P: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos teus apóstolos: Eu vos deixo a
paz, eu vos dou a minha paz. Não olhes para os nossos pecados, mas
para a fé que anima a tua igreja; tu que és Deus com o Pai e o Espírito
Santo.
Todos(as): Amém
P: O abraço da paz
P: Felizes todos(as) convidados(as) para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo! Venham todos(as) com alegria, pois
tudo já está preparado.
Todos(as): Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo...
CANTO DA COMUNHÃO
Depois da comunhão
P: Ó Deus, nosso Pai. Agradecemos por tua bondade que nos acolhe e
nos fortalece. Ilumina nossos passos com a tua luz e ajuda-nos a entender
a tua vontade para a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Todo(as): Amém.
Bênção e envio
P: Com um gesto de humildade, elevemos nossas mãos abertas ao alto,
para assim acolher a bênção de Deus:
P: Que Deus te abençoe e te proteja; que Deus guarde o teu caminhar;
que o Senhor te olhe com amor e mostre sua bondade em tua família; que
ele te ampare dia e noite, te olhe com amor e te conceda paz. Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos(as): Amém
Hino final
Daqueles que estão a minha frente, cuida bem, Senhor.
Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor,
Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor.
E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor.
Sino

Você pode ler e compartilhar as prédicas em www.luteranos.com.br/belohorizonte
Visite-nos no Facebook como: luteranos-uai.

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – Comunidade de Belo Horizonte

Culto Dominical
Sino
Canto de entrada

P: Em nome do Pai, ...
♫. Deus está aqui, Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão

certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e
podes me ouvir.
Confissão de pecados:
P: Irmãos e irmãs: Reunidos como povo de Deus, podemos falar com
Deus como nos sentimos. Em nossa vida nós temos acertado e errado.
Por isso, confessemos a Deus os nossos pecados:
♫. Pelas dores deste mundo, oh Senhor, imploramos piedade. A um

só tempo geme a Criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor, desta
gente oprimida. Apressa-te, com tua salvação. A tua paz, bendita e
irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O
teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu Reino venha a
nós. Kyrie eleison.
P: (Anúncio da graça) Deus, Pai misericordioso, teve compaixão de nós, por
Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Todos(as): Amém
GLORIA (dois coros)
Todos(as): ♫. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória,
paz entre nós, paz entre nós.
1) Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, 2) Nós te louvamos,
nós te bendizemos, 1) nós te adoramos, nós te glorificamos, 2) nós te damos

graças por tua imensa glória. 1) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 2)
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai 1) Tu que tiras o pecado
do mundo, tem piedade de nós. 2) Tu que tiras o pecado do mundo, acolhe a
nossa súplica. 1) Tu que estás à direita do Pai, tem piedade de nós. 2) Só tu
és Santo. Só tu és Senhor, 1) Só tu és o Altíssimo. 2) Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Todos(as): Amém.
Todos(as): ♫. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória,

paz entre nós, paz entre nós.
Culto Infantil:
Todos(as): Querido Deus, nós te agradecemos por cada criança que está
aqui hoje. Acompanha-as no culto infantil e ajuda-as a compreender a tua
Palavra. Abençoa também a .................... nessa tarefa. Por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Hino:
Primeira Leitura: Antigo Testamento
C Senhor que a tua Palavra, transforme a nossa vida, queremos
caminhar com retidão na lua luz (2x)
Segunda Leitura: Novo Testamento
♫ Ale-Ale-Ale-lu-u-ia, Ale-Ale-Ale-lu-u-ia, Ale-Ale-Ale-lu-u-ia
aleluia, Aleluia.
Leitura do Evangelho:
Prédica
Confissão de fé
Hino:
Oração comunitária
Todos(as): Bondoso Deus. Sabemos que teus ouvidos se inclinam para a
oração daqueles(as) que te invocam. Tu estás sempre atento ao que te
pedimos em nome de Jesus. Queremos colocar todas as nossas
preocupações e angústias em tuas mãos e pedir a tua bênção. Nós
cremos que nos momentos de crise e de desespero, tu és a nossa
esperança. Cremos que diante das situações mais difíceis, tu és a nossa
verdadeira luz. Atende, ó Deus, as preces que aqui apresentamos por
meio de Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Todos(as): Amém

para receber nesta mesa os benefícios do que Jesus fez por nós.
Todos(as): Envia-nos teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
P: Que Deus esteja com vocês
Todos(as): Ele está no meio de nós.
P: Vamos elevar os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus
Todos(as): Ao Senhor os elevamos
P: Demos graças ao Senhor nosso Deus
Todos(as): Isso é digno e justo
P:. Sim, é digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos te
rendamos graças, ó Deus, pois és fiel conosco. Jamais deixaste de
cumprir uma única promessa. Deste-nos a salvação por teu Filho Jesus
Cristo. Por isso, nós te agradecemos e te louvamos dizendo a uma só voz:
Todos(as):Santo, Santo, Santo Deus Onipotente, cantam de manhã....
P: Reunidos ao redor desta mesa, celebramos a vitória do sofrimento,
morte e ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, o qual antes de entregarse à morte e ressuscitar, reuniu-se com os discípulos, tomou o pão e o
cálice e disse:
P: Instituição da Ceia – (1Coríntios 11.23-26)

♫. Fonte eterna de amor/, que transbordas de bondade. Te derramas
em favor/ de toda humanidade. Vem me dar a tua mão/ e conduze a
minha vida. Nestes tempos de aflição/, concede-me guarida.
Sob a luz do teu olhar/, sigo em paz a minha estrada/, pois eu sei que
vais guiar/, cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar/ nos
momentos de cansaço. Caso eu venha a tropeçar/, que eu caia em teu
abraço.
P. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida,
cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá que, partilhando este pão e
bebendo do cálice da comunhão, possamos viver a partir de tua promessa
em nossa vida diária e dar testemunho de tua fidelidade.

Avisos e Hino:
Todos(as): Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Deus Pai todo-

Liturgia da Ceia
P: Ó Deus, que criaste um mundo bonito e perfeito e que em Jesus Cristo
te aproximaste de nós, dá que também nós caminhemos em tua direção

poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre. Amém.
PAI NOSSO

