No amor a vida encontra o seu sentido
Celebração da Palavra e da Mesa, 26 de outubro de 2008
(Dia do Ecumenismo [21] e Dia da Reforma Protestante [31])

PREPARAÇÃO
Prelúdio:
♫ Hino:
[Salmo 46; Letra e música (?) de
Martinho Lutero (HE 206)]

[A comunidade permanece em oração]
1. Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo;
Com seu poder defende os seus
Em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás,
Com ânimo cruel;
Astuto e mui Rebel,
Igual não há na terra.
2.

Invocação:

Renovação batismal:
Exortação:

Confissão e absolvição

OFÍCIO DA PALAVRA
Intróito:
[John Bell]
Gloria Patri:
Kyrie:
Gloria in excelsis:
Saudação:
Coleta do dia:

Primeira Leitura:

Salmo responsorial:
Segunda Leitura:

A força do homem nada faz
Sozinho está perdido;
Mas nosso Deus socorro traz,
Em seu Filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus,
O Que venceu na cruz,
Senhor dos altos Céus;
E sendo o próprio Deus
Triunfa na batalha.

3.

Se nos quisessem devorar
Demônios não contados,
Não poderiam dominar,
Nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal,
Com seu plano invernal,
Já condenado está;
Vencido cairá
Por uma só palavra.

4.

De Deus o verbo ficará,
Sabemos com certeza,
E nada nos perturbará,
Com Cristo por defesa.
Se temos de perder,
Família, bens, prazer,
Se tudo se acabar,
E a morte nos chegar,
Com ele reinaremos!

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
[Boas-vindas aos/às presentes e apresentação do tema da celebração: Dia do Ecumenismo e Dia da Reforma Protestante]
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. (Efésios 4.5)
Com freqüência fazemos, dizemos ou pensamos coisas das quais acabamos nos arrependendo. E intencional ou involuntariamente, ofendemos a Deus e ao próximo. Este é o
momento no qual podemos, em comunidade, expressar nosso sentimento diante de Deus
e pedir-lhe que nos perdoe e nos ajude a sermos melhores.
Silêncio.
Em virtude desta confissão, na qualidade de servo da Palavra, vocacionado e ordenado,
anuncio a vocês a graça de Deus e, por ordem de Jesus Cristo, eu os perdôo de todos os
pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo †.

Ó, recebe-me, Senhor. Torna-me como tu és.
Sela o meu coração e habita em mim.
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito.
Como era no princípio é hoje e para sempre, sempre e sem fim. Amém. Amém.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Glória a Deus nas alturas.
♫
Deo gratias. / Gloria in excelsis, Deo.
O Senhor seja com vocês.
E com você também.
Oremos: Oramos hoje, Senhor, pela unidade de todos os humanos num mesmo espírito de
solidariedade e respeito mútuos. Oramos por todos que crêem e também pelos que não
crêem, para que a dignidade humana seja respeitada a vida esteja acima de tudo. Oramos
em nome daquEle em quem todos os nomes se encontram. Amém.
Deuteronômio 31.30-32.6: “Eis a Rocha! Suas obras são perfeitas.”
♫
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra
inunda meu ser, permanece em nós.
Salmo 46: “Deus é nosso refúgio e fortaleza”
♫
Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo.
Efésios 4.1-6: “Preservar a unidade no vínculo da paz”
♫
Semeando a unidade para que o mundo creia,
sejamos todos um, sejamos todos um
para que o mundo creia:
sementes [colheita] de comunhão.
[Jo 17.21; Liséte Espíndola, Luiz C. Ramos, Nelson Gomes, Roy de Oliveira, Xico Esvael]

Leitura do Evangelho:

Sermão:
Credo:
[Carlos Alberto Rodrigues Alves]

♫ Cântico e ofertório:
[Ernesto Barros Cardoso]

CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
Prefácio:

Sanctus:
Oração Eucarística:
[Anamnese ou memorial, e epiclese, ou invocação do Espírito
Santo
— séc. II]

♫ Pai nosso:
[Letra adapt. de Mt 6 : 9-13 por
Luiz Carlos Ramos; Música: Roy
Oliveira]

Pax Domini e Agnus Dei:

Mateus 22.34-46: “Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo”
♫
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Dai graças ao Senhor,
bendizei seu santo nome, ó aleluia!
[Liséte Espíndola]
O mandamento espelho: Amar a Deus é amar o próximo
Cremos num Deus, Pai-Mãe, Ecumênico, Criador de todas as raças, e em Jesus
Cristo, seu amor feito corpo, que foi concebido pelo Espírito da vida. Nasceu do
povo, padeceu sob o império das verdades-sem-bondade, foi crucificado, morto e
sepultado em nossas desavenças religiosas. Ressuscitou ao terceiro dia e está
presente na saudade, na luta e na esperança dos homens e das mulheres de boa
vontade. Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidariedade, na ressurreição dos corpos oprimidos, na comunhão universal de todos os povos, no Eterno Reino da Paz e da Justiça, e na Vida que não tem fim. Amém.
1.

Antes de haver manhã
e noite, estrelas, luar,
o amor de Deus, o próprio Deus,
pensando na gente
passou a criar.

4.

Ao enfrentar a dor
da privação do ideal
de liberdade, de comunhão,
um povo achou
sua força em Deus.

2.

Homem e mulher criou
e liberdade lhes deu,
p’ra construir, p’ra semear,
na terra a verdade
e o amor espalhar

5.

Cristo veio aclarar
toda a vontade de Deus,
de nos reunir num corpo só:
p’ra isso é preciso
de novo nascer.

3.

No amor de Deus a vida encontra
o seu sentido e o seu final.

6.

No amor de Deus a vida encontra
o seu sentido e o seu final.

O Senhor seja com vocês.
E com você também.
Elevemos os nossos corações.
Ao Senhor os elevamos.
Rendamos graças ao Senhor.
Sim, é digno e justo render graças a Deus.
... Em todos os tempos e lugares te damos graças ó Senhor, onipotente e eterno Deus,
mediante teu Filho Jesus Cristo. Por essa razão, exaltamos-te e louvamos-te, cantando:
♫ Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente,
Terra e céus estão cheios da tua glória. Glória a ti Senhor!
Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu Servo. Pois, na
noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o
partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: “Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado
por vós. Fazei isto em memória de mim.” ♫ Bendito sejas para sempre!
Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu Servo, o qual, depois
de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: “Bebei
dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de
vós, para remissão dos pecados. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória
de mim.” ♫ Bendito sejas para sempre!
Reunidos nesta Mesa, celebramos a vitória do sofrimento, morte e ressurreição de teu
Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos concedas receber remissão dos
pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, de tua Igreja, para libertá-la de todo
mal e aperfeiçoá-la em teu amor; reúne-a dos quatro ventos, santificada no Reino que
para ela preparaste. Pois...
♫ Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória e sempre há de ser!
♪ Teu é o reino, o poder e a glória e sempre há de ser! Amém.
Pai nosso que estás no céu, o teu nome seja santo.
Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu.
A cada dia dá-nos pão p’ras nossas dívidas perdão.
Livra-nos do mal e de toda tentação,
Pois teu é o reino, o poder e a glória,
p’ra sempre, p’ra sempre. Amém.
Agnus Dei, qui tollis peccata, peccata mundi, miserere nobis, Domine.
[Iona Community, Scotland]

Distribuição do Pão e do Vinho
Nunc Dimitis:
Ação de Graças:
Bênção:

Lucas 2.29-32
Graças te damos, ó Deus, porque esta santa refeição. Que esta celebração partilhada nos ajude a crescer na fé e no amor solidário. Que possamos viver em paz
e comunhão com toda a humanidade. Amém.
Números 6.22-27

Liturgia: Luiz Carlos Ramos. Regente: Elenise Ramos. Pianista: Liséte Espíndola.
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