei os meus votos na

presença dos que O temem.
Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

A Tua mão, Senhor, pesa dia e noite sôbre mim. Confesso-Te o meu
pecado, a minha iniquidade e as minhas transgressões. Perdoa-me,

Senhor, por Jesus Cristo, o qual a Si mesmo Se deu por nós a fim de
que fôssemos remidos de tôda a iniquidade.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor Deus, Pai celeste. Tu habitas na luz inacessível aos homens.
Nós Te confessamos, Senhor, a nossa culpa e Te suplicamos: Dá-nos

o Teu consolo, por Jesus Cristo, o fiel sacerdote que pode ajudar

a todos os carregados e oprimidos. Fortalece o nosso coração para

que possamos vencer, com o poder de Cristo e com Êle entrar na

glória eterna.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.
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Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Sabemos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mun-
do, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou

a palavra da reconciliação.

ou:

Não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso

Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos de rece-

ber agora a reconciliação.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e bondoso Pai, nós Te rogamos que nos guardes

de tôdas as adversidades, a fim de que cumpramos alegremente os

Teus mandamentos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós Te roga-

mos: Congrega, por Teu Espírito Santo, todos os que estão desgarra-

dos. Dá que sejamos confirmados na união e na eterna verdade que
é a Tua. Dirige-nos em Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que Te

exaltemos e louvemos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Teu

Espírito Santo, conjuga-nos na fé e no amor de nossos irmãos. Por

Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Epístola aos Efésios 5, 15—21

Evangelho segundo Mateus 22, 1 — 14

Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,

Cristo Jesus, homem, O qual a Si mesmo Se deu em resgate por

todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
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ou:

Bem-aventurado aquêle cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado
é coberto.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Romanos 14, 1—9
Evangelho segundo João 15, 1—8 Provérbios 2, 1—8

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra, confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais: vide páginas 315ss)
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VIGÉSIMO PRIMEIRO DOMINGO
APÓS TRINDADE

Hino: 106 Côr li».: verde 2.° Ep. a Timóteo 2, 5

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Muitas, Senhor, são as Tuas misericórdias; vivifica-me segundo os

Teus juízos.

ou:

O Senhor é a minha porção; eu disse que guardaria as Tuas palavras.

Imploro de todo o coração a Tua graça; compadece-Te de mim, se-

gundo a Tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus
passos para os Teus testemunhos.

ou:

O Senhor é o sol e escudo,- o Senhor dá graça e glória; nenhum
bem sonega aos que andam retamente.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo Deus, nosso Pai. Tu conheces os caminhos de todos os homens.

Confessamos que não andamos pelos Teus caminhos e não produ-

zimos frutos de justiça. Grande é a nossa transgressão. Chegamo-
nos a Ti e Te invocamos por causa da nossa aflição. Tu curas todas

as enfermidades e dás vida ao que está morto. Salva-nos e perdoa-

nos os nossos pecados. Mostra-nos o caminho da vida, ajuda-nos a

obtermos a paz por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor Deus. Tu nos chamaste da morte à vida eterna, por Teu Filho.

Não nos deixes morrer na infidelidade a na impenitência. Renova-

nos, para que Cristo viva em nós e nós nÊle. Embora não sejamos

dignos da Tua misericórdia, dá-nos a certeza de que estamos per-
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doados e de que nada nos pode separar do Teu grande amor.

Ouve-nos, Senhor.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Sêde fortes e corajosos: não temais, nem vos atemorizeis, porque
o Senhor vosso Deus é quem vai convosco: não vos deixará nem
vos desamparará.

ou:

No dia em que eu clamei, Tu me acudiste, alentaste a força de minha
alma. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida; estendes

a mão contra a ira dos meus inimigos,- a Tua destra me salva.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Dá-nos, Senhor, nós Te pedimos, a Tua paz, para que
fiquemos livres dos nossos pecados e nos dediquemos de ânimo
tranquilo ao Teu serviço, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

eu:

Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós Te roga-

mos: Congrega por meio do Teu Espírito Santo todos os que estão

desgarrados e que se afastaram da Tua Igreja. Dá que sejamos con-

firmados na união e eterna verdade que é a Tua, para que em
Cristo vivamos unidos e Te exaltemos e louvemos. Conjuga-nos

pelo Espírito Santo, para que vivamos em verdadeira união e co-

munhão. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

16
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PASTOR:

Epístola aos Efésios 6, 10—17

Evangelho segundo João 4, 47—54

Celebraremos com júbilo a Tua vitória; e em nome do nosso Deus
hastearemos pendões.

ou:

Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas,

porque maior é Aquêle que está em vós do que aquêle que está no

mundo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do
juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Êle é, também nós

somos neste mundo. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Efésios 6, 1—9
Evangelho segundo Marcos 10, 13-16 2.° Samuel 7, 17-29

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais, vide páginas 315ss)
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VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO
APÓS TRINDADE

Hino: 159 Côr lit.: verde Salmo 130, 4

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá?

ou:

A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo

romper da manhã.

ou:

O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retri-

bui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia

acima da terra, assim é grande a Sua misericórdia para com os que

O temem.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Tu iniciaste em nós a Tua obra com o Teu evan-

gelho e sabemos que desejas completá-la até o dia de Jesus Cristo.

Nós Te confessamos que os nossos feitos se opõem à Tua obra e

que não nos preparamos devidamente para a vinda do Teu reino.

Purifica-nos de toda maldade e perdoa o nosso pecado, por Teu Fi-

lho, nosso Senhor.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Deus onipotente, Pai celeste. Não leves em conta os nossos pecados,

nem nos retribuas segundo as nossas obras. Senhor, perdoa os

nossos pecados e transgressões. Pecamos contra Ti, pois não per-

doamos o nosso irmão e nem poupamos o que nos devia. Senhor,

dá-nos corações comiserados e cheios de amor.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
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Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor Se com-
padece dos que O temem.

ou:

Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Es-

pírito Santo, que Êle derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus

Cristo, nosso Salvador.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te suplicamos: Guarda todas as famílias e a

Tua Igreja em contínua devoção, para que na fé em Teu amparo,

possa vencer tôdas as adversidades e se consagre ao Teu serviço,

fazendo o bem a todos, para a glória do Teu nome. Mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor Deus. Dá que eu empregue todos os meus talentos a Teu ser-

viço, e que eu sempre me lembre de Ti. Dá que a Tua palavra habite

em meu coração. Auxilia-me a consagrar a Ti a minha razão, mente e

consciência e todos os meus sentimentos e faculdades, para prestar-

Te o culto que Te é devido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Filipenses 1, 3—1

1

Evangelho segundo Mateus 18, 23—35

O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas,

ou:

ConTigo está o perdão, para que Te temam.

Aleluia.
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COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Hebreus 13, 1—9
Evangelho segundo Lucas 9, 57—62 Provérbios 24, 14-20

PASTOR:

Com toda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente e misericórdioso, Pai de nosso Senhor,

Jesus Cristo. Nós Te pedimos de todo o coração: Governa a Tua Igreja

com os seus servos, por Teu Santo Espírito, para que ela permaneça
em Tua palavra que é poderosa e eterna. Fortalece-a na fé em Ti,

para que cresçam o amor e a fidelidade para com todos os

homens. Dá que o Teu reino abranja toda a terra. Ouve-nos, Pai

amado. Abençoa as autoridades seculares, a fim de que aumente a

justiça e se desfaça a maldade e nós possamos viver em paz e sos-

sêgo, conforme a Tua vontade. Ouve-nos, Pai amado. Consola os

tristes, pobres, doentes, necessitados e aflitos, bem como os que
sofrem duras provações por causa do Teu nome. Fortalece-os por

Teu Espírito Santo, para que conheçam e aceitem a Tua vontade pa-

terna. Abençoa os nossos lares e a vida conjugal, assiste pais e pro-

fessores na educação dos jovens, abençoa todo trabalho honesto, e

dá que traga os seus frutos. Ouve-nos, Pai amado.

(Aqui podem ser incluídas ainda outras preces).

Pedimos-Te por tudo que nos é salutar e de proveito. Concede-nos

o que Te pedimos, segundo a Tua vontade. Mediante Jesus Cristo,

nosso Senhor e Salvador que, conTigo e com o Espírito Santo, vive

e reina por todos o séculos. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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VIGÉSIMO TERCEIRO DOMINGO
APÓS TRINDADE

Hino: 209 Côr lit.: verde 1° Tim. 6, 15-16

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida; estendes a

mão contra a ira dos meus inimigos; a Tua destra me salva.

ou:

Eu me prostrarei diante de Teu santo templo no Teu temor,

ou:

Não temas, ó terra, rigozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz

grandes cousas. Sabereis que estou no meio de Israel e sou o
Senhor, vosso Deus, e não há outro.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus, Senhor da nossa vida. Tu nos defrontaste com a Tua cruz,

por meio do Teu Evangelho. Diante de Ti confessamos que não

andamos consoante o Teu chamado, mas sim conforme os nossos

desejos. Perdoa-nos, Senhor, por amor de Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Pai onisciente. Tu conheces os nossos corações a fundo e percebes

toda a nossa maldade e falsidade. Não andamos segundo o Teu amor

nem cuidamos da pureza de nossas intensões. Nós Te pedimos: Pu-

rifica-nos de todo pecado, por meio do Teu Espírito Santo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim
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importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo

o que nÊle crê tenha a vida eterna.

ou:

Purificá-los-ei de tôda iniquidade com que pecaram contra Mim; e

perdoarei todas as iniquidades com que pecaram e transgrediram

contra Mim.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Epístola aos Filipenses 3, 17—21

Evangelho segundo Mateus 22, 15—22

Todas as obras Te renderão graças, Senhor; e todos os Teus santos

Te bendirão. Falarás da glória do Teu reino e confessarão o Teu
poder.

ou:

Ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao único que possui imorta-

lidade, sejam honra e poder eterno.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. a Timóteo 4, 4-11
Evangelho segundo Mateus 10, 24—33 Salmo 85, 9-14

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Louvado sejas, Senhor onipotente. Tudo criaste do nada
por Tua palavra poderosa. Louvado sejas, Senhor, Filho de Deus,
Senhor misericordioso: Por Teu precioso sangue livraste o mundo
de todos os seus pecados. Louvado sejas, Senhor, Espírito Santo.
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Tu edificas a Tua Igreja e fazes arder em Teus fiéis o fogo do Teu

santo amor. Ó santíssima Trindade, nós Te louvamos e bendizemos,

honramos e adoramos. Exaltamos o Teu poder pelo qual governas

tôdas as cousas. Concede-nos a Tua graça, para que compreendamos
e façamos a Tua vontade, entregando-nos totalmente a Ti, e para

que assim vivamos e morramos segundo o Teu agrado insondável.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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VIGÉGIMO QUARTO DOMINGO
APÔS TRINDADE

Hino: 305 Côr lit.: verde Salmo 118, 14.17-18

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com cânticos de

júbilo,- alegria eterna coroará as suas cabeças,- gôzo e alegria alcan-

çarão, e dêles fugirá a tristeza e o gemido.

ou:

Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia, e concede-nos a Tua sal-

vação.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados-.

Senhor, santo Deus e Pai. Diante de Ti confessamos os nossos pe-

cados. Carecemos de bons frutos que seriam do Teu agrado. Forta-

lece-nos pelo conhecimento da verdade, dá que a cumpramos de

coração.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Jesus Cristo, Rei e Senhor da vida. A nova vida já deveria transpa-

recer em todas as nossas atitudes e decisões. Nós Te confessamos

que o velho homem em nós, carnal e pecaminoso, ainda governa em
nossos corações. Nessa aflição Te suplicamos:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus diz: Quem permanece em Mim e Eu nêle, êsse dá muito fruto,

ou:

Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que
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estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito,

e não na caducidade da letra.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente e eterno. Tu nos perdoas o nosso pecado
abundante e diariamente. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para

que Êle infunda em nossos corações a Tua paixão, para podermos
perdoar aos nossos irmãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Teu
Filho, que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eterni-

dade a eternidade. Amém.

ou:

Ô Deus, Pai de tôda a graça. Em Tua mão está o início e o fim de
tôdas as cousas. Lançaste a semente do Teu verbo entre os homens
e envias a fôrça do Teu Espírito, para que ela dê fruto. Prepara os

nossos corações de tal maneira, que a Tua palavra não volte vazia.

Faze-o, Senhor, segundo a Tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor, que, conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eterni-

dade a eternidade. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Colossenses 1, 9—14

Evangelho segundo Mateus 9, 18—26

Com efeito, grandes cousas fêz o Senhor por nós, por isso estamos

alegres.

ou:

O Senhor é a minha fôrça e o meu cântico, porque Ele me salvou.

Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor

me castigou severamente, mas não me entregou à morte.

Aleluia.
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COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

1.° Ep. aos Tessalonicenses 5, 14—24
Ev. segundo João 10, 23-30 Salmo 39, 5-14

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Deus onipotente. Tu iluminaste os nossos antepas-

sados com a luz do Teu Evangelho, e hoje fazes resplandecer a

mesma luz por Tua Palavra. Nós Te pedimos: Guarda a Tua men-
sagem também aos nossos filhos. Concede a todos os dispersos por

todo o mundo que se mantenham firmes à rocha salvadora, que és

Tu em Teu grande amor. Dá que ouçamos com retidão a Tua pala-

vra e recebamos os sacramentos segundo os Teus preceitos, para

que não abandonemos a Tua verdade, mesmo quando em tenta-

ções e angústias. Une-nos pelos laços da fé e do amor, para que, uni-

dos no corpo de Cristo, louvemos e adoremos o Teu nome. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO
APÓS TRINDADE

Hino: 312 Côr Rh: verde Mateus 24, 13

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, Tu, porém
amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção.

ou:

Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que
nos criou. Êle é o nosso Deus, e nós, povo do Seu pasto, e ovelhas

de Sua mão.

ou:

Tôda a carne é como a erva, e tôda a sua glória como a flor da

erva; seca-se a erva e cai a sua flor; a palavra do Senhor, porém
permanece eternamente.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Pai celeste. Tu nos deste a vida para que ela fôsse o

início da vida eterna. Confessamos, Senhor, que damos mais valor

às coisas dêste mundo, transgredindo os Teus mandamentos e pe-

cando contra Ti. Senhor, perdoa-nos por Teu Filho.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, Pai celeste. Muitas vêzes nos deixamos levar por caminhos

falsos, fazendo os nossos próprios deuses aos quais adoramos e

servimos. Confessamos que poucas vêzes nos atemos a Ti devida-

mente. Nós Te imploramos: Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim não fôra, Eu vo-lo

teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.

ou:

Estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes

ao Pastor e Bispo de vossas almas.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem,
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Ó Deus, refúgio dos que Te invocam, nós Te rogamos: Ajuda

à Tua Igreja que a Ti suplica. Ó fonte de tôda virtude, concede-nos

que na verdade alcancemos o que na fé pedimos. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor. Amém.

ou:

Deus onipotente e eterno. Nós Te pedimos que reveles a Tua mise-

ricórdia a nós que estamos desesperados em nossos próprios ca-

minhos. Não deixes que pereçamos em Teu juízo, mas que vivamos
pela redenção que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

l.
a Epístola aos Tessalonicenses 4, 13—18

Evangelho segundo Mateus 24, 15—28

Aquêle, porém, que perseverar até o fim, êsse será salvo.

ou:

Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor Se com-

padece dos que O temem.
Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Hebreus 10, 32-39
Ev. segundo João 5, 19-29 Jó 14, 1—5
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Sal-

vador e príncipe da paz. Abre os nossos olhos para que percebamos
com clareza a desunião da Igreja. Elimina tudo o que impede a

verdadeira harmonia, afasta iodo êrro e falsa doutrina. Dá-nos a

convicção de que há um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um
só batismo, um só Deus e Pai. Une-nos pelo laço da verdade e da

paz, da fé e do amor, e faze-nos entoar o Teu louvor em um só

Espírito e uma só bôca. Nós Te rogamos por tôda a cristandade na

terra; renova a Tua Igreja,- cura o que se acha enfêrmo; vivifica o

que está morto. Abençoa o nosso povo e todos os que nos gover-

nam, suscita servos e discípulos em todos os lugares. Dá-nos forças

e êxito na lida diária, concede-nos paciência e perseverança, for-

talece-nos para que nos mostremos como filhos e testemunhas de Tua

verdade, para que Te louvemos com alegria e confessemos o Teu

santo nome em todos os tempos, por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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PENÚLTIMO DOMINGO
DO ÂNO ECLESIÁSTICO

Hino: 321 Côr lit.: verde 2.° Coríntios 5, 10

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eis que o Senhor virá em fogo, e os Seus carros como um torve-

linho, para tornar a Sua ira em furor e a Sua repreensão em chamas

de fogo, porque com fogo e com a Sua espada entrará o Senhor em
juízo com tôda a carne.

ou:

A Ti levanto as minhas mãos; a minha alma anseia por Ti como
terra sedenta.

ou:

Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto;

está perto e muito se apressa. Atenção! — O dia do Senhor é amar-

go,- aquêle dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de
alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens

e densas trevas.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor Deus, juiz da humanidade. Tu nos chamaste para sermos o

Teu povo, para que os gentios vejam em nós o poder da Tua palavra.

Nós confessamos perante a Tua justiça que não obedecemos aos

Teus preceitos e não seguimos os Teus mandamentos. Perdoa-nos

por termos escandalizado o Teu nome e por termos dado pouca
honra à Tua majestade.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Jesus Cristo, Filho de Deus. Tu nos legaste o mandamento da cari-

dade e do amor. Porém, nosso egoísmo é grande e o nosso amor
próprio muitas vêzes nos vence. Nós Te pedimos, que não afastes
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de nós o Teu amor, apesar de nós o merecermos. Acolhe-nos, Senhor,

em Teus braços.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós. Senhor.

PASTOR:

Quem ouve a Minha palavra e crê Naquele que Me enviou, tem a

vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.

Se confessarmos os nossos pecados, Êle é fiel e justo para nos

perdoar os pecados, e nos purificar de tôda injustiça.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nós Te pedimos: Desperta em nós o sentimento de
fazer o bem a tôdas as criaturas sem acepção, fortalece-nos na vir-

tude divina. Faze-nos ouvir a Tua palavra e dá-nos forças de seguir

o Teu caminho, por Cristo Jesus. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus. Rege os nossos pensamentos por Teu Santo Es-

pírito, para que estejamos cônscios do que há de vir em Teu juízo.

Alerta-nos à essa verdade, para podermos permanecer conTigo na

eternidade, pois Tu vieste a nós para abrir-nos o caminho. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2° Epístola aos Tessalonicenses 1, 3— 10a

Evangelho segundo Mateus 25, 31—46

Os céus anunciam a Sua justiça, porque é o próprio Deus que julga,

ou:

Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo.
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para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito

por meio do corpo. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Apocalipse 2, 8—1

1

Evangelho segundo Lucas 19, 11—27 Salmo 126.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus, que permaneces e vives de eterni-

dade a eternidade, nós Te suplicamos: Guarda a Tua Igreja, para que
vença todas as tribulações e escândalos dêsse mundo e mantenha
puro e reto o ministério da Tua palavra e sacramento até o fim.

Dá que ela aguarde com esperança inabalável a vinda de Teu Filho

amado. Mantém-nos firmes em todos os sofrimentos nessa terra,

e faze-nos dignos de comparecermos ante a Tua face, no dia do Teu

juízo, para que Te possamos render graças e louvor com todo o
exército celestial, por Jesus Cristo, Deus verdadeiro, Senhor da

Igreja e juiz do universo, que nos acolhe com benignidade e perdão

dos nossos pecados. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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ÚLTIMO DOMINGO
DO ANO ECLESIÁSTICO

Hino: 311 Côr lil.: verde Lucas 12, 35

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor;

pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.

ou:

Nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos novos céus e

nova terra, nos quais habita justiça.

ou:

Passará o céu e a terra, porém as Minhas palavras não passarão.

Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Diante de Ti confessamos que não esperamos

a vinda de Teu Filho amado, devidamente preparados. Não nos

damos conta dos nossos dias que se passam, e quase nos esquece-

mos do final da nossa vida. Senhor, não nos surpreendas despre-

venidos, mas fortalece-nos na verdadeira e única fé.

Tem piedade de nós, Senhor,

ou:

Senhor, vida de nossa vida e morte de nossa morte. Andamos pouco

preparados para recebermos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Con-

fessamos que não aguardamos a nossa salvação com o devido res-

peito e preparo. Perdoa-nos os nossos pecados, e fortalece-nos na

nossa fé.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as cousas antigas já

passaram; eis que se fizeram novas.

ou:

Bem-aventurados aquêles servos a quem o Senhor, quando vier,

encontrar vigilantes.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus e Pai celeste. Manda logo o Teu Filho

para que receba a Sua noiva, a Igreja, e dá que todos nós, como
remidos, possamos participar de Sua glória. Por Jesus Cristo, eterno

juiz e Salvador. Amém.

ou:

Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem com o Teu poder e realiza o que
nos prometeste em Tua graça e misericórdia. Governa-nos e guia-

nos até o derradeiro dia, para que nos encontres preparados.

Senhor, nós Te agradecemos, pois Tu vives e reinas, com o Pai e

com o Espírito Santo, por todos os séculos. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2.° Epístola de Pedro 3, 3-14

Evangelho segundo Mateus 25, 1 — 13

Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louva-

remos o Seu nome.

ou:

Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Apocalipse 7, 9—17
Evangelho segundo Lucas 12, 35—43 Isaías 35, 3—10
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PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente e eterno. Tôda a carne é como a erva do
campo, e tôda a sua glória como a flor da erva. Tu, porém, és

sempre o mesmo e os Teus anos jamais se acabam. Toma em Teus

braços os finados que Tu chamaste e sê misericordioso para conosco.

Consola todos os que estão enlutados e contristados pela morte

dum de seus entes queridos, e conforta-os por Tua Palavra de con-

solo. Ensina-nos a contarmos os nossos dias e a nos lembrarmos de

que também virá a noite contra a qual nada poderemos fazer. Em
tôda a tribulação guarda-nos na fé da ressurreição de Teu Filho e

que por Sua fôrça venceremos também a morte. Assiste-nos na hora

de nossa agonia e leva-nos à luz do Teu reino. Dá que essa espe-

rança seja o nosso consolo e a nossa alegria. Faze raiar o Teu dia

da luz sôbre o mundo que pranteia. Senhor, salva-nos do poder da

morte e do inferno, por Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Se-

nhor e Salvador. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.

258



DIA DAS ACÕES DE GRAÇAS
Hino: 246 Côr lir.: encarnado

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Rendei graças ao Senhor, porque Êle é bom, e a Sua misericórdia

dura para sempre. O Senhor dá sustento aos que O temem; lem-

brar-se-á sempre da Sua aliança.

ou:

O Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; nenhum
bem sonega aos que andam retamente.

ou:

Tu visitas a terra e a regas; Tu a enriqueces copiosamente; os ri-

beiros de Deus são abundantes de água; preparas o cereal, porque

para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas.

Tu a amoleces com chuviscos, e lhe abençoas a produção. Coroas o

ano da Tua bondade; as Tuas pegadas destilam fartura, destilam

sobre as pastagens do deserto. Os campos cobrem-se de rebanhos,

e os vales vestem-se de espigas: exultam de alegria e cantam.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Onipotente Deus, Pai do céu, cuja misericórdia é infinita, que és

longânimo e grande em benign ;dade, não repreendas perpètuamen-
te nem conserves a Tua ira sôbre nós. Não nos trates segundo os

nossos pecados, nem nos retribuas segundo as nossas iniquidades.

Confessamos-Te que fizemos o mal e merecemos o Teu castigo.

Senhor, deixa o Teu perdão ser grande para conosco e ajuda-nos,

Deus da salvação. Perdoa-nos e livra-nos de todos os nossos peca-

dos, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Pai celeste. Nós somos fracos e de coração injusto; nós nos encon-

tramos em lutas, em angústias e aflições; nós não temos paz e assim
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como o dia de ontem passou, passam também os nossos dias, e não

sabemos o que seremos amanhã, pois a nossa vida foge. Por isso

nós nos aproximamos de Ti e Te suplicamos:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Todos esperam de Ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes

dás, êles o recolhem; se abres a mão, eles se fartam de bens.

ou:

Que variedade, Senhor, nas Tuas obras! todas com sabedoria as

fizeste; cheia está a terra das Tuas riquezas.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente, Pai misericordioso, que abres a Tua mão,
satisfazendo os desejos de todos os homens, nós Te agradecemos
porque abençoaste os camoos e nos deixaste colhêr frutos nova-

mente. Nós Te rogamos: Abençoa também os nossos corações e

nêles a eterna semente da Tua palavra, a fim de que sempre pos-

samos oferecer os nossos verdadeiros louvores em obras de justiça

e boa-vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor Deus, nosso Pai no céu. Tu nos deste corpo e vida e até

aqui nos mantiveste por Tua bênção divina. Nós Te pedimos: Sê

conosco também no futuro, para que recebamos e tenhamos sem-

pre tudo o que nos é necessário para o sustento de nossa vida. Dá,

Senhor, que Te agradeçamos, amemos e sirvamos, pondo tôda a

nossa confiança em Ti somente. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que con-

Tigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade

Amém.
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COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2° Epístola aos Coríntios 9, 6—11

Evangelho segundo Lucas 12, 15—21

Sois filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o

Seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sôbre justos

e injustos.

ou:

De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos

justos e na assembléia.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

2° Ep. aos Coríntios 9, 6—11
Ev. segundo João 6, 24-29 Salmo 34, 2-9

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e misericordioso Deus. Com corações cheios de
gratidão nos aproximamos da Tua face. Também nesse ano Te reve-

laste a nós e nos contemplaste com os Teus benefícios. Tu conservas-

te a seara e abançoaste os frutos dos campos. Senhor, nós Te agra-

decemos por Tua ajuda e alegres louvamos o Teu nome. Nós Te pe-

dimos: Dá-nos o Teu Santo Espírito, para que por Tua bondade seja-

mos levados a ser humildes e a usar estas dádivas que das Tuas

mãos recebemos, conforme a Tua vontade. Dá-nos corações pacien-

tes e modestos, para que nos contentemos com o que nos deste e

esperemos em Ti somente. Afasta de nós todo o perigo e a miséria.

Faze os que colheram com abundância se lembrarem daqueles que
nada puderam colhêr, e dá que êles os auxiliem. Senhor, abençoa

sempre os nossos campos para que não venhamos a passar fome.

Nós Te rogamos por nosso povo e pela nossa Pátria. Guia as auto-

ridades para que nos governem segundo a Tua vontade. Repele a

injustiça e dá-nos forças para estarmos sempre prontos a carregar

o fardo que é muito pesado ao nosso próximo. Suplicamos-Te pela

nossa Igreja. Dá que ela pregue a Tua palavra com alegria e decisão,
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e que não procure nada além do Teu Evangelho. Faze a Tua palavra

penetrar em todos os lares e corações. Fortalece os que sofrem por

causa do Teu nome, conserva os nossos corações alegres e dispostos

a Te confessarmos como nosso Senhor e Salvador. Ouve os pedidos

de todos os que a Ti se dirigem em oração. Auxilia aos que não sa-

bem o que fazem. Sê com os doentes e moribundos; guarda-nos em
Tua misericórdia de uma morte inesperada. E quando chegar a nossa

hora final, concede-nos entrada em Tua glória, por Jesus Cristo,

nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DA PENITÊNCIA

Hino: 142 Côr li».: violeta

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Das profundezas clamo a T
i, Senhor. Escuta a minha voz: estejam

alerta os Teus ouvidos às minhas súplicas.

ou:

Convertei-vos, pois, Àquele de quem tanto vos afastastes,

ou:

Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Inclina, Deus meu, os Teus ouvidos e ouve; abre os Teus olhos e

olha para a nossa desolação, porque, confiando em nossa própria

justiça, não lançamos as nossas súplicas a Ti. Senhor, dá que con-

fiemos e esperemos somente em Tua misericórdia. Senhor, perdoa

os nossos pecados que cometemos transgredindo os Teus manda-
mentos. Não Te afastes de nós.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem re-

tires de mim o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria de Tua Sal-

vação, e sustenta-me com um espírito voluntário.

Tem piedade de mim, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor
Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor

PASTOR:

Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a Sua

graça.
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ou:

Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,- coração

compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Tu não tens prazer na morte do peca-

dor e não queres que êle se perca, desejas, porém, que êle se

afaste do mau caminho e viva. Nós Te pedimos, Senhor, não nos

castigues por nossos pecados e nossas transgressões. Dá-nos a Tua

misericórdia para que mudemos o rumo da nossa vida. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor, nós Te suplicamos: Livra o Teu povo de suas transgressões

para que êle seja redimido do seu pecado que cometeu contra Ti.

Em nome de Jesus Cristo, nós o pedimos. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 2, 1 — 11

Evangelho segundo Lucas 13, 1—9, ou

Evangelho segundo Mateus 3, 1—12

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade; e,

segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas trans-

gressões.

ou:

Ah! se tivesses dado ouvidos aos Meus mandamentos, diz o Senhor,

então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas

do mar.

Amém.
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COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.
Ep. aos Hebreus 12, 12-17
Evangelho segundo Mateus 11, 16—24 Salmo 130.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus, Deus da graça e da misericórdia, lon-

gânimo e assaz benigno, Tu puseste diante de nossos corações a

perdição na qual nos encontramos por causa dos nossos pecados.

Tu, Senhor, em Tua misericódia, nos deste a salvação em Jesus

Cristo, nosso Senhor, para que das trevas pudéssemos voltar à luz.

Senhor, auxilia-nos para que não desprezemos o que Tu fizeste por

nós e nossos pecados. Dá que o aceitemos, seguindo o Teu Evangelho

em tôda a nossa vida. Não permitas, Senhor, que nos afastemos nova-

mente dos Teus caminhos. Permite que a Tua palavra se espalhe por

todo o mundo, entre todos os povos, consolando os corações afli-

tos, buscando os que estão perdidos nas trevas, para que Te louvem
e agradeçam eternamente. Senhor, nós Te damos graças por nos

teres mandado Teu Filho, a fim de que nós, que éramos mortos,

tivéssemos a vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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CULTO EM COMEMORAÇÃO
À INAUGURAÇÃO DE UMA IGREJA

Hino: 93 Côr lit.: encarnado

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Quão temível é êste lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos!

A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.

ou:

Celebrai com júbilo ao Senhor, tôdas as terras! Servi ao Senhor
com alegria! Entrai por Suas portas com ações de graças e nos

Seus átrios com hinos de louvor; rendei-Lhe graças e bendizei-Lhe

o nome, porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para

sempre.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nós nos curvamos humildemente diante do esplendor da

Tua face e Te confessamos todos os nossos pecados. Procuramos a

nossa própria honra, olvidando que a honra compete a Ti somente.

Os Teus mandamentos nos parecem penosos, e por conseguinte os

desprezamos. A Ti, Senhor, porém, clamamos: Reconduze-nos ao

cumprimento fiel dos Teus mandamentos e de Tua vontade, e per-

doa a nossa grande culpa.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Tu és em verdade, um Deus justo, que ama os que andam em amor

e justiça. Nós Te rogamos, porém: faze prevalecer a Tua misericór-

dia, porque nós faltamos em amor e caridade. Por Jesus Cristo

podemos usar o nome de Teus filhos, e no entanto, abusamos da

nossa filiação. Pai, sê clemente, perdoa as nossas transgressões e

livra-nos do mal, que tanto nos aflige.

Tem piedade de nós, Senhor.

766



COMUNIDADE:

Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim está escrito: Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,

Jesus Cristo, o justo; e Êle é a propiciação pelos nossos pecados, e

não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro.

ou:

Assim diz o Senhor: Derramarei o Meu Espírito sobre tôda a carne, e

acontecerá que lodo aquêle que invocar o nome do Senhor, será

salvo.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste. Nós Te agradecemos por teres

tomado morada entre nós, por meio da Tua palavra e sacramentos.

Rogamos-Te: Habita sempre em nosso meio e conserva vivos a Tua

palavra e sacramentos entre nós. Sê o Senhor também desta comu-
nidade, que deseja servir-Te em retidão e justiça.

Amém.

ou:

Deus Todo-Poderoso. Até o dia de hoje permitiste a pregação da
Tua palavra nessa Igreja. Senhor, nós Te damos graças por no-lo

haveres concedido. Não cesses de chamar-nos todos os dias à Tua
presença. E, quando estiveres à porta batendo, dá que ouçamos a

Tua voz e permitamos a Tua entrada e companhia à ceia, para que
vivamos em Tua comunhão, sem a qual não podemos ser chamados
Teus filhos Amém.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

Apocalipse de João 21, 1—5

Evangelho segundo Lucas 19, 1—10

Prostra r-me-ei para o Teu santo templo, e louvarei o Teu nome, por

causa da Tua misericórdia e da Tua verdade.

ou:

Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com êles.

Êles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com êles.

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Alleuia.

2° Ep. a Timóteo 3, 14-17
Evangelho segundo João 4, 21—24 Salmo 84

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é e verdadeiramente digno, que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor, onipotente, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu deste como luz ao gentios,

para que nÊle encontrem salvação eterna. Portanto com todos os

anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, cantemos a Ti e

a Tua infinita glória um cântico de louvor.

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Todo o mundo de Sua glória cheio

está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor,

hosana, hosana, hosana lá no céu.
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PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, Pai celeste. Nós Te agradecemos profunda-

mente, por nos teres congregado em comunidade que louva o Teu

santo nome. Tu a protegeste até aqui, abençoando-a com a prega-

ção da Tua palavra e com os santos sacramentos. Dá que ouçamos
atentamente o Teu Evangelho, para que todos nós professemos o
nome de Jesus Cristo, o único nome no qual podemos ser salvos.

Senhor, sê o mestre e guia desta comunidade, aconselhando-a em
todos os seus caminhos. Guia por Teu Espírito Santo todos os que
são responsáveis por esta comunidade, para que não se deixem
arrastar por sentimentos que não tenham a Ti como único objetivo.

Dá que todos reconheçam que Tu és o Senhor da Igreja, e que nós

somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, abençoa esta

comunidade e seus membros. Dá que a Tua paz impere em nossos

lares. Concede a Tua graça na educação e orientação dos jovens.

Consola os órfãos, as viúvas solitárias, ampara os pobres e perma-
nece à cabeceira dos que se aproximam da hora final. Revela-Te a

todos, também aos que ainda duvidam da existência de um Deus
justo e misericordioso. Vem, Senhor, e habita em nossos corações.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DA BÍBLIA

Hino: 105 (2.° Domingo de Dezembro) Côr lit.: violeta

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece
eternamente.

ou:

Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus
para a salvação de todo aquêle que crê, primeiro do judeu e tam-

bém do grego.

ou:

Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão,

ou:

Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconse-

Ihai-vos mutuamente em tôda sabedoria, louvando a Deus com
salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos

corações.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo e misericordioso Deus. Tu santificaste a nossa vida sobre-

modo com a Tua palavra eterna, a fim de que ela seja a lâmpada

para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós, porém, não

estimamos a Tua Palavra devidamente e deixamos de andar no

caminho que conduz à vida. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ingratidão

e ajuda-nos a ouvir e guardar a Tua Palavra grata e atentamente.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Que se diz, pois? A palavra está perto de Ti na Tua bôca e no

Teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.

ou:

A Escritura diz: Aquêle que nela crê não será confundido,

ou:

Êle, porém, lhes respondeu: Minha mãe e Meus irmãos são aquêles

que ouvem a palavra de Deus e a praticam.

ou:

O Senhor quer que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de

Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta,

na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.

ou:

Preservai a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me
glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Nós Te agradecemos pela riqueza da

Tua Palavra, a qual mais uma vez nos dás e sempre conservas en-

tre nós. Tu confortaste os nossos pais em suas angústias. A todos

ajudaste segundo a Tua vontade e Teus caminhos. Dá que nossa

Igreja se baseie somente em Tua palavra. Senhor, perdoa-nos por

não nos esforçamos devidamente no apôio à Sociedade Bíblica, em
sua missão. Abençoa, Senhor, essa obra das Igrejas Evangélicas

nêsse país. Por Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

2.° Epístola de Pedro 1, 19-21

Evangelho segundo João 6, 30—35, ou:

Salmo 119, 123-133. u

Tu,porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste in-

teirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes

as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé

em Jesus Cristo.
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ou:

Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.
Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus e Senhor. Tu nos manifestaste a Tua Palavra por

Tua santa vontade. Faze-nos perceber a Tua glória e bem-aventu-

rança. Dá que 1ôda a humanidade sinta fome e sede, não de pão e

de água, mas de Tua santa Palavra. Dá forças e decisão firmes a

todos os que levam a Tua Palavra aos que ainda não a conhecem.

Dá que a Tua Palavra não retorne vazia, mas que traga muito fruto

a seu tempo. Auxilia-nos a amarmos a Tua Palavra verdadeiramente.

Consola com a Tua Palavra todos os aflitos e doentes. Senhor, faze

com que a Tua Palavra seja o verdadeiro manancial e a fonte de

tôda a graça e salvação para todos nós.

Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DOS CONJUNTOS CORAIS
Hino: 248

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme.

Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai

lira e harpa.

ou:

Exaltar-Te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o Teu nome para todo o
sempre. Todos os dias Te bendirei, e louvarei o Teu nome para todo

o sempre. Dar-Te-ei graças na grande congregação; louvar-Te-ei no
meio da multidão poderosa. Salmodiai a Deus, cantai louvores; sal-

modiai ao nosso Rei, cantai louvores!

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, Deus de tôda a graça. Tu estás perto daqueles que Te in-

vocam, de todos os que Te invocam em verdade. Senhor, estamos

reunidos ante a Tua face, e confessamos os nossos pecados. Con-

fiamos em Tua misericórdia e bondade. Concede-as a todos nós e

prepara os nossos corações para que Te sirvamos fielmente e Te

louvemos e glorifiquemos sempre mais. Por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.

ou:

Alegrai-vos no Senhor e regozija i-vos, ó justos; exultai vós todos

que sois retos de coração.

Glória a Deus nas maiores alturas.

273



COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Deus onipotente, que unes as almas dos fiéis numa só

vontade, concede ao Teu povo que ame o que Tu ordenas, e deseje

o que Tu prometes, para que nossos corações permaneçam em firme

união, mesmo em tribulações e perigos que nos ameaçam constan-

temente. Senhor, dá-nos a alegria de Te louvarmos com hinos de
louvor durante tôda a nossa vida, para a glória do Teu santo nome,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Colossenses 3, 16—17

Salmo 95, 1—6, ou:

Salmo 96 1-4 e 6-13

Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Nós Te louvamos em todos os tempos

e em todos os lugares. Confiamos em Ti, e desejamos que o Teu

nome seja louvado por todos os homens. Dá que a nossa bôca

anuncie a Tua justiça e Teus incontáveis benefícios. Alivia-nos por

Tua Palavra e conforta-nos com uma nova força, para que ande-

mos segundo os Teus mandamentos. Nós Te agradecemos, Senhor,

por tôda a alegria e todo o alívio que nos tens dado, e que conce-

deste à Tua Igreja desde os primeiros séculos. Dá que a cristandade

cante louvores a Ti em hinos e cânticos de gratidão. Nós Te supli-

camos, Senhor, conserva viva a Tua comunidade, auxiliando-a na

pregação da Tua Palavra, nas ações de graça, na confissão dos seus
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pecados e nas súplicas por suas necessidades. Permite que por meio
de nossos cânticos muitos venham a se alegrar conosco em Tua

misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DA APRESENTAÇÃO DE JESUS
NO TEMPLO
(2 de fevereiro)

Hino: 304 Côr lit.: branco

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia no meio do Teu templo.

Como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende até os

confins da terra. A Tua destra está cheia de justiça. Grande é o

Senhor e mui digno de ser louvado na cidade de nosso Deus. Seu

Santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de tôda a terra.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade; e, se-

gundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas trans-

gressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-

me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o

meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra

Ti somente, e fiz o que é mau perante os Teus olhos, de maneira

que serás tido por justo no Teu falar, e puro no Teu julgar. Eu nasci

na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Esconde o Teu

rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria

em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito

inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu

Santo Espírito, por Jesus Cristo.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Prostrar-me-ei para o Teu santo templo e louvarei o Teu nome, por
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causa da Tua misericórdia e da Tua verdade, pois magnificaste acima

de tudo o Teu nome e a Tua palavra.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Onipotente e eterno Deus. Nós Te suplicamos humilde-

mente, que, assim como o Teu Filho foi apresentado no templo,

também nós sejamos apresentados a Ti com corações limpos e puros.

Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Malaquias 3, 1—4

Evangelho segundo Lucas 2, 22—32

Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o nosso

caminho. Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais, vide páginas 315ss)
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ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO DE JESUS
(25 de março)

Hino: 6 Cor IH.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que
lhe foram ditas da parte do Senhor.

ou:

De boas palavras transborda o meu coração; ao Rei consagro o que
compus; a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu

és o mais formoso dos filhos dos homens; dos Teus lábios se ex-

travasou a graça,- por isso Deus Te abençoou para sempre.

ou:

O Teu nome, Eu o farei celebrado de geração a geração, e assim

os povos Te louvarão para todo o sempre.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Humilha-nos, nosso Deus, para que reconheçamos a nossa desobe-

diência pela qual provocamos a Tua ira. Não entres em juízo com
os Teus servos por causa do seu pecado. Por Teu Filho, Jesus Cristo,

tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Jesus Cristo diz: Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá; e

todo o que vive e crê em Mim não morrerá eternamente.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.

Amém. Amém. Amém.
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PASTOR:

Oremos: Nós Te suplicamos, Senhor, que nos dês a Tua graça, para

que, assim como por meio da mensagem de um anjo temos conhe-

cido a encarnação de Cristo, sejamos levados à glória por Sua paixão

e cruz. Mediante o mesmo Senhor, nós Te pedimos. Amém

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Isaías 7, 10—14

Evangelho segundo Lucas 1, 26—38a
Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a Sua glória acima

dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono

está nas alturas?

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais, vide páginas 315ss)
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Hino: 223

DIA DO TRABALHO
(1.° de maio)

Cor lit.: branco

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Vindo o sol, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo
até a tarde.

ou:

Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou, em havendo vigor,

a oitenta anos; neste caso o melhor dêles é canseira e enfado.

ou:

Trabalhai não pela comida que perece, mas" pela que subsiste para

a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque Deus, o
Pai, o confirmou com o Seu sêlo.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Tu formaste a terra e no-la entregaste para

que a sujeitemos com as forças que Tu nos dás. Muitas vêzes que-

remos realizar aquilo que não condiz com a nossa missão, porque

procuramos a nossa própria glória e honra. Dá, Senhor, que reco-

nheçamos que sem Cristo nada podemos fazer. Perdoa a nossa arro-

gância e faze-nos realizar as obras da Tua vontade.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Nosso Deus e Pai celeste. Tantas vêzes a preocupação pelo nosso

trabalho nos impede de fazermos o que Tu desejas, as obras que

Tu nos designaste para que as executemos. Muitas vêzes fugimos

de Ti sob o pretexto de muitos afazeres. Nós Te pedimos, Senhor,

perdoa essa nossa falta e leva-nos ao caminho reto que Tu nos or-

denas. Tem piedade de nós, Senhor.
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COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Êle verá o fruto do penoso trabalho de Sua alma, e ficará satisfeito;

O Meu Servo, o Justo, com os Seu conhecimento justificará a

muitos, porque as iniquidades deles levará sobre Si.

ou:

Dar-vos-ei coração nôvo, e porei dentro em vós espírito nôvo; tira-

rei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Tu nos incitas a orar e trabalhar. Nós
Te aqradecemos porque prometeste uma recompensa a cada homem
em sua obra honesta. Faze-nos ouvir hoje a Tua voz, para que res-

piremos aliviados de trabalho cotidiano. Dá-nos forças, para que
não caiamos vencidos ante as dificuldades que se nos apresentam,

mas que levemos o nosso trabalho adiante com aleqria e esperança.

Por Jesus Cristo, que, conTiqo e com o Espírito Santo, vive e reina,

de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Nós Te agradecemos, nosso Pai, oorque permites que descansemos
em Ti do nosso trabalho diário. Não nos deixes fazer alqo sem que
tenhamos a certeza de que Tu nos abençoas. Tira de nós todo o

medo em face à insequrança que reina em todo o mundo, livra-nos

de tôdas as preocupações inúteis, e fortalece-nos para que repou-

semos em Teu amor. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso irmão, nós

Te pedimos. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 9, 19—27

Evangelho segundo João 9, 1—5

Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem.
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ou:

A minha porção é o Senhor, diz minha alma; portanto esperarei

por Ele.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor Deus, nosso Pai. À Tua ordem sai o homem ao

seu trabalho. Sê misericordioso com os que têm tarefas deveras

difíceis a realizar, conforta-os em sua labuta. Senhor, protege

todos os trabalhadores de acidentes ou danos corporais. Protege

os esforços de todo aquêle que desempenha o seu ofício com
seriedade e honestidade, não permitindo que êle não receba se-

gundo a sua obra. Dá que patrões e operários trabalhem em união,

sem rancores, nem ódios. Guia todas as autoridades, a fim de que
haja paz e hormania entre todos os homens. Abençoa a todos os

que se ocupam com a educação dos jovens. Cuida de todos os velhos

e doentes, das crianças, dos enfermos e dos que estão viajando.

Auxilia a todos os que estão sobrecarregados em seu trabalho.

Lembra-Te dos que são esquecidos e que vivem na miséria. Ampara
os moribundos e dá-lhes fé em sua hora final. Comisera-Te dos

encarcerados e dá que recomecem a sua vida. Senhor, ouve as nossas

preces e tem misericórdia de nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e

Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DA PÁTRIA
(Sete de Setembro)

Hino: 254 Cor lit.: verde

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Êle escolheu para

a Sua herança.

ou:

O Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que deus é tão grande como
o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos

tens feito notório o Teu poder.

ou:

Tôdas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor,

e glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e operas maravilhas,

só Tu és Deus.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, chegamo-nos ao Teu altar, confessando a nossa imperfeição

e a nossa desobediência. Faltamos contra os Teus mandamentos,
transgredindo-os levianamente. Arrependemo-nos, porém, e roga-

mos por Tua misericórdia, para que não nos lances fora da Tua pre-

sença. Sê clemente, ó Deus, e ouve quanto a Ti clamamos:

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Santo e Todo-Poderoso Deus. Apresentamo-nos aos Teus olhos, opri-

midos pelo fardo dos nossos pecados. Tu conheces a nossa fragili-

dade e inconstância, e sabes que pecamos diariamente. Faze, porém,

prevalecer a Tua misericórdia e dá-nos o Teu perdão.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.
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PASTOR:

Assim está escrito: O Senhor é misericordioso e compassivo, longâ-

nimo e assaz benigno. Não repreende perpètuamente, nem conserva

para sempre a Sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem
nos retribui consoante as nossas iniquidades.

ou:

Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, êles se tornarão

brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim,

se tornarão como a lã.

ou:

O Senhor é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em
misericórdia e em verdade.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:

E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, Deus Todo-Poderoso, cujo reino é eterno, tem mi-

sericórdia do nosso país. Guia por Tua mão as nossas autoridades

para que se faça somente o que é de bem geral e para a maior

glória e honra do Teu santo nome. E hoje, Senhor, que comemoramos
a independência brasileira, dá que não esqueçamos que só podemos
alcançar a felicidade eterna, quando nos soubermos inteiramente de-

pendentes do Teu amor e Tua benignidade. Senhor, guia-nos pelos

Teus caminhos. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus e Pai. Nós Te agradecemos por podermos estar

congregados aqui, para rendermos graças a Ti, por tudo o que tens

dado a nossa Pátria. Nós Te agradecemos por Tua palavra ser pre-

gada também entre nós. Dá que muitos homens em nosso país

cheguem à verdadeira fé, por meio da Tua palavra. Senhor, sê benig-

no para com o nosso povo, para que sintamos quão benigno Tu és:

Por Jesus Cristo. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

Epístola ao Romanos 13, 1—5, ou:

Epístola a Tito 3, 1—7

1.° Epístola a Timóteo 2, 1—7 ou:

1.° Epístola de Pedro 2, 13-17

Atos do Apóstolos 4, 19-20; 5, 27-29, ou:

Evangelho segundo Lucas 20, 21—25

Profeta Daniel 4, 31.32.34; 6, 27.28; 3, 29; 9, 9; 5, 19.

O Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo que me abriga.

ou:

(Palavra bíblica da semana).

Aleluia.

COMUNIDADE:

Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Elevai os vossos corações.

COMUNIDADE:
Elevamo-los a Deus.

PASTOR:

Agradeçamos ao Senhor, nosso Deus.

COMUNIDADE:
Isso é digno e justo.

PASTOR:

Justo é, e verdadeiramente digno, que em todos os tempos e em
todos os lugares, Te rendamos graças, ó Senhor onipotente, mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu puseste como luz para os gentios,

para que NÊIe encontrem salvação eterna. Portanto, com todos os

anjos e arcanjos e com todos os exércitos celestiais, cantemos um
cântico de louvor à Tua inifinita glória.

COMUNIDADE:
Santo, santo, santo é o nosso Senhor, nosso Deus. Todo o mundo de Sua glória

cheio está. Hosana, hosana lá no céu. Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, hosana, hosana lá no céu.
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PASTOR:

Oremos: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele também nosso

Pai. Nós Te louvamos por nos teres deixado ouvir a Tua mensagem.
Dá, Senhor, que muitos venham a crer, ouvindo a Tua palavra. Con-

serva a Tua palavra viva entre nós, dá que sejamos ouvintes e prati-

cantes da Tua mensagem. Guia e ampara a Tua Igreja, fazendo com
que o Teu reino esteja presente em tôdas as nações. Abençoa a nossa

Pátria, para que todos sintam a responsabilidade que têm perante

Ti e os homens. Dá visão clara às autoridades em suas decisões, para

que a Tua vontade seja feita. Dá que reine justiça em nossa Pátria,

que os pobres e fracos sejam auxiliados e que tenhamos liberdade de

consciência. Abençoa todo trabalho honesto. Santifica os nossos lares,

para que sejam a fonte do amor e da compreensão. Auxilia na orienta-

ção e educação dos jovens. Ampara e auxilia a todos os que carecem

da Tua proteção e graça. Em Tuas mãos, Senhor, depositamos o des-

tino da nossa Pátria, pois Tuas são a honra e a glória e o poder.

Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DA REFORMA
(31 de Outubro)

Hino: 149 Côr lit.: encarnado

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem?
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tri-

bulações. Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne

e os montes se abalem no seio dos mares; ainda que as águas tu-

multuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há
um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das

moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela: jamais será abalada.

Deus a ajudará desde antemanhã.

Ou:

Escutai, povo Meu, a Minha lei; prestai ouvidos às palavras da Mi-

nha bôca. Abrirei os Meus lábios em parábolas, e publicarei enigmas
dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos

contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos; conta-

remos à vindoura geração os louvores do Senhor e o Seu poder e

as maravilhas que fêz.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo e misericordioso Deus. Pela Reforma da Igreja cristã, levada

a efeito por Teu servo Martinho Lutero, nos revelaste a Tua boa e

misericordiosa vontade para com os homens. Perdoa a nossa indi-

ferença e o nosso desânimo que tantas vêzes demonstramos. Não
nos prives do Teu Evangelho, que é o poder para a salvação de
todos aquêles que crêem. Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Deus Todo-Poderoso, Pai de tôda misericórdia. Tu deixaste a Tua
luz resplandecer nas trevas. Não merecemos a Tua graça, por causa

dos nossos pecados, pelos quais nos tornamos indignos do Teu
amor. Senhor, nós Te suplicamos: Conserva-nos na Tua palavra e

287
19



ajuda-nos, pela fôrça do Espírito Santo, a fim de que vivamos se-

gundo o Teu Evangelho e Te sirvamos em santidade e retidão. Por

Jesus Cristo. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie.

Pois somos feitura dÊle, criados em Cristo Jesus para boas obras,

as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas.

ou:

Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por

meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem obti-

vemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos

firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Onipotente Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós
Te agradecemos por teres guardado a Igreja e nos teres restituído

o Teu Evangelho inalterado. Senhor, governa os nossos corações

por Teu Espírito Santo, para que permaneçamos no Evangelho e

vivamos, dignos dêle. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ou:

Senhor, Tu és o nosso castelo forte, a espada e o bom escudo,- com
Teu poder defendes os Teus em todos os transes. Tu nos deste

acesso a Ti por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. Concede que viva-

mos segundo o Teu Evangelho, para que realizemos a Tua vontade,

por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que conTigo e com o

Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.
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COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Apocalipse de João 14, 6.7

Epístola aos Romanos 3, 20b—28, ou:

Epístola aos Gálatas 5, 1—6

Evangelho segundo João 2, 13—22

l.
a Epístola aos Coríntios 3, 1 1—23

Salmo 46

O Senhor é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; nenhum bem
sonega aos que andam retamente.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Nós Te agradecemos por teres dado
auxílio aos Teus servos, para que o Teu Evangelho fôsse pregado
reta e puramente. Tu nos deste acesso a Ti em Jesus Cristo, e po-

demos ter certeza da Tua graça e do Teu poder, sem confiar em
nossas próprias forças. Senhor, apesar de tudo nos teres dado,

muitas vêzes andamos distantes dos Teus ensinamentos e procura-

mos os nossos caminhos. Perdoa-nos, Senhor, e guia-nos para que
não nos distanciemos de Ti. Guarda a Tua Igreja e os seus obreiros.

Desperta homens que preguem o Teu Evangelho em todo o mundo,
entre todos os povos. Ajuda-nos a servir o nosso povo com o Teu

Evangelho e a aliviar os entristecidos e sobrecarregados com o con-

solo da Tua palavra. Senhor, guarda-nos, segundo a Tua vontade,

até que possamos estar conTigo em Teu reino, para Te louvar eter-

namente. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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DIA DOS FINADOS
(2 de novembro)

Hino: 305 Cor (ir.: preto

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de
júbilo; alegria eterna coroará as suas cabeças; gôzo e alegria alcan-

çarão, e dêles fugirá a tristeza e o gemido.

ou:

Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem
sonha. Então a nossa bôca se encheu de riso, e a nossa língua de
júbilo; então entre as nações se dizia: Grandes cousas fêz o Senhor

por êles. Com efeito, grandes cousas tem o Senhor feito por nós;

por isso estamos alegres.

ou:

Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte

será aniquilado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplan-

do, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados

de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o

Espírito.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados-.

Senhor, ouve-nos, pois clamamos a Ti. Não entres em juízo conosco,

porque em tôda a terra não se encontra um só justo. Estendo para

Ti as minhas mãos, e a minha alma tem sêde de Ti, como terra se-

denta. Ensina-me a cumprir a Tua vontade, pois és meu Deus; Teu

bom Espírito guie-me por terra plana.

Tem piedade de nós, Senhor.

ou:

Senhor, nosso Deus. Não nos destinaste para a perdição, mas é a

Tua vontade que sejamos salvos, por meio de Jesus Cristo. Senhor,

perdoa, porque não ouvimos o Teu chamado e nos desviamos do
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Teu Evangelho. Não temos esperado em Tuas promessas, mas ten-

tamos agir por nós mesmos. Ajuda-nos a passar dêste mundo para

o Teu reino e dá-nos parte em Tua graça e glória.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu poder'?

Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o

pecado, e a fôrça do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a

vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.

ou:

Para mim tenho por certo que as aflições dêste mundo presente

não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com Teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Todo-Poderoso e eterno Deus. Tu nos prometeste a re-

missão dos pecados e a salvação da morte eterna, por Teu Filho.

Por isso nós Te suplicamos: Fortifica-nos por Teu Espírito Santo, para

que conservemos a firme esperança de que não morreremos eter-

namente, mas ressuscitaremos para a vida eterna. Mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito Santo vive e

reina de eternidade a eternidade. Amém.

ou:

Senhor, Jesus Cristo, Tu nos disseste: Eis que estou convosco todos

os dias até a consumação do mundo. Auxilia-nos a confiar em Tua

promessa. Faze-nos experimentar a fôrça da Tua presença e chama-

nos por meio da Tua palavra e do Teu poder, para a vida eterna,

quando partirmos dêste mundo. Sim, vem, Senhor, Jesus Cristo.

Amém.

291



COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

1.° Epístola aos Coríntios 15, 50—57

Evangelho segundo João 5, 24—29

Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai an-

dando e chorando enquanto semeia, voltará em júbilo, trazendo os

seis feixes.

ou:

Não temas as cousas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte, e dar-

te-ei a coroa da vida. Amém.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Apocalipse 1, 8.17.18; 2, 10

Salmo 126

Ep. aos Colossenses 3, 3.4

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

Oremos: Eterno e onipotente Deus. Tu és Senhor sôbre a vida e

a morte e tens as chaves da morte e do inferno. Diante de Ti

lembramo-nos dos que chamaste do nosso meio, levando-os desta

vida transitória. Nós Te agradecemos por tudo que por êles fizes-

te durante tôda a sua vida, por todas as bênçãos materiais e espi-

rituais, pela angústia e pela alegria, pelo sofrimento e pela feli-

cidade, pela tristeza e pelo consolo. Ensina-nos, Senhor, a contar os

nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Faze da nossa

vida e da nossa morte uma vitória de Cristo. Auxilia a Tua Igreja no
testemunho do Teu Evangelho, para que muitos tenham fé e al-

cancem a vida eterna por Tua graça e amor. Guarda o nosso país.

Abençoa todos os pobres, os que não têm teto que os abrigue.

Consola-os, para que esperem em Ti a vida eterna. Compadece-Te

Jó 14, 1.2.5; 7, 1.2; 21, 33; 3, 22

Ep. aos Filipenses 3, 20.21

João 12, 24-26; 3, 16

14, 1-6

PASTOR:
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de todos os povos da terra, para que reine a paz no mundo. Pre-

para-nos, Senhor, para um fim santo e bem-aventurado. E, quando
os nossos ouvidos não mais ouvirem, faze com que Teu Espírito nos

testifique que somos Teus filhos. Quando nossos olhos não mais en-

xergarem, abre os olhos da nossa fé para que Te vejamos em Teu

reino. Quando nossas línguas não mais falarem, permite que Te

louvemos em Teu trono eterno. Senhor, ensina-nos a clamar: Pai,

em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Por Jesus Cristo, nosso Se-

nhor e Salvador. Amém.

Pai Nosso.

Bênção.
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CONCILIO SINODAL

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações,

para que demos graças ao Teu santo nome, e nos gloriemos no Teu
louvor.

Rendei graças ao Senhor, porgue Ele é bom; porgue a Sua miseri-

córdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos

do Senhor, ou anunciar os Seus louvores? Bem-aventurados os que
guardam a retidão, e o gue pratica a justiça em todo tempo. Lem-

bra-Te de mim, Senhor, segundo a Tua bondade para com o Teu

povo; visita-me com a Tua salvação.

ou:

Contarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor; os meus lá-

bios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois disse

eu: A benignidade está fundada para sempre. A Tua fidelidade, Tu

a confirmarás nos céus dizendo: Fiz aliança com o Meu escolhido,

e jurei a Davi, Meu servo: Para sempre estabelecerei a tua poste-

ridade.

ou:

Para gue o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos

conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimen-

to dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual

é a esperança do Seu chamamento, gual a rigueza da glória da Sua

herança nos santos, e qual a suorema arandeza do Seu poder para

os que cremos, segundo a eficácia da forca do Seu poder.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Esoírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Santo Deus. Diante da Tua face confessamos a situação precária da

nossa Igreja, gue nos acusa e condena porgue o nosso amor muitas

vezes não é paciente; porgue muito procuramos os nossos próprios

interêsses. Perdoa a nossa infidelidade, por Tua graça. Faze-nos

mais zelosos, mais ativos e mais conscientes da nossa vocação. Faze
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com que sirvamos com mais dedicação, para que o Teu nome seja

louvado em Tuas comunidades. Venha a nós o Teu reino, seja feita

a Tua vontade, por Jesus Cristo, Teu Filho.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

O Senhor está convosco, enquanto vós estais com Êle; se O buscar-

des, Êle se deixará achar; porém, se O deixardes, vos deixará.

ou:

Ora, o Deus de tôda a graça, que em Cristo vos chamou à Sua eterna

glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Êle mesmo vos há

de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Êle seja o do-

mínio, pelos séculos dos séculos.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:

E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Senhor, nosso Deus. Estamos congregados com os membros
da diretoria da nossa Igreja e com os representantes das nossas co-

munidades a fim de deliberar sôbre os caminhos a serem tomados.

Abençoa a Tua Igreja e todos os que nela servem com a pregação

do Teu Evangelho. Abre os nossos ouvidos e os corações dos mem-
bros das comunidades, concedendo calma a uns ao ouvir, e força e

sinceridade aos outros quando falam. Difunde o Teu reino sôbre

tôda a face da terra, em honra do Teu nome e da Tua glória. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Epístola aos Romanos 14, 7—19

Epístola aos Efésios 2, 17—22

Evangelho segundo Marcos 10, 35—45
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Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus,

que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não
nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de

moderação.

ou:

Ninguém busque o seu próprio interêsse, e sim, o de outrem.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ep. aos Efésios 4, 3—6
Evangelho segundo João 17, 17—26

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais, vide páginas 315ss)
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PELA PROPAGAÇÃO DO EVANGELHO
(Missão)

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Louvem-Te os povos, ó Deus; louvem-Te os povos todos. Seja Deus

gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre

nós o Seu rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho, em
todas as nações, a Tua salvação. Louvem-Te os povos, ó Deus;

louvem-Te os povos todos.

ou:

A meus irmãos declararei o Teu nome; cantar-Te-ei louvores no

meio da congregação.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, nosso Deus. Tu nos tiraste da escuridão e nos conduziste

à Tua maravilhosa luz. Confessamos que não seguimos o Teu cha-

mado, antes procuramos os nossos próprios desejos e caminhos.

Senhor, compadece-Te de nós e perdoa as nossas transgressões.

Não retires de nós a Tua palavra e a Tua graça.

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigénito,

para que todo o que nÊle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

ou:

Assim diz o Senhor: Derramarei o Meu Espírito sôbre tôda a carne;

e acontecerá que todo aquêle que invocar o nome do Senhor, será

salvo.

Glória a Deus nas maiores alturas.
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COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra

eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Ó
Deus, Tu fizeste todos os homens em tôdas as nações de um mesmo
sangue e enviaste o Teu Filho para pregar a paz aos que estão

longe e aos que estão perto. Permite que todos os homens Te pro-

curem e Te encontrem. Conduze as nações ao Teu aprisco. Derrama

o Teu divino Espírito sobre todos e apressa a vinda do Teu reino,

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

ou:

Onipotente Deus. Nós Te rendemos graças por teres auxilado os

Teus servos a levarem a luz da Tua verdade a todos os povos da

terra. Tu abriste veredas sôbre os mares profundos e abriste cami-

nhos nos desertos, implantando assim a Tua Içjreja em todos os

lugares. Dá-nos forças para que trabalhemos sem nos cansar, le-

vando a Tua palavra aos que por ela anseiam. Em nome de Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Evangelho segundo Mateus 9, 35—38

Dizei às nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não

se abale, e julga os povos com equidade.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com toda cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:

Amém. Amém. Amém. (Orações finais: vide págs. 315ss)
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PELA CONSERVAÇÃO DA PAZ

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socorro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Invocarei a Deus, e o Senhor me saivará. Deus ouvirá, e lhes res-

ponderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há nêles

nenhuma mudança e não temem a Deus.

ou:

Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração: não Te escondas da minha sú-

plica. Atende-me, e responde-me. Estremece-me no peito o cora-

ção, terrores de morte me salteiam. Confia os teus cuidados ao

Senhor, e Êle te susterá.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu guias e governas os corações de
todos os homens. Por isso nós Te suplicamos: Conserva a paz. Ilu-

mina as autoridades, para que também trabalhem pela paz no

mundo. Não permitas que os Teus filhos se destruam mutuamente,
porque procuram seguir os seus próprios desígnios. Não merece-

mos a Tua misericórdia, Senhor, mas em nome de Jesus Cristo, nós

Te pedimos. Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor: Eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas,

e plantei o que estava desolado. Eu, o Senhor, o disse e o farei.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Êle quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.
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COMUNIDADE:
E com teu espírito.

PASTOR:

Oremos: ó Deus, de Ti procedem todos os bons desejos, os con-

selhos retos e a justa justiça. Dá-nos a paz que o mundo não nos

pode dar, para que não temamos nada ao dedicarmo-nos a Ti, cum-
prindo os Teus mandamentos. Permite que vivamos alegres e tran-

quilos, esquecendo o temor que nos impõem nossos inimigos. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

Miquéias 4, 1—4

Evangelho segundo Mateus 5, 2— 12a.

Sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai; porque

Eu sou convosco. O Meu Espírito habita no meio de vós; não temais!

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais: vide págs. 315ss)
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DURANTE UMA GUERRA

PASTOR:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso socoro vem do Senhor que fêz o céu e a terra.

Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração; não Te escondas da minha

súplica. Atende-me, e responde-me. Sinto-me perplexo em minha

queixa, e ando perturbado. Eu invocarei a Deus, e o Senhor me
salvará. Confia os teus cuidados ao Senhor, Êle te susterá; jamais

permitirá que o justo seja abalado.

Cantemos louvores ao trino Deus.

COMUNIDADE:

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio era, agora

e sempre e por todos os séculos. Amém.

PASTOR:

Confessemos os nossos pecados:

Deus Todo-Poderoso. Ouve a nossa súplica, pois somente Tu és o
nosso consolo e a nossa salvação. Perdoa os nossos pecados e trans-

gressões e socorre-nos, para que não andemos por caminhos que
não são os Teus. Por Jesus Cristo, Te pedimos:

Tem piedade de nós, Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade de nós, Senhor.

Tem piedade de nós, Jesus.

Tem piedade de nós, Senhor.

PASTOR:

Assim diz o Senhor Deus: Eu, o Senhor, reedifiquei as cidades des-

truídas, e plantei o que estava desolado. Eu, o Senhor, o disse e o
farei.

Glória a Deus nas maiores alturas.

COMUNIDADE:
E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Amém. Amém. Amém.

PASTOR:

O Senhor seja convosco.

COMUNIDADE:
E com teu espírito.
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PASTOR:

Oremos: Deus onipotente, Tu governas todo o mundo e não há

quem possa resistir ao Teu poder. A Ti compete castigar e usar de
misericórdia, segundo a Tua vontade. Senhor, dá que a paz seja

restituída, para que os homens vivam em fraternidade e amor, pois

para tal os criaste. Salva-nos de todos os perigos e ajuda-nos a Te

louvarmos e glorificarmos para sempre. Por Jesus Cristo, Teu Filho

amado. Amém.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Apocalipse de João 6, 1—8

Evangelho segundo Mateus 24, 3—13

Sê forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai; porque

Eu sou convosco. O Meu Espírito habita no meio de vós; não temais.

Aleluia.

COMUNIDADE:
Aleluia. Aleluia. Aleluia.

PASTOR:

Com tôda a cristandade na terra confessemos a nossa fé.

Credo apostólico.

COMUNIDADE:
Amém. Amém. Amém.

(Orações finais: vide págs. 315ss)
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TERCEIRA 2? ARTE
1 - CONFISSÕES DOS PECADOS

PASTOR:

Misericordioso Deus e Pai. Diante de Ti confessamos os nossos pe-

cados e as nossas transgressões. Olha-nos e compadece-Te de nós,

perdoando os nossos pecados por Jesus Cristo, Teu Filho amado.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

Aquêle que não conheceu pecado nenhum, Deus o fêz pecado por

nós para que nÊle fôssemos feitos justiça de Deus. Concede a nós

todos esta Tua graça, Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

- II
-

PASTOR:

Eu, pobre homem pecador, confesso a Deus, Todo-Poderoso, meu
Criador e Salvador, que pequei em pensamentos, palavra e ações,

pois já fui concebido e nascido em pecado. Portanto, estou expos-

to ao castigo e à justiça divina. Por isso me refugio na imensa mise-

ricórdia de Deus e clamo:

Senhor, tem piedade de mim, pecador

COMUNIDADE:
Deus de tôda misericórdia, compadece-Te de nós e perdoa-nos os nossos

pecados, concedendo-nos o Teu Espírito Santo, a fim de que cumpramos a

Tua vontade divina e alcancemos a vida eterna, medianle Jesus Cristo. Amém.

PASTOR:

O Deus Todo-Poderoso e misericordioso compedeceu-Se de nós, en-

tregando o Seu próprio Filho Unigénito a morte por causa dos

nossos pecados. Êle no-los perdoou e deu a todos os que nÊle

crêem o poder do Seu Espírito Santo, chamando-os de Seus filhos.

Quem crer e fôr batizado, será salvo. Senhor, concede essa graça

a todos nós.

COMUNIDADE:
Amém.

2 - ORAÇÕES DE PENITÊNCIA

Todo-Poderoso Deus e Pai. Compadece-Te de nós, pois estamos afli-

tos por causa dos nossos pecados. Senhor, sê misericordioso. Jesus

Cristo, Filho de Deus, que por nós nasceste homem, morreste e res-

sucitaste, voltando ao Pai, tem piedade de nós, para que Te sejamos
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gratos. Espírito Santo, consolador dos corações aflitos, que apagas

tóaa a aor do pecaao, vem e habita em nós, a fim de que cum-
pramos a lua sanra vonrade. Ouve-nos, Deus Pai, Filho e Espírito

Santo.

Misericordioso e eterno Deus. Diante de Ti confessamos que mere-

cemos o leu castigo, por causa dos nossos pecados. Tu, porém, és

misericordioso e nao aesejas a nossa morte. Por isso nós Te pedi-

mos: Arasra de nós o casngo que merecemos por nossos pecados.

Perdoa as nossas transgressões e faze-nos chegar ao conhecimento

da lua vontade.

Senhor, nosso Deus e Pai de tôda misericórdia. Suplicamos a Ti

não apoiados em nossa jusriça e retidão, mas somente em Tua

granue misericórdia. Senhor, Tem piedade do Teu povo. Perdoa o

nosso pecado e auxilia-nos a iniciarmos uma nova vida. Mediante

Jesus Lristo, nosso Senhor e Redentor.

Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um
espírito inabalável. Não me repuises da Tua presença, nem letires

de mim o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salva-

ção e sustenta-me com um espírito voluntário.

Compadece-Te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade; e se-

gunao a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas trans-

gressões; lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-

me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o

meu pecado está sempre diante de mim.

Senhor, Tu és misericordioso e piedoso. Não nos trates segundo
o nosso pecado, nem nos retribuas segundo as nossas iniquidades.

Clamamos: Ouve-nos e tem piedade de nós.

Humilhemo-nos perante o Senhor, pois pecamos e somos indignos

de Sua graça. Supliquemos, porém, que Êle Se compadeça de nós,

remindo-nos dos nossos pecados, pois nos arrependemos das nossas

transgressões. Senhor, tem piedade de nós, pecadores.

ANUNCIAÇÕES DA GRAÇA
(Advento:)

Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei

no meio de ti, diz o Senhor. (Zac. 2, 10)

(Natal:)

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho
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Unigénito, parâ que todo o que nÊle crê não pereça, mas tenha a

vida eterna. (João 3, 16)

Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus envia-

do o Seu Filho Unigénito ao mundo, para vivermos por meio dÊle.

(l.
a João 4, 9)

(Domingo após Epifania:)

Assim diz o Senhor: Vinde a Mim todos os que estais cansados e

sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. (Mateus 11, 28)

Fiel é a palavra e digna de tôda a aceitação, que Cristo Jesus veio

ao mundo para salvar os pecadores. (l.
a Timóteo 1,15)

(Septuagesimae até Estomihi:)

Nós somos justificados gratuitamente, por Sua graça, mediante a

redenção que há em Cristo Jesus. (Romanos 3, 34)

(Tempos da Paixão:)

Assim diz o Senhor: Deste-me trabalho com os teus pecados e Me
cansaste com as tuas iniquidades. Eu, Eu mesmo sou o que apago
as tuas transgressões por amor de Mim, e dos teus pecados não
Me lembro (Isaías 43, 24-25)

Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para

servir e dar a Sua vida em resgate por muitos. (Marcos 10, 45)

Aquêle que não conheceu pecado, Deus O fêz pecado por nós, para

que nÊle fôssemos feitos justiça de Deus. (2° Coríntios 5, 21)

(Tempos da Páscoa:)

Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem
os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou

antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também
intercede por nós. (Romanos 8, 33—34)

Assim diz o Senhor: Quem ouve a Minha palavra e crê Naquele que
Me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da

morte para a vida. (João 5, 24)

(Ascensão e Exaudi:)

Nós temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita da Ma-
jestade nas alturas, por isso também pode salvar totalmente os que
por Êle se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por êles.

(Hebreus 1, 3; 7, 25)

(Pentecostes:)

Deus derramou sobre nós ricamente o Espírito Santo, por meio de
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Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça,

nos tornemos Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.

(Tito 3, 6-7)

(Domingos após Trindade:)

Assim diz o Senhor: Não temas, porque Eu te remi; chamei-te pelo

teu nome, tu és Meu. (Isaías 43, 1)

Os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a Mi-

nha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da Minha paz
não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti.

(Isaías 54, 10)

Se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o
justo; e Êle é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente
pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.

(l.
a João 2, lb-2)

Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio
de nosso Senhor, Jesus Cristo. (Romanos ò, 1)

Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem
principados, nem cousas do presente nem do porvir, nem poderes,

nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode-

rá separa-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso

Senhor. (Romanos 8, 38—39)

3 - CULPA DESCOBERTA

a) No início do culto.

I

Senhor, nosso Deus. Comparecemos diante de Ti como servos in-

dignos, e Te pedimos: Não retires de nós a Tua misericórdia pater-

nal, nem consideres os nossos pecados e iniquidades. Não somos
dignos de comparecer diante de Ti. Tu, porém, és misericordioso,

por isso suplicamos que aceites todos nós como Teus filhos, por

Jesus Cristo. Ouve a Sua intercessão por nós, em Sua paixão e

morte, pois com nossas próprias obras jamais poderemos subsis-

tir ante a Tua justiça. Dá-nos a luz do Teu Espírito Santo, para que

compreendamos a Tua Palavra e a aceitemos com temor e amor.

Guia-nos por Tua palavra, a fim de que depositemos tôda a nossa

confiança e esperança em Ti somente. Auxilia-nos a servirmos de

exemplo ao nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho

amado. Amém.
II

Deus Todo-Poderoso, Pai celeste. Comparecemos diante de Ti e

confessamos o nosso pecado e a nossa culpa. Não temos crido em
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Tua Palavra, nem guardado os Teus mandamentos. Antes nos guia-

mos pelos poderes dêste mundo, seguindo os seus conselhos. Não
soubemos agradecer por tudo o gue nos dás diária e abundante-

mente. Faltamos no amor ao nosso próximo, deixando de servi-lo

em suas necessidades. Por isso, Senhor, nós Te rogamos: Compa-
dece-Te de nós e perdoa os nossos pecados, mediante Jesus Cristo,

gue morreu e ressuscitou para gue também nós tenhamos vida. Nós
Te agradecemos por nos teres chamado para ouvirmos a Tua pa-

lavra. Tu no-la deste para gue andássemos na verdade e no caminho
da luz. Ajuda-nos a ouvi-la e aceitá-la, conservando-a oor toda a

nossa vida. Governa-nos sempre por Teu Espírito Santo. Dá que
Êle nos guarde e fortaleça na fé, para gue permaneçamos em Tua

comunhão. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ill

Senhor, nosso Deus. Comparecemos diante de Ti como servos in-

dignos e Te suplicamos: Não retires de nós a Tua misericórdia, não

consideres os nossos pecados e iniguidades com as guais provoca-

mos a Tua ira. Não somos dignos de comparecermos ante a Tua face.

Aceita-nos, Senhor, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo.

Deixa gue Êle interceda por nós e nossos pecados, pois não pode-

mos subsistir ante o Teu julgamento. Dá-nos a luz do Teu Espírito

Santo, para gue compreendamos a Tua palavra e a guardemos em
nossos corações, seguindo os Teus mandamentos. Guia-nos sob a

Tua palavra, a fim de gue depositemos tôda a nossa confiança em
Ti somente e Te sirvamos e honremos. Auxilia-nos a servirmos de

bom exemplo ao nosso próximo. Em nome de Teu Filho, Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

b) Após a prédica.

I

Senhor, nosso Deus. Tu és misericordioso para com todos os gue

Te invocam. Estamos diante de Ti como aquêles gue desprezam a

Tua graça e se opõem aos Teus mandamentos. Não nos deixamos go-

vernar por Teu Espírito Santo, nem cedemos lugar ao Teu amor,

nem Te honramos e agradecemos. Suplicamos-Te por Jesus Cristo:

Perdoa a nossa culpa e renova-nos por Teu Espírito Santo. Dá-nos,

Senhor, a Tua graça e paz. Amém.

II

Amado Pai do céu. Confessamos gue não somos dignos de vir à

Tua presença, nem de sermos chamados Teus filhos. Tu vês gue
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tentamos passar de largo deixando de ver a miséria e desgraça

nas quais se encontram nossos irmãos. Poucas vêzes as nossas obras

e o nosso fazer demonstram o Teu amor e não são feitas em Tua
honra. Temos procurado a nossa própria fôrça para conseguirmos
os nossos intentos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e o desprêzo

e a desobediência à Tua palavra. Tem piedade de nós, mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ill

Senhor, nosso Deus. Tu és bondoso para com todos os que Te in-

vocam. Estamos diante de Ti como aquêles que desprezam a ple-

nitude da Tua graça e nem procuram a graça do Teu Espírito Santo.

Não nos deixamos governar pelo Teu Espírito, não demos luqar ao

Teu amor e nem Te honramos. Por Jesus Cristo, nós Te pedimos:

Perdoa a nossa culpa e renova-nos pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos,

Senhor, a Tua fôrça. Amém.

4 - ORAÇÕES ANTES DA LEITURA BÍBLICA

Onipotente Deus e Pai. Tu derramaste sobre a terra todos os bens da

Tua qraça e misericórdia com a vinda do Teu Filho a êste mundo.
Até hoje nos é apresentado por Teu Evanqelho. Por isso nós Te

suplicamos: Dá que não seiamos ingratos, desfazendo-nos das Tuas

bênçãos. Permite que recebamos a verdadeira fé e exoerimentemos

a Tua graça na remissão dos nossos pecados, que Teu Filho nos

trouxe. Senhor, permite que compareçamos ante a Tua face limpos

e puros, sem pecados. Anima-nos a Te invocarmos em todas as ten-

tações e perigos, procurando refúgio em Tua misericórdia, até que

nos chames à Tua vida eterna, que nos foi oferecida pelo sangue e

pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.

ou:

Nós Te agradecemos, Deus onipotente, por nos teres aceito em Tua

aliança mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Dá-nos a

convicção de acharmos o caminho certo por Tua palavra. Fala aos

nossos corações com o Teu Espírito. Faze-nos obedientes e sábios,

para que Te procuremos, pois Tu nos governas e guias. Senhor,

leva-nos a Ti quando chegar a nossa hora final. Por Jesus Cristo,

Teu Filho amado.

ou:

Nosso Deus e Pai. Na mensagem do Teu Evangelho enviaste a Tua

luz sobre nós. Tu colocaste o Teu Filho ante os nossos olhos, como
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a luz da verdade e da justiça, para que Êle nos governe. Tu nos

escolheste como Tua propriedade e nos preparaste morada em Teu

reino eterno, de maneira que desde já somos herdeiros da vida

eterna. Senhor, auxilia-nos a Te procurarmos, pois somos Tua pro-

priedade. Protege-nos até o fim e dá que combatamos o bom com-

bate, até que entremos em Teu reino, por Jesus Cristo. Amém.

ou:

Senhor, estamos reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Nós Te im-

ploramos pelo amor de Jesus Cristo: llumina-nos e concede-nos o

Teu Espírito Santo, guia e santifica-nos no conhecimen +o da Tua ver-

dade. Dá-nos a graça de ouvirmos a Tua palavra com atenção, para

que andemos em Teus mandamentos, e Te sirvamos em glória e

honra, pois Tu nos consolaste e nos deste a salvação eterna, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.

ou:

Deus oníootente, Pai misericordioso. Tu contemolaste o Teu dovo
quando Êle se encontrava no exílio sofrendo duras provações. Dá

que também hoje a Tua Igreja não sinta falta de consolo, quando
fôr humilhada. Assequra-nos a vida depois da morte, oara que acei-

temos os Teus castigos. Mostra-nos Tu mesmo, aue és o Senhor de
todos os homens e que dêles Te comiseras. Nós Te pedimos por

Jesus Cristo. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus. Tu vês que a nossa vida é repleta de pesares

e angústias. Senhor, dá que percebamos que Tu nos desejas guiar

e governar em todos os nossos caminhos. Faze-nos comoreender
que sob a Tua proteção estamos seguros de todos os perigos. Dá

que permaneçamos em Ti até que entremos em Teu reino eterno.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.

ou:

Onipotente Deus e Pai. Eleva os nossos sentimentos a Ti, pois esta-

mos cercados de adversários. Senhor, a nossa causa está perd'da

sem o Teu auxílio. Vem em nosso socorro para que vençamos a ba-

talha. E, chegando o nosso último dia, leva-nos para a Tua vida

eterna, para que posamos Te honrar e adorar em Teu Trono. Por

Jesus Cristo, nosso Salvador.

(Época de Natal:)

Senhor Deus, Pai do céu. Nós Te aaradecemos por Tua graça e bon-

dade. Tu enviaste o Teu Filho Unigénito e por Êle nos salvaste do
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mal e perdoaste os nossos pecados, ilumina os nossos corações com
o Teu Esoírito Santo, para que reconheçamos a Tua graça e miseri-

córdia em todas as angústias e aflições. Mediante Jesus Cristo, Teu
Filho, nosso Salvador. Amém.

(Época da Paixão:)

Senhor Jesus Cristo. Conserva-nos na Tua comunhão mediante a Tua

paixão e morte. Dá-nos a Tua graça a fim de reconhecermos o mis-

tério da Tua cruz. Livra-nos dos nossos pecados e transgressões, dá-

nos esperança e auxilia-nos a sermos obedientes à Tua palavra,

levando uma vida em amor e justiça. Ajuda-nos para gue tenhamos
um fim bem-aventurado e entremos em Teu reino eterno, mediante

a Tua ressurreição.

(Época da Páscoa:)

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, gue estás sentado à direita

de Deus, o Senhor de todos os homens e criaturas, nós Te rogamos-.

Envia-nos o Teu Santo Espírito para gue andemos na luz. Dá servos

fiéis à Tua Igreja, fortalece-nos com a Tua palavra, até gue nos cha-

mes desta vida para a Tua vida gue é eterna.

(Pentecostes:)

Pai de tôda a misericórdia. Tu reúnes e guardas a Tua comunidade
por Teu Espírito. Auxilia a todos para aceitarem a Tua palavra com
alegria e esperança. Não deixes gue a Tua palavra não tenha valor

para a nossa vida, ou gue se apague a Tua clara luz. Protege a Tua

cristandade, a fim de gue ela confie em Ti somente, Te honre, Te

louve e Te adore. Ouve-nos, Senhor, por Jesus Cristo. Amém.

5 - ORAÇÕES ANTES DA PRÉDICA

Onipotente e misericordioso Pai. Nós Te rendemos graças e louvo-

res, por nos teres presenteado com o Teu Filho, Jesus Cristo, para

a nossa salvação. Nós Te rogamos: Esclarece-nos os Teus mistérios

divinos, a fim de gue sejamos preparados na verdadeira fé para a

vida eterna. Amém.

Eterno e misericordioso Deus, nosso Pai. Assim como Tu criaste todas

as cousas por Tua palavra, assim pedimos gue nos guies, a fim de

gue tenhamos o conhecimento da Tua verdade através da Tua pa-

lavra. Senhor auxilia-nos a Te louvarmos e agradecermos por tudo

o gue sempre novamente nos tens dado. Por Jesus Cristo. Amém.

Deus Todo-Poderoso, Pai de tôda misericórdia. Nós Te rendemos

graças e louvor pelo estandarte da salvação gue erigiste em nosso
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meio por Teu Evangelho. Nós Te rogamos: Santifica-nos com o Teu

poder para que não nos deixemos vencer por tudo o que se opõe
a Tua palavra redentora. Livra-nos de todos os inimigos, a fim de

que Te sirvamos com alegria, dando-Te o louvor e a glória todos

os dias de nossa vida. Amém.

Deus misericordioso. Comparecemos ante a Tua face para ouvirmos

a Tua palavra. Dá, Pai, que recebamos a Tua palavra com devoção e

corações abertos. Abre os nossos corações e ouvidos por meio do
Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua vontade oaternal.

Apaqa o nosso pecado e todas as más intenções, para aue andemos
em Tua verdade. Teus são o louvor e a glória, em Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém.

Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. nós Te rogamos: Põe a Tua pa-

lavra em nossos corações, por Teu Espírito Santo, a fim de gue seja-

mos governados por Tua vontade e consolados em todas as des-

graças e tribulações. Fortifica-nos na fé, para crescermos no amor e

alcançarmos a vida eterna, pois Tu vives e reinas com o Pai e com o

Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém.

Senhor, nosso Pai no céu. Nós Te aqradecemos de todo coração, oor

Teu Filho ter ressuraido dentro os mortos. Suscita em nós o sincero

amor, por Teu Espírito Santo, oara gue andemos retamen+e em
nossa vida e Te sirvamos com aleoria e acão de aracas, louvor e ado-

ração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

Nosso Deus e Pai. Tu sempre nos abençoaste aoesar de não termos

cumprido os Teus mandamentos. Dá-nos a Tua qraca, anima-nos por

Tua palavra para uma vida em amor e fraternidade. Conserva-nos

no Teu caminho, a fim de gue não desesperemos. Fortifica-nos na

fé e concede-nos a paz e um dia entrada em Teu reino eterno.

Amém.

Senhor, nosso Pai no céu. Por Teu arande amor enviaste o Teu Filho

Unigénito ao mundo, a fim de crermos e estarmos consolados, pois

Êle nos redimiu dos nossos pecados. Enche os nossos corações com
o Teu Espírito Santo e dá gue levemos uma vida seaundo a Tua

vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

Senhor, nós Te aaradecemos oor todos os benefícios que fizeste em
nós e oor nós. Gloriamos o Teu nome porque Tu nos convocas para

o Teu serviço apesar da nossa indiqnidade oor causa do pecado.

Dá que reconheçamos o Teu Filho por Teu Evanqelho, pois Êle nos

fez justos ante os Teus olhos e por Sua ressurreição nos deu tam-
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bém a vida eterna. Permite que Ele mesmo habite em nossos cora-

ções, dando-nos a verdadeira fé em Sua promissão e nós Te servi-

remos com alegria e gratidão. Amém.

(De manhã:)

Senhor, nesta manhã vimos ante a Tua face. Faze com que a Tua luz

ilumine os nossos corações e as nossas vidas, pois Jesus Cristo

vence as trevas e em Sua presença resplandece a luz que não
apaga. Permite, Senhor, que andemos na Tua luz, por Jesus Cristo,

nosso Salvador. Amém.

ou:

Senhor, nosso Deus, criador e conservador de tôdas as criaturas.

Nós Te damos graças pela noite passada que nos deixaste passar em
descanso para os nossos corpos e mentes. Nós Te louvamos por

Tuas maravilhas. Aceita a nossa oração e súplica e concede-nos uma
fé inabalável. Abençoa a nossa entrada e a nossa saída, nossos pen-

samentos, palavras e ações. Permite que iniciemos êste dia sob a

Tua graça e em louvor a Ti, à Tua glória e ao Teu Santo nome, me-

diante Jesus Cristo. Amém.

(De noite:)

Pai fiel, Tu nos guardaste durante êste dia, com a Tua misericórdia.

Agora que a noite se aproxima, confiamo-nos aos Teus cuidados e

Te ped'mos: Ilumina as nossas almas, para que conheçamos as Tuas

maravilhas e Te louvemos e adoremos sempre, pois Tu és o único,

o verdadeiro e o misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus

Cristo. Amém.

(Advento:)

Pai amado. Prepara os nossos corações com a Tua paz, para que te-

nhamos pronta a morada para o Teu Filho e Te louvemos em Sua

comunhão. Ouve, Senhor, o nosso pedido, por Jesus Cristo. Amém

(Natal e Epifania:)

Senhor, Jesus Cristo, Tu és a verdadeira luz que ilumina todos os

homens na face da terra. Ilumina os nossos corações e auxilia-nos a

reconhecermos em Ti o nosso Salvador, pois Tu és o Filho do Deus

vivo, que reina de ternidade a eternidade, na luz que é eterna.

Amém.

(Época da Paixão:)

Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos por seres o nosso sumo

sacerdote e porque Te sacrificaste, oferecendo a Tua vida em nosso

resgate. Desperta em nós a fé em Ti e Tua salvação e livra-nos dos
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nossos pecados e transgressões. Ajuda-nos a orar e viqiar. Segura-

nos e não deixes que caiamos na hora da tentação, pois Tu vives e

reinas por toda a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo.

Amém.

(Páscoa:)

Senhor, nós Te agradecemos, pois Tu fundaste a Tua Igreja, orde-

nando que nela seja preoada a mensagem da redenção a todos os

homens. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para gue a ressurreição

do Teu Filho seia o nosso único e verdadeiro consolo. Faze-nos cres-

cer em nossa fé até a nossa bem-aventurança. Amém.

(Pentecostes:)

Senhor Jesus Cristo, nós Te damos graças e louvor por nos teres

reunido em comun ;dade e dado o Teu evangelho da reconciliação.

Envia o Teu Espírito Santo, para que reconheçamos a verdade sal-

vadora e vivamos em comunhão conTiqo e com os nossos irmãos,

pois Tu vives e reinas, com o Pai e com o Espírito Santo, de eter-

nidade a eternidade.

6 - ORAÇÕES DEPOIS DA PRÉDICA

Senhor, nosso Deus, nós Te louvamos e glorificamos, pois Tu nos

escolheste e fizeste Teus filhos desde a criação do mundo, apesar

de sermos pecadores e iniustos. Tu nos conduziste e abençoaste

desde o ventre da nossa mãe e nos revelaste o testemunho do Teu

amor. Tu nos chamaste por meio do Evangelho a sequirmos Jesus

Cristo, Teu Filho Uniqênito e a termos comunhão com Êle. Dá gue
seiamos gratos por tudo o gue fizeste por nós. Auxilia-nos a levar-

mos uma vida segundo a Tua vontade e leva-nos para a vida eterna,

por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

Todo-Poderoso e eterno Deus. Nós Te agradecemos de todo cora-

ção pelo anúncio da Tua vontade e da Tua salvação. Vivifica em nós

a Tua santa palavra e dá que a conservemos com corações puros e

retos, em justiça e em amor. Amém.

Senhor Deus, Pai celeste. Tu nos prometeste atendimento se pedís-

semos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós Te pedimos
pela preservação da Tua palavra em nossos corações. Dá-nos o Teu

Espírito Santo, a fim de que Êle nos leve e conduza segundo a Tua

vontade. Afasta de nós as falsas doutrinas e as desgraças. Abencoa-

nos com a Tua paz, para aue Te qlorif ;auemos agora e para todo o

sempre, mediante Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.
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Senhor Deus, Pai celeste. Nós Te agradecemos por Tua palavra que
nos foi anunciada. Sabemos qual a Tua vontade. Confessamos, po-
rém, que não somos capazes de cumpri-la. Por isso nós Te suplica-

mos: Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, a fim de que fique-

mos firmes na fé em Teu Filho, Jesus Cristo, consolando-nos em Sua
paixão e morte e exultando pelo perdão dos pecados que Ele nos

deu. Guia-nos, Senhor, numa vida santa, para um fim bem-aven-
turado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Todo-Poderoso e eterno Deus. Damos-Te graça por nos teres deixado
conhecer o Teu Filho, por meio da Tua Palavra. Governa-nos, Se-

nhor, por Teu Santo Espírito, para que andemos segundo a Tua von-

tade, sem temer todos os perigos e angústias que constantemente

nos ameaçam. Nós Te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho amado.
Amém.

Todo-Poderoso e bondoso Deus. Tu estás conosco continuamente, Tu

nos dás a vida e conservas o nosso corpo e a nossa alma em tôdas

as tentações. Nós Te louvamos e aqradecemos por Teu infinito amor
e misericórdia. Rege-nos por Teu Espírito Santo. Dispõe a nossa vida

segundo a Tua vontade e guia-nos, permitindo que um dia possa-

mos contemplar-Te em Teu trono na vida eterna, em Teu reino.

Amém.

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu nos chamaste das trevas para

a Tua luz, Tu nos reconciliaste conTigo no sangue de Teu Filho ama-

do, e nos deste a comunhão dos santos. Desejas que Te sirvamos em
todos os lugares como o Teu povo eleito. Auxilia-nos para tal,

Senhor. Ilumina o Teu povo pela luz do Evangelho, dando-lhe uma
vida na verdadeira liberdade evangélica, a fim de que possa ven-

cer em tôdas as tribulações dêste mundo. Amém.

Senhor Deus, Pai celeste, que Te revelaste em Teu Filho, Jesus Cristo.

Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que Êle acenda em nós a chama

de amor ardente e nos conforte e fortaleça nas tentações que en-

frentamos por causa da confissão do Teu nome. Senhor, não per-

mitas que pereçamos em face às adversidades. Amém.

Nós Te louvamos, San xo Deus e Senhor, doador da vida e de todos

os bens. Nós Te agradecemos por Teu Evangelho que mais uma vez

pudemos ouvir. Torna-nos obedientes à Tua palavra e dá que a Tua

mensagem traga muitos frutos em nossos corações. Amém.
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7 - ORAÇÕES GERAIS DA IGREJA

A. Primeira forma

I

Misericordioso Deus e Pai. Nós Te iouvamos e glorificamos pela

bênção e nova vida na salvação que nos deste por Jesus Cristo,

Teu Filho. Por Êle Tu nos chamaste ao pleno conhecimento da ver-

dade. Nós Te pedimos de coração: Guia a Tua Igreja com seus ser-

vos e pastores, por Teu Espírito Santo, a fim de que preguem a Tua

palavra com retidão e a Sua fé cresça e seja fortalecida. Dá que
por Tua palavra o amor fraternal aumente em tôda a humanidade.
Suscita servidores entre os homens, para que o Teu reino aumente
nesta terra. Amém.

(£m tempos difíceis para a Igreja:)

Vê, Senhor, a dispersão da Tua Igreja e a pertur-

bação que reina entre os Teus Filhos, por causa das

falsas douirinas e pela perseguição dos seus ini-

migos. Tem piedade de nós, a fim de que perma-

neçamos no Teu caminho e tenhamos ânimo em
tôdas as tentações.

(Durante a vacância:)

Dá um pároco fiel à nossa comunidade e um pastor

que nos conduza peio caminho da luz e da ver-

dade, segundo a Tua vontade.

(Antes da confirmação:)

Ilumina os corações dos nossos confirmandos por

Teu Espírito Santo, para que confessem com ale-

gria que Tu és Senhor e venham preparados à Tua

Santa Ceia.

(Pelas autoridades:)

Guia as nossas autoridades por Tua graça, para que governem se-

gundo a Tua santa vontade. Dá que a justiça e a paz imperem entre

os homens e que a maldade seja impedida e punida.

(Pela conservação da paz:)

Guia todos aquêles que instituíste para dirigirem

os destinos dos povos e nações. Não permitas que
a discórdia permaneça em seus corações e afasta

de nós os perigos da guerra. Dá-nos, Senhor a paz

que almejamos.
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(Em tempos de guerra:)

Senhor, estamos em tribulações por causa da
guerra. Nós Te suplicamos: Livra-nos das calami-

dades que nos oprimem e alegra-nos, concedendo-
nos a Tua paz. Sê também com os que chamamos
de nosso inimigo, para que de ambas as partes

seja procurada uma vida pacífica.

(Em ansiedades:)

Compadece-Te de nosso país (povo, cidade, comu-
nidade), que passa por sofrimento de (carestia,

fome, epidemias, infortúnio, desemprêgo). Afasta

de nós os sofrimentos, por Tua misericórdia.

(Pelas famílias:)

Rege nossos lares com a Tua paz, santifica os matrimónios, concede
a Tua graça e sabedoria a pais e professores, para a educação dos
jovens. Abençoa todo trabalho honesto.

(Geral:)

Dá que os frutos da terra cresçam, a fim de que tenhamos o nosso
pão cotidiano.

(Do domingo de Rogate até o Dia de Graça:)

Nós Te suplicamos, Senhor: Envia chuvas benéfi-

cas, para colhermos os frutos da terra e cada um
receba o pão de cada dia, e Tu sejas honrado e

louvado.

(Em tempos de chuvas e secas:)

Restringe as chuvas que nos assolam (sêca), se-

gundo a Tua benignidade. Envia tempo propício,

para que a terra produza bons frutos em nosso be-

nefício a de todos os pobres e necessitados.

Abençoa todos os que estão em aflições, todos os pobres e doentes,

os que estão em miséria e tentação. Socorre os que sofrem perse-

guição por confessarem o Teu nome e a Tua verdade. Conforta a

todos com o Teu Espírito Santo, para que, mesmo em tentações e

sofrimentos, permaneçam em Teus caminhos. Reúne todos sob a

Tua tutela, como filhos diante de um pai. Ouve-nos, Senhor nosso

Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que conTigo e com o Espí-

rito Santo, vive e reina eternamente.
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A. I!

(Em geral:)

Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai misericordioso. Nós Te louvamos

e glorificamos, por nos teres chamado à vida eterna por Teu Filho

amado, e por nos teres guardado em nossa vida. Agradecemos-Te

por Teu Evangelho, e Te suplicamos:

(Advento:)

Todo-Poderoso e eterno Deus. Nós Te agradecemos de coração por

nos teres enviado o Teu Filho, dando-nos, por Êle, a salvação. Ajuda

que a Tua palavra e promissão sejam o nosso consolo em tôdas as

tribulações. Prepara-nos, Senhor, para a entrada em Teu reino.

(Natal e semana de Natal:)

Senhor Deus, Pai celeste. Ouve a nossa gratidão pela misericórdia

que tens para conosco, enviando o Teu Filho Unigénito para a nossa

salvação. Concede-nos o Teu Espírito Santo, para que nos alegre-

mos sempre na encarnação de Cristo e Te sirvamos como Teus

filhos.

(Passagem para o Ano Novo:)

Misericordioso Deus, Pai eterno. Findo o ano velho (No início do
nôvo ano) reunimo-nos em Teu nome, para agradecer-Te pela bon-

dade e proteção, com as quais nos guiaste até hoje. Conserva-nos

no Teu amor também no fuiuro. Dá-nos uma firme confiança em
Ti, guarda-nos sob a Tua proteção e alegra-nos na paz da Tua

redenção.

(Epifania e aos domingos do tempo de Epifania:)

Senhor, nosso Pai celeste. Nós Te rendemos graças, porque Te

compadeceste de nós e por nós entregaste o Teu Filho amado à

morte na cruz. Não permitas que esqueçamos a mensagem que
hoje novamente ouvimos. Ilumina os nossos corações, para que nos

consolemos em Teu Filho, Jesus Cristo.

(Época de Paixão:)

Eterno e misericordioso Deus. Nós Te rendemos graças porque ma-
nifestaste o Teu Filho Unigénito, não o poupando da morte por

nossos pecados. Dá, Senhor, que essa luz verdadeira ilumine sem-

pre os nossos caminhos.

(Páscoa e tempo de alegria:)

Todo-Poderoso Deus e Pai. Aceita o nosso louvor, por teres ressus-

citado o Teu Filho, dando-Lhe a vitória sobre a morte. Com Êle
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temos a certeza da vida eterna. Nós Te pedimos, Senhor: Faze-nos

vencer os temores à morte. Derrama a Tua bênção sobre todos os

que festejam com alegria o dia da Páscoa, para que o Teu poder
e a Tua glória, sejam vistas por toda a cristandade.

(Ascenção do Senhor:)

Misericordioso Deus e Pai. Nós Te rendemos louvores porque co-

roaste o Teu Filho, Jesus Cristo, com glória e com honra. Tu Lhe

deste o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de
Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra.

Nós Te pedimos: Auxilia-nos a ficarmos unidos com Cristo, nosso

Redentor.

(Pentecostes:)

Nós Te louvamos, misericordioso Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus

Cristo, por teres derramado o Teu Espírito Santo sôbre os Teus

apóstolos e fundado a Tua Igreja. Glorificamos a Tua misericórdia

e Te pedimos: Enche-nos com a Tua fôrça, renova tôda a cristandade

e concede-nos o Teu Espírito Santo.

(Dia da Trindade:)

Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós Te louvamos

e agradecemos pela Tua revelação a nós pobres homens. Tu és o

verdadeiro, único e eterno Deus. Santa Trindade, concede-nos a fé

e no-la preserva em todas as tentações.

(Dia da Reforma:)

Nós Te louvamos, Todo-Poderoso Deus, por teres trazido o Teu

Evangelho à luz novamente. Agradecemos-Te por podermos ouvir

a Tua palavra reta e puramente.

(Finados:)

Senhor, nós Te damos graças pela ressurreição de Teu Filho amado
e pela esperança da vida eterna que por Êle nos deste. Recomen-

damos os nossos irmãos falecidos à Tua graça e poder. Permite que

descansem em paz e comisera-Te dêles, para que entrem em Teu

Reino. Conforta todos os entristecidos por Tua palavra, por Teu

Filho, que venceu a morte.

(Comemoração da inauguração de uma igreja:)

Senhor, nosso Deus e Pai celeste. Tu fundaste entre nós uma comu-

nidade e guardaste a casa que serve para a pregação da Tua pala

vra. Conserva-a também no futuro. Dá pastores que apascentem o
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teu rebanho com fidelidade, como dispenseiros dos mistérios da
Tua comunidade. Guarda a todos os que entram e saem desta casa,

e ouve as suas orações.

(Ação de graças:)

Todo-Poderoso Deus, Pai de tôda misericórdia. Tu nos abençoaste

além do que pedimos e podemos compreender. Nós Te agradece-

mos por Tua misericórdia e bondade com as quais nos acompanhaste
até o dia de hoje. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que guardemos
os Teus benefícios em nossos corações e Te louvemos e adoremos
para todo o sempre.

(Ação de graças pelo restabelecimento da paz:)

Deus eterno, nosso Pai do céu. Tu és o único que podes fazer com
que os homens vivam em verdadeira harmonia e irmandade. Tu
acalmas as violências e perturbações sociais. Bendizemos o Teu

nome porque nos restituíste a paz em nossa pátria (no mundo).
Concede que todos os homens sigam obedientes os seus caminhos,

levando uma vida em amor e tranquilidade. Senhor, nós Te agrade-

cemos por tôda a misericórdia que tens demonstrado para conosco.

(Numa reunião eclesiástica:)

Senhor, Deus misericordioso. Nós Te damos graças por teres dado
o Teu Espírito Santo à Tua Igreja. Sê misericordioso conosco para

que esta assembléia seja dirigida na verdade e abençoada com
bons propósitos e diretrizes para a Tua comunidade, para a glória

e a honra do Teu nome.

(Concílio Sinodal:)

Senhor, enche os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Ilumina-

nos com a Tua palavra, para que tomemos decisões que servem

para a honra e o louvor do Teu nome e para o bem da Tua Igreja.

Senhor, assiste-nos na edificação da Tua comunidade, por Jesus

Cristo.

Conserva-nos na Tua palavra e nos Teus santos sacramentos. Aben-

çoa todos os que puseste nos cargos da Tua Igreja, dá-nos pastores

e servos que Te sirvam de coração. Fortalece e protege os mensa-

geiros do Teu Evangelho em tôda a terra e favorece as obras de ca-

ridade em todo o mundo.

(Durante uma vacância:)

Concede, Senhor, um pároco e pastor fiel à Tua comunidade, para

que nos conduza segundo a Tua vontade e os Teus mandamentos.
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(Antes da confirmação:)

Ilumina os corações dos confirmandos por Teu Espírito Santo, para

que confessem o Teu nome com alegria e venham preparados à Tua

Santa Ceia.

Nós Te suplicamos: Rege e guia a Tua Igreja e seus pastores e servos,

por meio do Teu Espírito Santo, para que se mantenham fiéis à Tua

palavra e tenham uma verdadeira e inabalável fé em Ti. Dá que,

por seus exemplos, o amor cresça e seja fortalecido entre todos os

homens. Suscita cooperadores fiéis no trabalho da Tua Igreja, a fim

de que o Teu reino se expanda sempre mais aqui na terra. Sê com
tôdas as nossas autoridades e dá que governem segundo a Tua

vontade, para que a jusfiça e a paz imperem sôbre a terra.

(Pela conservação da paz:)

Guia todos os que puseste no govêrno de algum país ou povo,

para que vivamos em paz e harmonia. Afasta, Senhor, tôda a amea-

ça de guerra e destruição.

(Em tempos de guerra:)

Senhor, estamos mui atribulados por causa da guerra que Tu admi-

tiste. Por isso nós Te suplicamos: Livra-nos das calamidades que
ela traz sôbre nós e alegra-nos, concedendo a Tua paz.

(Em ansiedades:)

Senhor, não afastes o Teu olhar das aflições do nosso país (povo,

cidade, comunidade). Sofremos sob a (carestia, fome, epidemias,

infortúnios, desemprêgo). Sê misericordioso e afasta de nós as tri-

bulações.

Rege os nossos lares com a Tua paz, santifica os matrimónios, con-

cede a Tua graça a pais e professores, na educação da juventude.

Abençoa todo trabalho honesto e permite que traga os devidos

frutos. Abençoa as searas, para que tenhamos o pão de cada dia.

(Do domingo Rogate até o dia de graças:)

Senhor, envia chuvas benéficas à terra, para colhermos os frutos

que nos servem de sustento. Dá, Senhor, que Te agradeçamos

por tudo o que nos dás.

(Em tempo de chuva ou seca:)

Restringe estas chuvas imoderadas (sêca imoderada) que nos asso-

lam. Sê misericordioso, Senhor, e dá bom tempo para que a terra

produza frutos. Auxilia-nos a lembrarmo-nos do Teu amor e da Tua

misericórdia, não nos esquecendo dos que nada podem colhêr.



Ampara as viúvas e os órfãos, consola os pobres, doentes e de-

sesperados. Assiste benignamente a cada um em sua aflição.

(Pelos perseguidos por causa da fé:)

Assiste a todos os que estão encarcerados ou sendo perseguidos

por causa do Teu nome e da verdade do Teu Evangelho. Ajuda-os

para que aceitem tais tribulações como sendo da Tua vontade pa-

ternal e enfim sejam salvos.

Faze com que vivamos em temor a Ti somente, que morramos em
Tua graça, repousemos em Tua paz e ressurjamos por Teu poder

para herdar a vida eterna. Assim o rogamos, por amor do Teu

Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, juntamente conTigo e

com o Espírito Santo, seja dado louvor e graça, honra e glória,

agora e para sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.

A. Ill

Senhor, nosso Rei e Deus nosso. Tu és digno de ser gloriado, pois

Tuas são a honra e o poder. Gloriam-Te os exércitos celestiais,

louvam-Te os mártires e confessores. Tu és o Senhor e Deus ver-

dadeiro. Nós Te adoramos porque nos congregaste em comunidade
nesta terra. Tu és a cabeça e nós os membros, Tu és a nossa vida,

nosso consolo, nossa esperança, ontem, hoje e por tôda a eterni-

dade. Faze com que a Tua glória se manifeste a todos os homens,
pois por Teu Filho destruíste os poderes e o inferno. Clamamos a

Ti, sumo sacerdote e defensor dos Teus: Tem misericórdia da Tua

comunidade, cobre a sua fraqueza com o Teu poder e seus defeitos

com a Tua plenitude. Governa-a por Teu Espírito Santo e anima-a

a professar o Teu nome em todos os lugares. Abençoa e ampara
todos os aflitos, cansados, oprimidos, entristecidos. Preenche o

mundo com a Tua glória e o Teu poder e propaga a Tua palavra re-

dentora entre todos os povos. Senhor, dá que um dia, em Teu reino,

todos os povos Te glorifiquem prostrados aos Teus pés, pois Tu és o
Senhor e Salvador de todos os homens. Amém.

A. IV

Onipotente Deus e Pai. Nós Te exaltamos e louvamos em Teu poder

e Tua graça. Tu deste a vida a todas as criaturas. Tu auxilias os

pobres e míseros, consolas os aflitos e entristecidos. Não somos
dignos de que Te compadeças de nós e de que perdoes os nossos

pecados e transgressões. Tu, porém, és misericordioso e não dese-

jas a perdição do homem. Por isso nós Te imploramos: Dá servos

à Tua Igreja, para que o Teu Evangelho seja proclamado em todo

o mundo reta e puramente. Suscita testemunhas que se apresentem
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como Teus mensageiros alegremente, sem temer os perigos que
o mundo lhes lança. Despena a fé dos homens por meio da Tua
palavra. Penetra em nós com a fôrça do Teu amor, a fim de que
também nós não nos envergonhemos de testemunhar que Tu és o

Senhor e Deus, que salva os homens dos pecados. Auxilia-nos a

fazermos o bem a todos que dêle necessitarem, sem fazermos acep-

ção de raças ou pessoas. Abençoa todo trabalho honesto e de amor
entre as nossas comunidades. Não permitas que procuremos a nossa

honra, perdendo-nos nos caminhos do orgulho e do ódio. Dá senso

de responsabilidade a todos os membros das comunidades, para

que em todos os lugares e em todos os tempos trabalhem segundo
a Tua vontade. Auxilia-nos a cumprir os Teus mandamentos, ser-

vindo ao nosso próximo, para que Te louvemos e agradeçamos por

Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e

Salvador. Amém.
B. Segunda forma

I

PASTOR:

Invoquemos o Senhor em paz, pela paz que vem de cima e pela

nossa salvação, pela paz do mundo inteiro, pela difusão do Evan-

gelho entre todos os povos, pela permanência de Sua Igreja e pela

união de todos os crentes.

(Em tempos difíceis para a Igreja:)

Por todos os aflitos e perseguidos, por tôda a cristandade que está

sendo tentada com falsas doutrinas, para que ela seja renovada

por uma verdadeira penitência e pela orientação da Sua Palavra,

por esta casa a Êle consagrada, por todos os que procuram a Deus

com verdadeira fé e temor; por nossos pastores e professores, para

que ensinem a palavra reta e puramente; por tôda a comunidade
cristã e por todos os que nela se dedicam à direção e à obra de

amor,

(Durante uma vacância:)

por um fiel pastor e pároco para a nossa comunidade,

(Antes da confirmação:)

pelos nossos confirmandos: Que Deus lhes dê a verdadeira com-

preensão do Evangelho na fé e que Êle os prepare para o sacra-

mento do altar.

Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor:
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PASTOR:

Por tôda a autoridade, que Deus a proteja e conduza, para que,

por Sua proteção, possamos levar uma vida pacífica e tranquila,

em piedade e honestidade; por esse luqar e todo o país; por todos

os fiéis que nêle habitam. Pedimos a Sua bênção para o nosso tra-

balho; oremos por um clima saudável, pela fertilidade da terra e
por tempos pacíficos,

(Pela permanência da paz:)

por todos os que têm responsabilidade e poder, para que bus-

quem a paz com seriedade e paciência, evitando guerras e des-

truições.

(Em tempos de guerra:)

pelo fim da guerra e pela paz que almejamos, por Sua graça e

misericórdia.

Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor:

PASTOR:

(Do domingo Rogate até o dia de Graças:)

por um temoo propício e pelos frutos da terra, para que tenhamos
alimento e Lhe sejamos gratos dando aos que nada podem colhêr.

(Em tempo de seca ou chuva demasiada:)

Invoquemos o Senhor, para que mande chuvas fdeixe brilhar o

sol) dando-nos o pão diário por Sua graça, a fim de que O louve-

mos e adoremos como o nosso Pai bondoso.

Pelos navegadores e viajantes; pelos cobres e Drêsos; pelos aflitos

e tentados; pelos doentes e moribundos e por Sua salvação.

(Pelos perseguidos por causa da fé:)

por todos os que, por causa de Sua fé em Jesus Cristo, são presos

e perseguidos, sofrendo tribulações e angústias, para que reco-

nheçam a vontade de Deus.

(Em ansiedades:)

Por nosso país (povo, cidade, comunidade), para que Êle afaste

de nós as doenças (carestia, fome, desgraça, desemprêgo).

Para que Ele nos salve de tôda tribulação e violência, perigo e mi-

séria, e nos conceda um fim santo e bem-aventurado.

Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.
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PASTOR:

Senhor, aceita-nos, salva-nos e guarda-nos, por Tua misericórdia.

A Ti somente competem a glória, a honra e a adoração, ao Pai e ao

Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e por tôda a eternidade.

COMUNIDADE:
Amém.

B. II

PASTOR:

Invoquemos o Senhor em paz:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Em geral:)

Roguemos ao Deus bondoso e misericordioso, que Êle nos conceda

a fé em Sua palavra, por meio do Espírito Santo, e permita que
encontremos verdadeiro consolo nos sacramentos, para que O lou-

vemos e agradeçamos. Roguemos pois:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Durante o Advento:)

Roguemos a Deus, que Êle purifique os nossos corações e que per-

maneçamos em oração e vigilância, a fim de que possamos ir ac

encontro de nosso Senhor com alegria e O recebamos com louvor,

quando vier para o julgamento eterno. Roguemos pois:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Do Natal até Epifania:)

Roguemos ao Senhor para alegrarmo-nos por Seu Filho Jesus Cris-

to se ter tornado homem e para esperarmos dÊle a salvação, pondo
nÊle tôda a nossa confiança. Roguemos pois:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No Ano Novo:)

Roguemos ao Senhor bondoso e fiel que, na plenitude de Seu tem-

po fêz nascer homem o Seu Filho Unigénito, que Êle seja louvado

e exaltado por causa da misericórdia e longanimidade com as quais
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nos amparou e guardou durante o ano passado. Roguemos que
Ele auxilie a Sua comunidade a dar graças sempre de novo pela

dádiva que nos deu em Sua palavra; que também hoje Êle ouça
as nossas orações, que iniciam com o novo ano e que Êle nos con-

duza e proteja com Sua misericórdia paternal, para que o nome
de Seu Filho amado, Jesus Cristo, nos acompanhe e abençoe em
todos os dias do Ano Nôvo. Roguemos pois:

COMUNIDADE:

Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Durante a Epifania:)

Supliquemos ao Senhor, para que Êle nos ilumine pela verdadeira

luz que nos foi revelada em Seu Filho, e todos os povos vejam a

Sua glória com alegria. Roguemos pois:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Na Época da Paixão:)

Invoquemos o Deus compassivo, a fim de que nos faça reconhecer

os nossos pecados e nos leve à penitência auxiliando-nos a resis-

tirmos às tentações, até que consigamos a verdadeira graça em
Jesus Cristo, por Seu Espírito Santo. Roguemos pois:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Na Páscoa e em tempo de alegria:)

Oremos ao Senhor, Deus misericordioso, para que, por meio de Seu

Espírito Santo, encha os nossos corações de alegria e viva esperan-

ça pela vida eterna e pela ressurreição, como por nós ressuscitou

Seu Filho, Jesus Cristo, que está sentado à Sua direiva. Roguemos
ao Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Durante Pentecostes:)

Supliquemos que o Deus misericordioso encha os nossos corações

com a fôrça de Seu Espírito Santo e nos una à comunidade de Seu

Filho, renovando a nossa fé pelo Evangelho e fazendo com que
abramos a nossa bôca para louvar os Seus grandes feitos

Roguemos pois ao Senhor:
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COMUNIDADE:

Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia da Trindade:)

Roguemos ao Senhor que Êle ouça as nossas preces, iluminando-

nos por Seu Espírito Santo, a fim de que, pela fé, compreendamos
o Seu mistério e o adoremos e respeitemos. Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia da apresentação de Jesus no templo:)

e (no dia da anunciação à Maria:)

Roguemos ao Senhor, para que O louvemos em todos os tempos

e todos os lugares, porque enviou a nós o Seu Filho Unigénito,

concebido pelo Espírito Santo, nascido da virgem Maria, para nos

livrar do pecado e do poder do diabo. Peçamos o Seu auxílio e o

Seu Espírito Santo, a fim de que reconheçamos Jesus Cristo como
nosso Salvador e O sigamos na verdadeira fé. Invoquemos o Senhor:

Senhor:

COMUNIDADE:

Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia da Reforma:)

Clamemos ao Deus misericordioso, para que nos dê fôrças para

O louvarmos por nos ter dado a Sua palavra, para que os Seus

filhos permaneçam em constante obediência ao Evangelho e para

que não percamos êsse tesouro em consequência de nossa incredu-

lidade e indiferença. Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia dos finados:)

Invoquemos o Senhor, Deus misericordioso, a fim de que permita

o descanso em paz aos nossos entes queridos extintos, e os ressus-

cite no dia do Seu juízo. Imploremos que, no dia do julgamento, Se

compadeça dêles, por Jesus Cristo. Supliquemos pelo Seu consolo

em Sua palavra, fazendo-nos confiantes e inabaláveis na fé, de

que em Seu Filho a morte foi convertida em vitória. Roguemos pois,

ao Senhor:
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COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Na comemoração do dia da inauguração de uma igreja:)

Supliquemos ao Senhor, Deus misericordioso, que proteja esta casa

que a Êle é consagrada, e que a conserve. Invoquemo-Lo, a fim de

que, limpos do pecado pelo Espírito Santo, não nos cansemos da

Sua palavra e recebamos os sacramentos com devoção e gratidão,

louvando-O todos os dias. Clamemos ao Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia da penitência:)

Roguemos ao Senhor, para que não deixe de ouvir as súplicas de

Seu povo, que está em aflições e que Êle as atenda segundo a Sua

vontade e promissão. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, oremos ao

Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(No dia de graças:)

Oremos ao Senhor, nosso Pai celeste, que ouça o nosso louvor em
agradecimento e nos abra os olhos e ouvidos à Sua palavra e Seus

feitos, tornando-nos dispostos a auxiliarmos todos os que carecem

do nosso auxílio. Dirijamo-nos ao Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Pela Missão Interna:)

Oremos que o Deus da graça e da misericórdia aceite benignamente
a nossa gratidão pelas obras de misericórdia que Êle permitiu fos-

sem realizadas pela Sua comunidade, e que Êle também futuramente

abençoe todas as obras de caridade feitas em favor de Seus irmãos

os mais humildes e necessitados, assistindo e abençoando a todos

que ajudam procurar e salvar o que está perdido — invoquemos o

Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Pela propagação do Evangelho na Missão Externa:)

Invoquemos o Senhor benigno é Todo-Poderoso, que Êle aceite as

nossas súplicas e gratidão pela pregação do Seu Evangelho em todo
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o mundo. Peçamos que Êle abençoe também o trabalho de Sua
Igreja no futuro, para que o Seu santo nome seja louvado entre

todos os povos e o Seu reino se estenda até os confins da terra.

Por Seu Filho amado, supliquemos:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

(Continuação geral da oração:)

Oremos ao Senhor pela Sua proteção benigna e pelo trabalho em
Sua Igreja,- para que Êle mesmo o governe e dirija, e Seus servos

manifestem a Sua glória promovendo a salvação do género humano.
Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

Supliquemos ao Senhor, nosso Deus, para que conceda o Seu Espí-

rito Santo a todos os pastores e servos em Sua Igreja, mantendo-nos

na verdadeira doutrina e êles dêem bons conselhos, levando uma
vida segundo a Sua vontade no cumprimento dos Seus manda-
mentos.

(Em caso de vacância:)

Oremos para que Êle nos conceda um fiel e bom
pastor.

Roguemos ao Senhor, a fim de que governe e edifique os nossos

presbíteros e comunidades, dando-lhes unanimidade na fé e no

amor fraternal, para que reconheçamos que Jesus Cristo é o Senhor

em todos os tempos e a cabeça de Sua Igreja.

(Antes da confirmação:)

Peçamos que Deus dê o reconhecimento do Seu

Evangelho aos confirmandos, redimindo-os dos

seus pecados e preparando-os para condignamen-

te, pelo Espírito Santo, participarem da Santa

Ceia.

Invoquemos o Senhor.

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

Supliquemos a Deus pela bênção sôbre o nosso país e as nossas

autoridades, a fim de que sejamos governados com sabedoria e
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justiça; oremos, para que Êle guie os povos pelos caminhos dos

Seus mandamentos,

(Pela conservação da paz:)

e conceda por Sua graça, que a guerra seja evi-

tada.

(Nos tempos de guerra:)

e a guerra chegue ao seu fim.

(Nas penúrias terrestres:)

se compadeça do nosso povo (país, cidade, co-

munidade), afastando, por Sua benignidade, as

doenças (carestia, fome, infortúnios, desempre-

go), que nos assola(m).

Invoquemos o Senhor, para que a Sua graça reine sôbre essa co-

munidade e sôbre todos os seus moradores,

(Do domingo Rogate até o dia de graças)

e o tempo seja favorável, a fim de que os frutos

do campo amadureçam e todos os homens te-

nham pão de cada dia.

(Em tempo de seca ou chuva demasiada:)

e nos mande chuvas (deixe brilhar o sol), permi-

tindo que, por Sua graça, tenhamos o cotidiano

pão e O reconheçamos e louvemos como o nosso

Deus e Senhor.

Para que Êle abençoe as obras de nossas mãos, invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

Oremos ao Senhor, para que conforte os míseros e necessitados,

exilados, prisioneiros, aflitos e tentados;

(Pelos perseguidos por causa da fé:)

fortaleça todos os que estão encarcerados ou sen-

do perseguidos por causa de Cristo e de Sua
verdade, auxiliando-os a suportarem o sofrimento

como uma prova de sua fé, determinada pela mi-

sericórdia de Deus;

fortaleça os enfermos e moribundos, conduzindo-os ao Seu Reino
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e nos salve de todo perigo, penúrias e sofrimentos e, quando vier

a nossa hora final, nos conceda entrada em Seu reino da bem-
aventurança. Invoquemos o Senhor:

COMUNIDADE:
Tem piedade, Senhor.

PASTOR:

Senhor misericordioso, aceita-nos, salva-nos e conserva-nos. A Ti

somente competem o louvor, a glória e a sabedoria, as ações de
graças, a honra, o poder e a força. A Ti, Pai, Filho e Espírito Santo,

agora e pelos séculos dos séculos.

COMUNIDADE:
Amém.

C. Terceira forma

I

PASTOR (ou Leitor):

Visto estarmos reunidos em nome de Deus e nos ser dado o manda-
mento para invocarmos a Deus, nosso Pai celeste, em todas as ne-

cessidades, e interceder por todos os homens, confiantes em Sua
misericórdia, roguemos antes de tudo por nossa Igreja e por seus

servos.

PASTOR:

(Em geral:)

Onipotente e bondoso Deus, nosso Pai. Tu ordenaste que rogássemos

por trabalhadores para a Tua seara. Por isso. suplicamos, certos da

Tua misericórdia: Envia pregadores da Tua palavra e põe-lhes o

Teu Evangelho em seus corações, para que andem sinceramente em
Teus preceitos e nós sejamos nutridos por Tua palavra e sacramen-

tos, a fim de que, em Teu consolo e força, façamos o que é do

Teu agrado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Durante uma vacância:)

Senhor, nosso Deus e Pai. Tu nos ordenaste que

Te rogássemos por trabalhadores para a Tua seara.

Dá-nos pregadores sinceros da Tua palavra Faze

o Teu Evangelho penetrar em Seus corações e

estar sempre em seus lábios, para que sejamos

nutridos por Tua palavra e sacramentos. Senhor,

nós Te pedimos por esta comunidade. Dá-lhe um
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fiel pastor e pároco, que dirija os Teus filhos

segundo o Teu agrado. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.
COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempos de angústia para a Igreja:)

Oremos também por nossa Igreja, que passa por

tentação e angústia.

PASTOR:

Misericordioso Deus, Tu amparas a Tua comuni-

dade. Conserva e consola os que por causa do Teu

nome sofrem aflições e perseguição. Supera as

divergências na cristandade e extingue as falsas

doutrinas. Fortifica o que desfalece e concede

união e paz em tôda a Tua Igreja, mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor.
COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Antes da confirmação:)

Roguemos também por nossos confirmandos, para

que Deus fortifique os seus corações com a men-
sagem do Seu Evangelho e os prepare para a San-

ta Ceia, por meio do Seu Espírito Santo.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus. Fortalece a fé e o co-

nhecimento de todos os que estão sendo instruídos

na Tua verdade e dá-lhes o Espírito Santo, a fim

de que confessem o Teu nome, seguindo ao Teu

Filho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos pelas autoridades.

PASTOR: f
Onipotente e eterno Deus. Em Tuas mãos está a justiça e estão as

leis de todos os reinos da terra. Na Tua mão estão também as

autoridades instituídas para amparar os que procedem bem e cas-

tigar os que procedem mal. Nós Te rogamos: Ampara todos os que
governam o nosso país, para que exerçam o seu cargo no Teu temor
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e nós possamos louvar e santificar o Teu nome. Mediante Jesus
Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos também pela verdadeira paz.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus, Senhor do céu e da terra. Tu és o Deus
da paz e de Ti emana tôda a verdadeira união. Nós Te rogamos:
Perdoa o nosso pecado e dá-nos a Tua paz divina, para que Te sir-

vamos em verdadeiro temor, para o louvor e a glória do Teu nome,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempo de guerra:)

Oremos para que Deus afaste de nós a guerra e

seus terrores.

PASTOR:

Onipotente Deus e Pai, Tu és Senhor também
sôbre as guerras e por Teu poder proteges todos

os que em Ti confiam. Ajuda os Teus servos a

depositarem a sua confiança em Ti. Termina, Se-

nhor, com os terrores da guerra, para que Te glo-

rifiquemos com gratidão em nossos corações, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em ansiedades:)

Invoquemos o Senhor, nosso Deus, por Seu auxí-

lio nas grandes tribulações (enfermidades, cares-

tia, fome, desemprêgo, desgraça) que nos sobre-

vieram.

PASTOR:

Senhor onipotente, Pai misericordioso. Tu desejas

que os Teus filhos sintam o Teu poder e a Tua

fôrça. Nós Te rogamos de coração: Revigora a Tua

palavra em nós, para que não sucumbamos em
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tempos de pesar, mas tenhamos consolo e alegria

até que recebamos a vida eterna, mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor.
COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos também por nossos adversários.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus. Tu ordenas que amemos os nossos ad-

versários, que façamos o bem aos que nos ofendem e que rogue-

mos peios que nos perseguem. Nós Te pedimos: Compadece-Te dos

nossos adversários, vence ódio e desavenças e faze com que nos

perdoemos as nossas culpas mutuamente, mediante Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Do domingo Rogate até o dia de graças:)

Oremos pelos frutos da terra.

PASTOR:

Senhor, nosso Deus e Pai. Tu abençoas e crias

tôdas as cousas por Tua palavra. Nós pedimos a

Tua misericórdia: guarda benignamente os frutos

dos campos, para que em seu tempo, possamos
colhê-los, recebendo-os com ações de graças, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempo de sêca ou chuvas demasiadas:)

Oremos pelos frutos da terra.

PASTOR:

Senhor, Deus onipotente. Com Teu poder gover-

nas todos os viventes, sustentando-os benigna-

mente. Dá chuvas benéficas (sol, ou tempo bom)
aos nossos campos, para que a terra produza fru-

tos, demonstrando a Tua bênção, e nós Te reco-

nheçamos por todos os Teus benefícios. Mediante
Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.
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PASTOR (ou Leitor):

Roguemos por todos os que vivem em aflições, tentação, preocupa-
ções e enfermidade, por todos os presos, desaparecidos, oprimidos,
perseguidos e pelos que estão em qualquer tribulação.

PASTOR:

Senhor, Deus onipotente. Tu não desprezas os suspiros dos míseros
e não rejeitas os desejos dos corações aflitos. Ouve a oração que
trazemos a Ti em nossa ansiedade. Atende-nos por Tua benignidade,
para que todo o mal seja desfeito segundo a Tua vontade e nós
agradeçamos e Te louvemos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Pelos presos por causa da sua fé:)

Oremos por nossos irmãos, que estão presos, para

que Deus, nosso Senhor, os fortaleça e lhes dê a

liberdade.

PASTOR:

Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu outrora libertaste

os Teus apóstolos da prisão. Compadece-Te dos

Teus servos presos e livra-os das suas algemas,

para que nós nos regozigemos em Tua salvação

e Te agradeçamos, mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Pelos descrentes:)

Roguemos por todos os que andam na escuridão, para que Deus re-

tire o véu que cobre os seus olhos, a fim de que reconheçam em
Jesus Cristo o Senhor e Salvador.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus. Tu não excluíste ninguém da Tua mise-

ricórdia. Por isso, Senhor, escuta as nossas súplicas que a Ti traze-

mos em nome dos que ainda não Te conhecem ou não querem

reconhecer. Dá que conheçam a Tua verdade e aceitem o Teu Evan-

gelho, louvando-Te e dando graças com tôda a cristandade, mediante

Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.
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C. II

PASTOR (ou Leitor):

Oremos pela santa Igreja, para que Deus lhe dê a paz em todo o
mundo e a congregue e conserve em obediência e fé na Sua palavra

e sacramentos.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus. Tu revelaste a Tua glória a todos os

povos, em Jesus Cristo. Protege as obras de caridade, para que a

Tua Igreja se expanda sôbre tôda a terra e permaneça na confissão

do Teu nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos por todos os servos da Igreja, por seus bispos e pastores,

por pregadores e presbíteros, diáconos e diaconisas e por todo o

povo de Deus.

PASTOR:

Senhor, Deus misericordioso. Porque Tu santificas e reges a Tua cris-

tandade por Teu Espírito Santo, pedimos que ouças as nossas ora-

ções. Sê benigno com a Tua Igreja, para que ela e todos os seus

membros Te sirvam na verdadeira fé, mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Durante uma vacância:)

Roguemos também por nossa comunidade, para

que Deus lhe dê um pastor e pároco fiel.

PASTOR:

Bondoso Pai. Tu queres que Te sirvamos e Te

invoquemos por trabalhadores para a Tua seara.

Dá-nos um verdadeiro e fiel pastor e pregador, a

fim de que nós sejamos nutridos por Tua palavra e

sacramentos e façamos o que é do Teu agrado.

Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR (ou Leitor):

(Quando na comunidade houver catecúmenos que
estão sendo preparados para o batismo:)

Roguemos por nossos catecúmenos, para que Deus,

nosso Senhor, lhes abra os corações e os acolha

em Sua misericórdia, a fim de que também êles

recebam a remissão dos pecados, pelo banho da
regeneração, e sejam incorporados a Jesus Cristo,

nosso Senhor.

PASTOR: Onipotente e eterno Deus. Tu doas incessante-

mente mais membros à Tua Igreja. Aumenta a fé

e o conhecimento dos nossos catecúmenos, a fim

de que, regenerados por água e Espírito, se tor-

nem Teus Filhos, mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor.
COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Antes da confirmação:)

Roguemos por nossos confirmandos, para que

Deus os fortifique na fé do Evangelho, a fim de

que sejam devidamente preparados para receberem

a Santa Ceia, tornando-se membros vivos do corpo

de Seu Filho, Jesus Cristo.

PASTOR:

Senhor, nosso Deus e Pai. Fortalece a fé e o co-

nhecimento de todos os que estão sendo instruídos

na Tua verdade e dá-lhes o Teu Espírito Santo, a

fim de que confessem o Teu nome e sigam o Teu

filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Roguemos também pelas nossas autoridades; para vivermos em paz.

PASTOR:

Misericordioso Pai celeste, em cuja mão estão o poder e a justiça

de todos os reinos da terra, nós Te rogamos-. Contempla com be-

nignidade as nossas autoridades. Concede-lhes sabedoria, para que

governem com justiça, de modo que o Teu nome seja louvado e

glorificado, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
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PASTOR (ou Leitor):

PASTOR:

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

PASTOR:

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

PASTOR:

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Pela conservação da paz:)

Oremos pela paz:

Onipotente e eterno Deus, Senhor do céu e da

terra. Tu és o Deus da paz, do qual emana tôda

a união. Nós Te rogamos: Perdoa-nos os nossos

pecados e dá-nos a Tua paz divina, para que Te

sirvamos em verdade e temor, para o louvor e

a glória do Teu nome, mediante Jesus Cristo,

nosso Senhor.

(Em tempo de guerra:)

Oremos ao Senhor, para que Êle afaste de nós a

guerra e seus terrores.

Onipotente Deus, Tu és Senhor também sobre a

guerra e proteges todos os que em Ti confiam

com o Teu poder. Ajuda-nos a depositarmos a

nossa confiança em Ti somente; extermina os ter-

rores da guerra, para que Te louvemos com gra-

tidão, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

(Em ansiedades:)

Invoquemos o Senhor por auxílio em nossas tri-

bulações (enfermidades, carestia, fome, desemprê-

go, desgraça), que nos assolam.

Senhor, nosso Deus e Pai. Tu desejas que Teus

Filhos sintam o Teu poder e a Tua fôrça. Por isso

nós Te rogamos: Revigora em nós a Tua palavra,

para que não sucumbamos em tempos de pesar,

mas tenhamos consolo e alegria até que entremos

para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso

Senhor.

(Do domingo Rogate até o dia de graças:)

22»
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Roguemos que o Senhor abençoe os frutos da
terra.

PASTOR:

Eterno Deus e Pai. Por meio da Tua palavra Tu
crias e abençoas todas as cousas. Por isso nós Te
pedimos: Guarda benignamente os frutos dos
campos, para que recebamos o nosso alimento e

Te louvemos e agradeçamos por todos os Teus
benefícios, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempo de seca ou chuvas demasiadas:)

Oremos pelos frutos da terra.

PASTOR:

Senhor, Tu governas e sustentas todos os viventes

com o Teu poder. Dá chuva (bom tempo) aos

nossos campos, para que a terra se cubra com a

Tua bênção e nós tenhamos o nosso pão cotidiano,

para Te louvarmos e agradecermos mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos, para que Deus, nosso Senhor, livre o mundo todo de erros,

enfermidades, carestia e tôdas as adversidades e tentações, a fim

de que alcancemos a vida eterna.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus, consolo dos entristecidos e amparo dos

fracos. Consente que as súplicas de todos os homens cheguem aos

Teus ouvidos. Auxilia-nos nas tentações e tribulações, a fim de que

sintamos a Tua proteção, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.

PASTOR (ou Leitor):

(Pelos presos por causa da fé:)

Roguemos pelos nossos irmãos que estão presos,

para que Deus os fortaleça e lhes dê a liberdade.

PASTOR:

Onipotente Senhor e Deus, que outrora livraste

os Teus apóstolos da prisão, compadece-Te dos

Teus servos que estão presos, livra-os das suas al-

gemas, para que nos regozijemos com a sua salva-
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ção e Te agradeçamos, mediante Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Roguemos também pelos que caíram em crenças falsas, para que
Deus os livre da ilusão e os reconduza à verdadeira fé e ao conhe-

cimento de Sua verdade.

PASTOR:

Onipotente e eterno Deus, Tu desejas que todos sejam salvos e

cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Contempla com be-

nignidade todos os que foram seduzidos por satanás; faze com que
abandonem as falsas crenças e voltem à Tua única verdade, me-
diante Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

C. Ill

PASTOR (ou Leitor):

Reunidos perante o Senhor, depois de termos ouvido a Sua Palavra,

agradeçamos por tôda bênção espiritual e peçamos que Êle nos dê
perseverança na verdade.

PASTOR:

(Em geral:)

Deus Todo-Poderoso, misericordioso Pai. Nós Te agradecemos por

nos teres dado a Tua santa Palavra, fortificando os nossos corações.

Nós Te rogamos: Dá que permaneçamos firmes no conhecimento

da Tua vontade, e salva-nos, por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

(Advento:)

Senhor Deus, Pai celeste. Nós Te agradecemos por nos teres en-

viado o Teu Filho que nos livrou dos pecados e nos deu a ressur-

reição dos mortos. Ilumina-nos, Senhor, pelo Espírito Santo, para que
nos apeguemos unicamente ao nosso Rei e Salvador, de modo que
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não desprezemos a Sua Palavra, nem nos escandalizemos em con-

fessar o Seu nome, mas sejamos salvos. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

(Véspera e semana de Natal:)

Senhor Deus, Pai no céu. Nós Te louvamos, porque fizeste o Teu
Filho assumir forma de homem na carne, e Te pedimos: Ilumina os

nossos corações por Teu Espírito Santo, para que sejamos gratos

por Tua graça e nela tenhamos consolo em todas tribulações e ten-

tações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Ano Nôvo:)

Todo-Poderoso e eterno Deus. De Ti vem tôda obra boa e perfeita.

Nós Te agradecemos por todos os benefícios que nos demonstraste

em corpo e alma durante o ano que passou. Senhor, dá-nos um
nôvo ano abençoado, protege-nos contra desgraças e guarda-nos

de perigos, dando-nos a Tua bênção. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Epifania e domingos seguintes:)

Eterno Deus, Pai misericordioso. Nós Te damos louvor e graças por

nos teres revelado o Teu Filho Unigénito e por nos teres chamado
das trevas para a luz, por meio do Teu Evangelho. Ilumina-nos

sempre em Tua graça e verdade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Época da Paixão:)

Senhor Deus, Pai celeste. Louvamos a Tua graça e compaixão que
por nós tiveste, dando o Teu próprio Filho à morte na cruz por nossa

causa. Permite que o Evangelho da cruz não seja esquecido por nós.

Ilumina-nos para que sempre nos consolemos na paixão e morte de

Teu Filho, Jesus Cristo.
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COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Páscoa e domingos seguintes:)

Senhor, nosso Deus e Pai. Tu entregaste o Teu Filho Unigénito por

causa do nosso pecado, e o ressuscitaste para que fôssemos feitos

justiça diante de Ti. Nós Te suplicamos: Tem misericórdia de nós.

Vivifica os nossos corações com o Teu Espírito, para que vivamos

com Cristo eternamente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

(Ascensão:)

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu coroaste o Teu Filho com
glória e honra e o enalteceste acima de todos os homens. Senhor,

aceita a nossa gratidão e dá que Êle permaneça sempre conosco,

para que a nossa união seja preservada. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Dia e semana de Pentecostes:)

Ó Deus, que iluminaste os corações dos Teus fiéis e os reuniste

em comunidade por meio do Teu Espírito Santo, ajuda-nos, a fim

de que o Seu poder nos fortaleça, console e guarde de todo o mal,

e Sua comunidade seja conduzida à verdade eterna. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Trindade:)

Todo-Poderoso e eterno Deus. Tu nos dás a conhecer a glória da

Tua santa Trindade na verdadeira fé. Ajuda-nos, para que perma-

neçamos nessa fé, firmes para sempre. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.
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PASTOR:

(Dia da Reforma:)

Senhor, nós Te louvamos por teres amparado a Tua Igreja com a

Tua misericórdia, trazendo novamente à luz o Teu Evangelho. Nós
Te pedimos: Conserva-nos a Tua palavra e fortalece-nos na fé, para

que nunca nos afastemos da Tua mensagem. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Dia dos finados:)

Senhor Jesus Cristo, Tu prometeste que todos os que em Ti crêem
não perecerão, mas terão a vida eterna. Nós Te rogamos: Dá que
nossos entes falecidos descansem em Tua paz. Chama-os no derra-

deiro dia para a ressurreição em Teu juízo. Tem misericórdia dêles

e dá-lhes entrada em Teu reino, pois Tu ressuscitaste da morte, vives

e reinas eternamente.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

(Dia da comemoração da inauguração de uma Igreja:)

Senhor Deus, até aqui guardaste êste templo onde ouvimos a Tua

palavra e temos parte em Teus sacramentos. Protege êste lugar

também doravante, e ajuda-nos a adorar e louvar-Te sempre, em
comunhão de fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR:

(Dia em ação de graças:)

Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso. Tu sempre nos abençoas

além dos nossos pedidos e da nossa compreensão. Nós Te agrade-

cemos por Tua bondade e fidelidade, com as quais nos tens acom-

panhado em nossa vida. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que
reconheçamos e guardemos em nossos corações os Teus benefícios,

até que Te possamos louvar e agradecer perante o Teu trono, eter-

namente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.
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PASTOR:

(Dia em ação de graças pela colheita:)

Senhor Deus, Pai celeste. Nós Te damos louvor e graças porque
coroaste êste ano com a Tua bênção, que deste conservando os

frutos do campo, que colhemos. Dá que recebamos as Tuas dádivas

com temor e gratidão. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR:

(Reuniões:)

Todo-Poderoso e eterno Deus. Graças Te damos por teres prometido

o Teu Espírito Santo à Tua Igreja. Envia sôbre nós esta dádiva da
Tua misericórdia, para que esta assembléia seja conduzida à ver-

dade e para que as resoluções que serão tomadas tenham a Tua

bênção e sejam destinadas ao bem da comunidade. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE:

Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Continuação geral:)

Levemos todas as nossas preocupações a Deus e invoquemo-Lo por

Sua Igreja na terra:

PASTOR:

Nós Te rogamos, Senhor, tem piedade da Tua Igreja que aqui na

terra passa por aflições. Lembra-Te dos pas+ôres e bispos e de todos

os que estão a serviço da comunidade. Dá que toda a cristandade

cresça e se difunda para o Teu louvor e a Tua glória. Suolicamos-Te

em especial por essa comunidade, por seus pastores e colaboradores

e por todos os que testemunham o Teu nome. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor): (Em tempos difíceis para a igreja:)

Oremos também pela Igreja em suas angústias e

tentações.

PASTOR: Bondoso Deus, sê misericordioso para com a Tua

Igreja. Protege e consola os que por causa do Teu

nome são castigados e perseguidos. Elimina as

divergências na cristandade e apaga as falsas
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doutrinas. Fortalece os que correm perigo, dá
união e paz a tôda a Igreja. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

(Durante a vacância na comunidade:)

Roguemos também por nossa comunidade, para

que Deus lhe dê um pastor e pároco fiel.

Senhor, nosso Deus e Pai. Tu nos ordenas que
oremos para que Tu envies trabalhadores para a

Tua seara. Dá-nos um bom pastor, a fim de que
sejamos nutridos por Tua palavra e sacramentos,

e façamos o que é do Teu agrado. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor.

(Antes da confirmação:)

Oremos por nossos confirmandos.

Todo-Poderoso e eterno Deus. Protege a Tua Igreja,

dando-lhe sempre mais membros verdadeiros.

Fortalece a fé dos que se preparam e são instruí-

dos na Tua verdade. Dá-lhes o Teu Espírito Santo,

para que confessem o Teu nome e sigam o Teu

Filho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos também pelo nosso povo e nossas autoridades.

PASTOR:

Misericordioso Pai do céu, cuja mão tem o poder e a força sôbre

todos os povos e reinos, nós Te pedimos: Olha com misericórdia

a nossa pátria e dá um coração sábio a todos os que governam, a

fim de que a paz reine entre os homens. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Pela conservação da paz:)

Oremos pela conservação da paz.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

PASTOR:

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

PASTOR:
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PASTOR: Todo-Poderoso e eterno Deus, Senhor do céu e da
terra, Tu és o Deus da paz e do amor. Por isso

nós Te rogamos pela paz e pelo perdão dos nossos

pecados. Abençoa-nos, para que Te sirvamos em
glória e honra ao Teu nome. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempo de guerra:)

Oremos, para que o Senhor, nosso Deus, afaste

de nós a guerra e seus terrores.

PASTOR: Nosso Deus e Pai, Tu és o Senhor também sôbre

as guerras. Guarda, com o Teu poder, todos os

que em Ti esperam, ajuda os Teus fiéis e dá que
os horrores da guerra sejam exterminados, para

que todos os homens Te louvem com gratidão. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Nas angústias terrenas:)

Supliquemos também por auxílio em nossas an-

gústias (doença, fome, carestia, desemprêgo, tem-

pestade, desastre), que nos assolam.

PASTOR: Senhor, nosso Deus e Pai. Tu desejas que em cruz

e desgraça Teus filhos vejam o Teu poder. Nós
Te rogamos, fortalece em nós a Tua palavra para

que não sejamos derrotados pela desgraça, mas
tenhamos consolo e esperança que nos darás a

vida eterna, Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE: Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos por todos os matrimónios, por nossas famílias e nosso povo.

PASTOR:

Misericordioso Deus e Pai, por quem foi instituído o matrimonio

a êle prometendo a Sua bênção, nós Te suplicamos: Dá que os

cônjuges vivam em verdadeiro laço do amor infindável, sejam fiéis

e Te louvem em palavras e ações. Auxilia-os a verem em seus

filhos uma dádiva de Ti, educando-os retamente. Auxilia a convi-
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vência entre velhos e jovens, seguindo os Teus mandamentos, para
o bem de nossa pátria e a glória do Teu nome. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos também por tempo propício e pela bênção ao nosso tra-

balho.

PASTOR:

Dá-nos, Senhor, tempo bom, para que os frutos do campo cresçam.
Abençoa todo trabalho honesto e guarda-nos de tempos difíceis,

de fome, doença e desgraça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

(Em tempo de sêca ou chuva demasiada:)

Oremos por chuva (bom tempo) e pelos frutos do
campo.

PASTOR: Senhor, nosso Deus. Tu governas e nutres tudo

o que vive. Dá chuva (bom tempo) a nossos

campos, a fim de que a terra se cubra de frutos,

por Tua benignidade, e nós reconheçamos todos

os Teus benefícios e Te louvemos. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos por todos os que estão tristes, angustiados, enfermos e

moribundos.

PASTOR:

Senhor, nosso Deus e Pai. Sabemos que não desprezas os suspiros

dos míseros e a ânsia dos corações aflitos. Aceita a nossa oração

e ouve-nos. Afasta de nós tôdas as tentações, por Tua bondade, a

fim de que Te louvemos e agradeçamos para sempre. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor): (pelos presos por causa de sua fé)
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Oremos pelos que estão encarcerados.

PASTOR:

Senhor, Tu tiraste os Teus apóstolos da prisão.

Por isso Te suplicamos em Tua graça: Tem com-

paixão de todos os que estão presos, livra-os de
suas cadeias, para que nos alegremos na Tua sal-

vação e Te sejamos gratos. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor.

COMUNIDADE:
Amém.

PASTOR (ou Leitor):

Oremos pela vinda do Senhor.

PASTOR:

Nosso Deus e Pai. Apressa o tempo em que virá O que Tu enviarás,

nosso Senhor, Jesus Cristo, ao qual sejam dadas a honra e a glória,

pois Êle vive e reina conTigo e com o Espírito Santo, de eternidade

a eternidade.

COMUNIDADE:
Amém.
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INTERCESSÕES E ACÃO DE GRAÇAS

(Pelo Presidente da República e tôdas as autoridades:)

Deus Onipotente, cujo reino é sempiterno e cujo poder é infinito.

Sê misericordioso para com a nossa Pátria. Dirige os corações dos
Teus servos — o Presidente da República, o govêrno do Estado e

tôdas as autoridades — a fim de que tudo façam em Teu nome e

para a Tua glória. Dá que saibamos honrá-los em fidelidade e obe-

diência, para que a ordem e a paz imperem em nossa Pátria.

Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que conTigo e com o Espírito

Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.

(Pelo Congresso Nacional:)

Deus misericordioso, nós Te rogamos humildemente pelo povo
dessa República e especialmente pelo Senado e pela Câmara dos

Deputados. Guia-os em suas deliberações, para a promoção da Tua

glória, o bem da Tua Igreja, a segurança, a honra e a prosperidade

de nosso povo. Dá que edifiquem os interêsses nacionais sôbre

bases sólidas, para que a paz, a verdade, a justiça e a liberdade

sejam estabelecidas entre nós, por tôdas as gerações. Nós Te pedi-

mos por Jesus Cristo, nosso mediador e Senhor. Amém.

(Pela Assembléia Legislativa Estadual:)

ó Deus, fonte de tôda sabedoria, cujos estatutos respiram graça e

benevolência e cuja lei é a própria verdade, digna-Te a dirigir e

abençoar a Assembléia Legislativa a fim de que somente o que é

segundo a Tua vontade e para a nossa paz seja deliberado e orde-

nado, para a glória do Teu nome e a felicidade do povo. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Pelos Tribunais de Justiça:)

Onipotente Deus, que do Teu trono julgas com equidade, nós Te

pedimos: Assiste os nossos juízes em suas decisões. Dá-lhes o es-

pírito sapiente e inteligência para discernirem entre a verdade e a

mentira, e para julgarem imparcialmente, não temendo ninguém
além de Ti. Por amor daquele que é o nosso Juiz, Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém.

(Por nossa Pátria:)

Senhor, nosso Deus e Pai. Nós Te pedimos humildemente: Assiste-

nos, a fim de que sejamos um povo consciente do Teu favor e alegre

na prática da Tua verdade. Abençoa a nossa Pátria, auxiliando no

Seu progresso. Livra-nos de tôda a discórdia e anarquia, de arro-
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gância e perversão. Infunde a sabedoria nos que são as nossas

autoridades. Dá-lhes senso de responsabilidade ao governarem êste

país, para que imperem a paz e a justiça. Dá que obedeçamos os

Teus mandamentos e proclamemos o Teu louvor a todos os povos.

Auxilia-nos a sermos gratos por tôda a prosperidade e não permitas

que vacilemos em dias de angústia. Nós o pedimos em nome de Teu

Filho, Jesus Cristo. Amém.

(Pelo exército, marinha e aeronáutica:)

Onipotente Deus e Pai. Apressa o dia em que todos os homens
troquem suas armas por instrumentos de trabalho pacífico. Auxilia

o exército na manutenção da ordem. Ajuda-os nas suas privações,

para que não desanimem em suas tarefas. Sustenta, Senhor, a

fé de todos os que defendem a Pátria. Por Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém.

(Pelos heróis da Pátria:)

Onipotente Deus, nosso Pai celeste, em cujas mãos estão os vivos e

os mortos. Nós Te damos graças por todos os que, em defesa da

nossa Pátria, perderam a sua vida. Dá que os tenhamos em memó-
ria sempre. Concede-lhes a Tua misericórdia e toma-os aos Teus

cuidados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

(Pelas escolas, colégios, universidades:)

Nós Te suplicamos, Senhor, por nossas escolas, colégios e universi-

dades a fim de que se desenvolvam e floresça o bom ensino.

Abençoa professores e estudantes, levando-os a olharem para Ti,

pois Tu és a fonte de tôda a sabedoria e graça. Em nome de Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Pela educação religiosa:)

Onipotente Deus, nosso Pai celeste. Tu confiaste o cuidado e a edu-
cação de Teus Filhos à Tua Igreja. Ilumina os que ensinam e os que
estudam com a Tua sabedoria, a fim de que reconheçam a verdade
e nela se regozijem, dando a Ti a adoração e o agradecimento, de
geração em geração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Pela justiça social:)

Senhor, Tu criaste o homem à Tua imagem. Concede-nos forças para

lutarmos sem esmorecimento contra o mal e a opressão. Ajuda-nos
a empregarmos a nossa liberdade em favor da justiça entre os

homens e nações, para a glória do Teu santo nome. Por Jesus Cristo,

nosso Senhor. Amém.
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(Por todos os que trabalham:)

Nosso Deus, Tua glória é proclamada por céus e terra e o firma-

mento anuncia a Tua obra. Livra-nos de, por meio das nossas diver-

sas profissões, darmos culto ao dinheiro, a fim de que façamos o
trabalho que nos confiaste, dentro da verdade e da justiça, como
Teus servos e em benefício de nossos próximos. Por amor daquele
que foi servo fiel e justo, Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.

(Por todas as nações:)

Onipotente Deus, nosso Pai celeste. Guia, nós Te suplicamos, todas

as nações do mundo pela vereda da justiça e da verdade e estabe-

lece a paz entre elas, pois esta é o fruto da retidão. Dá que as na-

ções se transformem no reino de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.

(Em tempo de epidemia e mortandade:)

Deus poderoso e misericordioso, Senhor da vida e da morte, a Ti

recorremos em busca do socorro neste tempo de epidemia. Livra-

nos do perigo que ora nos ameaça. Fortalece os que prestam socor-

ros aos enfermos, abençoando os meios empregados na cura. Faze

com que notemos quão frágil é a nossa vida, e volvamos para Ti

os nossos corações, para a sabedoria que leva à vida eterna. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

(Por um doente:)

Pai misericordioso, Deus de todo consolo, noso único socorro no dia

da angústia. Nós Te suplicamos humildemente: Olha, visita, alivia o

Teu servo doente, pelo qual as nossas orações são desejadas. Con-

templa-o com os olhos da Tua misericórdia; consola-o com a per-

cepção da Tua bondade; livra-o das tentações do inimigo; dota-o de

paciência na aflição. Restaura, Senhor a sua saúde, quando assim o

determinares, e habilita-o a viver seus dias no Teu temor para a

Tua glória, e concede que um dia esteja em Teu reino eterno. Por

Jesus Cristo, que conTigo e com o Espírito Santo, vive e reina de

eternidade a eternidade. Amém.

(Por uma criança doente:)

Pai celeste, vigia conosco a criança doente pela qual fazemos as

nossas orações e permite que ela se restabeleça à perfeita saúde,

que só Tu podes conceder. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Pelos aflitos:)

Misericordioso Deus, Pai celeste. Tu nos ensinaste na Tua palavra que

não Te comprazes em oprimir ou angustiar os filhos dos homens.

Olha com piedade as tristezas do Teu servo, em favor do qual fa-
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zemos as nossas orações. Lembra-Te dêle, Senhor, com misericór-

dia, dota-o de paciência, conforta-o com o reconhecimento da Tua

bondade. Levanta o Teu rosto sôbre êle e dá-lhe a Tua paz. Mediante

Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.

(Ação de graças pela chuva:)

Senhor, nosso Deus e Pai, cuja providência fêz cair chuvas benéficas,

para que o solo produza frutos úteis ao homem. Nós Te damos
graças porque Te aprouve enviar chuva em tempos oportunos, para

o nosso proveito e para a glória do Teu santo nome. Mediante Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Ação de graças pelo bom tempo:)

Senhor, Tu nos tens abatido com justiça, visitando-nos com inunda-

ções e grandes chuvas. Tu, porém, nos socorreste e animaste com a

mudança do tempo. Glorificamos e louvamos o Teu santo nome por

esta prova do Teu amor paternal. Anunciaremos a Tua benignidade

de geração em geração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado.
Amém.

(Ação de graças pela fartura:)

Pai misericordioso, Tu ouviste as nossas súplicas e fizeste com que
a nossa carestia e penúria se tornassem fartura. Tributamos-Te sin-

ceras graças por esta manifestação da Tua bondade. Nós Te supli-

camos: Continua sendo benigno para conosco, a fim de que a terra

multiplique os seus frutos, para a Tua glória e a nossa consolação,

em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.

(Ação de graças pela restauração da saúde:)

Senhor, nosso Deus, doador da vida, da saúde e da salvação. Tu és

piedoso para com os Teus filhos. Bendizemos o Teu nome, porque

saraste a enfermidade do Teu servo, que deseja oferecer-Te graças

na presença do Teu povo. Senhor, dá que êle consagre a Sua vida

a Ti, servindo-Te em humildade e gratidão. Em nome de Jesus Cristo,

nós Te agradecemos. Amém.

(Ação de graças pela recuperação da saúde de uma criança:)

Deus onipotente, Pai do céu. Nós Te rendemos graças porque

livraste esta criança da doença. Por ela bendizemos e louvamos o

Teu nome. Concede-lhe, Pai compassivo, que leve uma vida con-

forme a Tua vontade e seja participante da Tua vida eterna. Por

Jesus Cristo. Amém.

(Ações de graças por um feliz regresso de viagem:)
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Senhor, Tu estendes a Tua misericórdia sôbre todas as Tuas obras.
Louvamos o Teu santo nome porque conduziste o Teu servo através

dos perigos de uma viagem. Dá que êle reconheça a Tua misericór-

dia e seja grato, levando uma vida segundo a Tua vontade e os Teus
mandamentos. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

—*

—

CREDO APOSTÓLICO

Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra.

E em Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, 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 inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao
céu, onde está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de
onde virá para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo, numa santa Igreja cristã, a comunhão dos

santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida

eterna. Amém.

CREDO NICENO

Creio em um só Deus, Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, de
tôdas as cousas visíveis e invisíveis.

E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, gerado

de Seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz.

verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstan-

cial com o Pai, por quem tôdas as coisas foram feitas, o qual por

nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou,

por obra do Espírito Santo, da virgem Maria e foi feito homem. Foi

também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu

e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras,

subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez

em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o Seu reino não

terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do
Pai e do Filho, o qual com o Pai e com o Filho é adorado e glorifi-

cado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja una, santa e

apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados,

e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro.

Amém.
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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 e

o poder e a glória para sempre. Amém.

BÊNÇÃO

O Senhor te abençoe e te guarde.

O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti

e tenha misericórdia de ti.

O Senhor sôbre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Amém.
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COMUNICAÇÕES
BATISMO: Em nossa comunidade foi (foram) batizado(s): Nome . . . .

filho(a) do membro e de sua esposa
Deus conceda o Seu Espírito Santo, a fim de que

êsse(a) filho(a) obtenha uma fé viva. O Senhor conceda a Sua graça

aos pais para uma educação da criança no temor de Deus.

MATRIMÓNIO: Desejam contrair matrimónio e são recomendados às

intercessões da comunidade: e

O Senhor os guie por Sua santa palavra, a fim de viverem uma vida

em sincera união matrimonial, consagrada ao Senhor em obediência à

Sua vontade, até o fim bem-aventurado.

FALECIMENTOS: O Senhor da vida e da morte chamou desta vida o

membro na idade de que foi sepultado com
assistência espiritual. Oremos para que o Senhor o aceite em Sua
graça e console os entristecidos por Seu Evangelho. Ensina-nos, Se-

nhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.

ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS: Deseja ser admitido como membro
de nossa Igreja Evangélica: tendo recebido uma
instrução básica conforme as normas da fé e da vida cristã-evangélica

e declarado que respeitará a Palavra de Deus acima de todos os pre-

ceitos humanos. A diretoria, depois de considerar o desejo do mesmo,
resolveu admiti-lo. Pedimos que Deus o conserve sempre na única

fé verdadeira.

EM CASO DE AFASTAMENTO: O membro separou-se da

comunidade de Cristo e pediu a sua demissão como membro da comu-

nidade. Suplicamos ao Deus Todo-Poderoso, a fim de que Êle demons-

tre o Seu amor e a Sua graça, reconduzindo-o à Sua comunhão, por

Sua graça.

ANTES E DURANTE UM CONCÍLIO SINODAL: Na semana vindoura

(nos dias ) realizar-se-á o concílio de nossa Igreja (o concílio

regional). Recomendamos ao Senhor todos os que dêle participam,

para que Êle os abençoe e permita que tôdas as deliberações se reali-

zem em obediência ao Senhor da Igreja, Jesus Cristo, e para que a

Igreja revele ante os homens a verdade de Cristo, de Sua graça e

plenitude.
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