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LITURGIA DE ABERTURA
Observação
Esta liturgia pode ser usada na íntegra ou em parte. Adapte-a de acordo com o
contexto em que será aplicada.
Ambiente
(Em uma mesa, à frente da Comunidade, preparar três colunas com os cofrinhos da
Campanha Vai e Vem. Preparar também três cartões dobrados e escrever em cada um
deles um nome: 1) FÉ - 2) GRATIDÃO - 3) COMPROMISSO. Identiﬁcar cada coluna de
cofrinho com um dos cartões, dobrando-os à sua frente. Cor litúrgica dia: Vermelho)
Acolhida
É Pentecostes! Igreja reunida. Espírito Santo fortalece os laços!
Cria parcerias, refaz Comunidade.
Louvemos a Deus, Espírito presente, sabedoria da verdade, força viviﬁcante!
Todo o nosso ser louve a Deus, Espírito Santo!
Hino
Espírito, Verdade, em nós vem habitar (LCI 461)
Conﬁssão de Pecado
L. O Espírito Santo é força da fé, sabedoria que ilumina a vida, toca o coração, clareia a
mente. Por sua ação, olhamos para nós e para o nosso redor e enxergamos o pecado.
Tomamos consciência que não assumimos o compromisso batismal e comunitário de
agir como novas criaturas. Por isso, confessamos:
L. Ó Deus, Espírito verdade! Por nossa arrogância e comodismo, falta de conﬁança e
fé, falhamos com a nossa missão de vivermos como irmãos e irmãs. A Criação geme e
sofre. A injustiça, a violência, o preconceito e a discriminação se multiplicam, também
na tua Igreja. Fracassamos na fé e no agir comprometido. Suplicamos-te, ó Deus, e,
humildemente, pedimos: perdoa-nos e liberta-nos do pecado. Por tua graça, fortalece
em nós a fé e o compromisso profético e solidário.
Canto
Vem, Espírito Santo, vem e atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança
libertado! (LCI 252)
Anúncio da Graça
L. Assim diz a Palavra: Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua
promessa e fará o que é correto: perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda
maldade (1Jo 1.9). Recebam o abraço misericordioso de Deus e conﬁem no perdão e no
consolo que, em sua graça, nos dá no poder do Espírito Santo. Amém.

Kyrie
L. O perdão recebido de Deus nos liberta e torna sensíveis diante da dor alheia. Trazemos
conosco:
- a dor da Criação de Deus, como a dos animais marinhos maltratados, sufocados com o
plástico produzido por nossas indústrias;
- a dor das pessoas agredidas em seus corpos, pela intoxicação por metais pesados e
outros químicos que contaminam as águas que nos abastecem;
- a dor do desemprego, da falta de formação e o acesso ao mundo digital;
(...)
L. Conﬁantes de que Deus, em seu amor e graça, nos acolhe, ouve as nossas angústias e
nos impulsiona para a mudança de vida e o agir solidário, cantamos:
C. Pelas dores deste mundo, ó Senhor (LCI 56)
Oração do Dia
L. Ó Espírito de Deus, sabedoria e verdade, tu, que, diariamente, santiﬁcas a nossa vida
e fortaleces o nosso agir: pela nossa própria força e vontade, não conseguimos crer,
assumir uma nova postura diante deste mundo, mas, pelo teu poder, o Evangelho nos
é revelado e a fé em nós é acesa. Vem Espírito Santo, transforma a nossa vida pessoal
e comunitária. Ilumina-nos e alimenta-nos com a tua Palavra. Por Jesus, o mestre e
salvador. Amém!
Hino
Vem, Espírito divino (LCI 462 - HPD 85)

LITURGIA DA PALAVRA
Leituras bíblicas
Primeira leitura: Romanos 8.22-27
L. A epístola para este domingo, conforme Romanos, no capítulo 8, versículos 22-27.
(Segue a leitura)
Salmo do Dia
L. Louvemos a Deus com o Salmo 104.24-34,35b (o Salmo pode ser lido ou entoado por
meio do canto Nas asas do vento, LCI 531)
(Conﬁra o áudio desta música no Portal Luteranos (http://www.luteranos.com.br/
conteudo/salmo-104)
Leitura do Evangelho
Aclamação do Evangelho
(Versículo de aclamação: Quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a
vocês. Aleluia!)
C. Aleluia, aleluia, aleluia
L. O santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João 15.26-27 e 16. 4-15.
(Segue a leitura)
L. Palavra do Senhor!
C. Louvado sejas, Cristo.

Prédica
(Recomendamos que a Prédica foque o tema da Campanha Vai e Vem: Fé - Gratidão Compromisso. Conﬁra o Texto Motivador e os Subsídios para Reﬂexão sobre a Campanha
Vai e Vem 2018 no Portal Luteranos (http://www.luteranos.com.br/vai-vem/2018/
campanha-vai-e-vem-material)
Conﬁssão de fé
Recolhimento das Ofertas
Hino
Obrigado, Pai Celeste (LCI 477)
Lançamento da Campanha Vai e Vem
(O texto que segue pode ser proferido junto com a Comunidade ou por um pequeno
grupo)
L. A Campanha Vai e Vem é um instrumento de Missão na IECLB. Damos graças a Deus
pela oportunidade que nos dá de servirmos com nossos dons e talentos e com o apoio
ﬁnanceiro aos Projetos de Ação Missionária.
C. Fé, Gratidão e Compromisso.
L. Pela FÉ, abraçamos o abraço de Deus de amor e aceitação.
C. A FÉ cria laços de gratidão.
L. Pela FÉ e em GRATIDÃO, agimos no mundo com testemunho.
C. A FÉ cria laços de COMPROMISSO.
L. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã?
C. Deus nos envia para a Missão. Somos guardas do mundo. Somos guardas da
Criação. Somos guardas na Missão de Deus!
L. Com fé, gratidão e compromisso, vamos receber, cada qual aqui presente, um cofrinho.
Pela fé, em gratidão, como sinal de compromisso, doamos do que de Deus recebemos
para a Missão de Deus neste mundo.
Hino
Com gratidão ao nosso Deus (LCI 517)
(Durante o canto, com ajuda de algumas pessoas da Comunidade, distribuir os cofrinhos).

LITURGIA DA CEIA
Preparo da Mesa
Oração preparatória
L. Oremos:
L. Deus, Espírito Ajudador, graças damos a ti, por dignares a usar-nos para a tua Missão
neste mundo. Para assumirmos os compromissos decorrentes da fé, necessitamos de
ti, da força que tu nos dás, do alimento precioso ofertado por teu Filho. Com as nossas

mãos vazias e os nossos corações esperançosos, nos preparamos para chegar à tua
mesa, receber o alimento da graça que nos fortalece para o trabalho na tua seara. Graças
te damos, Deus de bondade!
Diálogo
L. O senhor esteja com vocês.
C. E também com você.
L. Vamos elevar os nossos corações a Deus.
C. Ao Senhor os elevamos.
L. Demos graças a Deus.
C. Isso é digno e justo.
Oração eucarística
L. Ó Deus de Jesus Cristo! Reconhecemos que somos humanidade que se defronta
sempre com a tentação de fazer o que é o seu desejo e se desvia do compromisso
com a Missão que leva ao teu Reino. Livra-nos deste mal. Guia-nos com o teu Espírito
e, por teu amor, fortalece em nós a fé nesta mesa da comunhão.
L. Em gratidão, aqui estamos, a convite do teu Filho, que nos deixou esta aliança,
segundo o que nos ensina a Sagrada Escritura:
L. Na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos
seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o
deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no
meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas
as vezes que o beberdes em memória de mim.
L. Graças te damos, eterno Deus, pela dádiva misericordiosa da tua presença, pelo
Espírito Santo, e a salvação concedida no corpo e sangue do teu Filho, Jesus Cristo.
Esta presença é consolo e sustento para a Missão que nos incumbes. Ao redor da
tua mesa, a força e a sabedoria do Espírito nos transformam em um só corpo, em
uma só família, em uma humanidade, em uma só Criação. Esta é a comunhão que
gera parcerias, fortalece a fé, gera gratidão e cria compromisso solidário.
L. Nós te agradecemos, pois, na grande Ceia do teu Reino, nos reunirás com todas
as pessoas que foram sustentadas na fé em ti e, em gratidão, assumiram
compromissos de amor e discipulado neste mundo dividido. Nesta esperança, em
união com Cristo e o Espírito Santo, oramos a uma só voz:
Pai Nosso
Fração
L. (levantando o cálice) O cálice pelo qual demos graças é a comunhão no sangue de
Cristo (+);
(Partindo o pão) o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo (+).
C. Nós, embora muitos, somos um só corpo (LCI 265)

Cordeiro de Deus
L. Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
Comunhão
Oração pós-comunhão
L. Agradecemos-te, Deus de bondade, por tudo o que nos deste nesta mesa da comunhão.
Por tudo o que ﬁzeste e fazes em nosso favor, em louvor, a ti cantamos:
Canto
Graças, Senhor, graças, Senhor, por tua bondade, teu poder, teu amor. Graças, Senhor (LCI 202)

LITURGIA DA DESPEDIDA
Avisos
Bênção
L. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e
tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a paz. (+). Amém.
Envio
C. Ungidos e ungidas na força do teu Espírito, ó Deus,
Vamos para a vida, saiamos para o caminho,
Levando tuas palavras, anunciando verdades possíveis, visões de justiça,
Sonhos de mãos abertas e solidárias,
Esperança de mundos com espaços e oportunidades para todas as pessoas, sem distinção
alguma.
Ungidos e ungidas na força do teu Espírito, sigamos... e tu caminhas ao nosso lado.
(Autoria: Gerardo Oberman, versão original em espanhol. Traduzido por Cat. Dra. Erli Mansk).
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