CULTO DO PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO 2021
LITURGIA DE ENTRADA
Sinos
Prelúdio
PARTE I
(Lançamento do Tema do Ano): Amar a Deus e as pessoas
(Lema bíblico): “Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade” (1 João 3)
L. Na IECLB, a entrada de um novo ano da Igreja é marcada pela apresentação do novo Tema e do novo Lema.
Para 2022 se escolheu como tema a relação intrínseca do amor a Deus e do amor às pessoas, que está baseado
em uma passagem da 1 carta de João 1.3.
Acolhida
Litania de entrada
Um novo ano da Igreja inicia.
Será o Advento de um novo tempo?
As coisas antigas já passaram, eis que novas estão surgindo!
Aqui estamos, pela graça de Deus,
para recomeçar e transformar.
Preparem o caminho.
O Senhor Jesus ao nosso encontro vem!
Abra o seu coração;
Desfaça o ódio; apague a mentira.
Renove!
Deus é AMOR.
Amor que perdoa, que aceita, que regenera e cura.
O AMOR de Deus faz a vida cristã. Abre as portas do paraíso, oferece um mundo de paz;
O AMOR de Deus nos faz sonhar com relações novas entre as pessoas, justas e respeitáveis.
O amor é de Deus. É Cristo encarnado. É o dom supremo!
O amor de Deus traz esperança e bem viver.
Com estas palavras apresentamos o Tema do Ano de 2022
(Apresentação do cartaz).
(Em seguida se apresenta o vídeo do TA. Convidar alguém para acender a primeira vela da Coroa de
Advento, dizendo:)
Que a chama do Amor Maior, o divino amor, aqueça o seu e o meu coração. E que, a cada dia do novo ano,
amemos a Deus e as pessoas, não de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém
PARTE II
Saudação apostólica
L. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam conosco. Amém!

Hino
L. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação (Salmo 85.7)
Na vida muitos caminhos se abrem diante de nós – o caminho de Deus está marcado por nossa resposta ao
seu amor que se manifesta na vivência com o semelhante e com a criação. A primeira vela de Advento que já
acendemos nos lembra a luz de Deus em nossos caminhos. O hino que cantaremos em seguida expressa a
alegria por essa presença.
Hino - LCI 365
Confissão de pecados
L. A comunidade, quando se reúne, coloca toda a sua vida diante de Deus, com suas alegrias e seus erros e
descaminhos. Por isso ela confessa seus pecados diante de Deus e de seus irmãos e irmãs. Vamos fazê-lo com
um hino
Hino - LCI 36
Kyrie
L. Na certeza de que Deus nos perdoa e nos dá nova chance, nos lembramos dos povos e do mundo e por eles
intercedemos com o hino
Hino - LCI 56
Oração do Dia
L. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos reunires em torno da tua palavra. Nestes difíceis tempos de pandemia,
mais do que nunca precisamos do teu consolo e do teu alento. Mantém-nos fieis à tua palavra que nos abre
olhos e corações de uns pelos outros. Sê nossa luz e nosso norte neste Advento. Por Cristo, Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
Primeira Leitura - Jeremias 33.14-16
Leitura do Evangelho
L. Ouçamos a passagem do Evangelho para este 1. Domingo de Advento:
Lucas 21.25-36
L. Palavra do Senhor.
C. Louvado sejas, Cristo!
Pregação: Texto-base
1 Tessalonicenses 3. 9 – 13
Hino - LCI 364 (HPD 1 – 1)
Credo Apostólico
Recolhimento das Ofertas
L. As ofertas deste domingo, em todas as comunidades de nossa igreja, se destinam à Obra Gustavo Adolfo
(OGA). Com esses recursos e com uma considerável ajuda do Gustav-Adolf-Werk da Alemanha, é possível
apoiar projetos de reformas, construção, melhorias, projetos sociais de comunidades e situações de
emergência. Em mais de 100 anos comunidades que receberam apoio têm uma história a contar. A OGA
somente pode cumprir a sua missão graças a ofertas e doações e ela é devedora a quem a ajudou. Que Deus
abençoe dádivas, doadoras e doadores.
Hino LCI 474

Oração Geral da Igreja
L. Oremos! Senhor, criador do universo e das criaturas, aos teus pés colocamos a tua criação, agradecendo e
por ela orando.
L. Oramos pelos povos do mundo que vivem de forma tão desigual, onde poucos têm muito e muitos têm
pouco: Abre olhos e coração de quem governa e tem poder de decisão para buscar novos caminhos. Ouve
nossa oração...
C. Ouve nossa oração e atende à nossa súplica (2x)
L. Oramos por tua cristandade que celebra a mesma data, o mesmo Cristo, mas ainda está dividida. Ensina-nos
a nos vermos como irmãs e irmãos plenos. Ouve nossa oração...
C. Ouve nossa oração...
Cuida de nossa igreja para que ela seja testemunha autêntica do teu amor manifesto em vida e ação. Ouve
nossa oração...
C. Ouve nossa oração...
L. Rogamos especialmente por todos os doentes em hospitais, em casas, em desabrigo: Sê de todos cuidador
e faze de nós teus auxiliares e tuas auxiliares onde quer que estejamos. Ouve nossa oração...
C. Ouve nossa oração...
L. Lembramos pessoas enlutadas e desarrumadas pelas perdas de pessoas queridas. Sê consolo, sê alento, sê
esperança, pois tu vives e reinas de eternidade a eternidade. E tudo mais que vai em nossas mentes e corações,
nós o juntamos na oração que teu filho nos ensinou:
C. Pai nosso...
LITURGIA DE DESPEDIDA
Bênção
L. Que Deus nos acompanhe com sua bênção:
“Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja de causar danos uns aos outros, e que o amor de Deus
encha as nossas vidas com a paz que estende suas mãos ao próximo num gesto de verdadeira reconciliação e
amizade”
(De: Em tua graça – livro de culto e orações. Conselho Mundial de Igrejas, 2006, p. 71).
Envio
L. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria.
Hino - LCI 358

