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LITURGIA DE ENTRADALITURGIA DE ENTRADALITURGIA DE ENTRADALITURGIA DE ENTRADA    

 
PRELÚDIO 
 
HINO DE ENTRADA ≈ Senhor te Quero (Banda DNS8) 
 
Eu te busco, te procuro, ó Deus. 
No silêncio tu estás  
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim 
Conhecer-te eu quero mais. 
 
 Senhor te quero 
 Quero ouvir tua voz 
 Senhor te quero mais 
 Quero tocar-te 
 Tua face eu quero ver 
 Senhor te quero mais. 
 
Prosseguindo, para o alvo eu vou 
A coroa conquistar 
Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir 
Conhecer-te eu quero mais. 
 
ACOLHIDA 
 
INVOCAÇÃO 
OOOO    Em nome do Pai e do T Filho também, em nome do Espírito Santo.  

cccc  Amém. 
  
CONFISSÃO DE PECADOS 
OOOO &  Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e 

tentações. 

cccc  &  Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão. Busco alívio 
ao coração. 

OOOO  &  Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões.  

cccc  &  Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão. Busco alívio ao 
coração. 

OOOO &  Nesta petição peço o teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. 

cccc  &  Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão.  
    Busco alívio ao coração. 
 
ABSOLVIÇÃO 
 
Vivifica – Grupo de Dança Litúrgica da JELPA 
 
INTRÓITO 

O Antífona   Ó SENHOR Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda! Não deixes de ouvir 
o meu pedido. 

 
 Salmo    Louvado seja Deus, o SENHOR, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. 

O SENHOR é a minha força e o meu escudo; com todo o coração eu confio nele. O 
SENHOR me ajuda; por isso, o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu 
louvor. O SENHOR Deus é a força do seu povo. O SENHOR é o refúgio seguro do 
rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus! Sê o 
pastor deles e cuida deles. 

 
cccc  &  Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito agora e sempre. 

Amém. 
 

O Antífona   Ó SENHOR Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda! Não deixes de ouvir 
o meu pedido. 

 
LITANIA DO KYRIE 
 
OOOO    Em paz oremos ao Senhor. 

cccc  & Senhor, tem piedade de nós (2 x); Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, 
Senhor, tem piedade de nós. 

 

OOOO Roguemos em fé a Deus, nosso Pai, a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. 
 Para a Igreja de Deus em todo o mundo, invoquemos o Espírito e a diversidade de 

seus dons. 

cccc  & Cristo, tem piedade de nós (2 x); Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade, 
Cristo, tem piedade de nós. 

 

OOOO    Pelos líderes das nações, a fim de que governem com sabedoria de Deus, justiça e 
paz. Em favor dos que lamentam e choram os seus pecados, em favor dos tristes e 
abatidos e em favor de  toda a humanidade clamemos, ao Senhor: 

cccc  & Senhor, tem piedade de nós (2 x); Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, 
Senhor, tem piedade de nós. 

 
 



GLORIA IN EXCELSIS 
 

cccc  &  Glória, glória, glória a Deus nas altura! Glória, glória, paz entre nós, paz 
entre nós! 

OOOO Nós te louvamos, bendizemos adoramos, nós te glorificamos e te damos graças por 
tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente.  

cccc  &  Glória, glória, glória a Deus nas altura! Glória, glória, paz entre nós, paz 
entre nós! 

OOOO    Ó Senhor, unigênito Filho , Jesus Cristo; ó Senhor Deus, cordeiro de Deus, Filho do 
Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados 
do mundo, aceita a  nossa súplica. Tu, que estás sentado à mão direita de Deus Pai, 
tem misericórdia de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor. 

cccc  &  Glória, glória, glória a Deus nas altura! Glória, glória, paz entre nós, paz 
entre nós! 

OOOO    Só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus 
Pai, Amém. 

cccc  &  Glória, glória, glória a Deus nas altura! Glória, glória, paz entre nós, paz 
entre nós! 

 
LITURGIA DA PALAVRALITURGIA DA PALAVRALITURGIA DA PALAVRALITURGIA DA PALAVRA    

 
ORAÇÃO DO DIA 
 
LEITURAS BÍBLICAS    Atos 9. 1-20 e Apocalipse 5.11-14 
 
LEITURA DO EVANGELHO  

OOOO  O evangelho conforme João, capítulo 21, desde o versículo 1 até o versículo 14. 

cccc    &  Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Após a leitura: 

OOOO Este é o Evangelho do Senhor! 

cccc  Graças a Deus ! 
 
HINO ≈ Cristo já Ressuscitou 
 
Cristo já  ressuscitou  
e seu túmulo deixou. 
Vossas vozes levantai, 
seu triunfo celebrai. 
 
 Cristo a luta terminou  
 e a vitória conquistou. 
 agonia,mágoa e dor 
 não lhe causam mais horror. 

 
Nem a tumba resistiu; 
Cristo, forte, ressurgiu. 
Ele vive e prometeu 
vida e glória lá no céu. 
 
 Este prêmio iremos ter 
 e por graça ali viver. 
 Aceitemos nossa cruz, 
 e sigamos a Jesus. 
 
HOMILIA 
 
CREDO APOSTÓLICO  
 
Tu és Santo - Grupo de Dança Litúrgica Rei Jesus 
 
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA  
 
RECOLHIMENTO DAS OFERTAS ≈ Participação da Banda DNS8 
 As ofertas do culto serão destinadas ao Seminário co-irmão da Argentina que 

sofreu um incêndio criminoso na madrugada do dia 02/04 ocasionando danos 
materiais. 

 
LITURGIA DA SANTA CEIALITURGIA DA SANTA CEIALITURGIA DA SANTA CEIALITURGIA DA SANTA CEIA    

PREFÁCIO 
OOOO  O Senhor esteja com vocês. 

cccc  E também com você. 
OOOO  Vamos levantar nossas vozes e nossos corações a Deus.  

cccc  Sim, nós os levantamos a Deus com toda a alegria. 
OOOO  Agradeçamos ao Senhor por sua misericórdia. 

cccc  É justo e necessário agradecer-lhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÇÃO DE GRAÇAS 
OOOO  É justo e necessário que em todos os lugares te demos graças, Senhor. Por tua 

palavra tu criaste todas as coisas e as declaraste boas. Tu fizeste o ser humano à tua 
própria imagem para compartilhar tua vida e refletir a tua glória. No devido tempo, 
tu vieste a nós em Jesus, teu Filho. Por ele tu demonstraste que somente seremos 
livres e vitoriosos quando tivermos o Senhor certo sobre as nossas vidas. Por isso 
nos apegamos a ele em fé, esperança e amor, mesmo quando vacilamos. Por tudo 
isso, exaltamos-te agora com todos os seres dos céus e da terra, cantando: 

cccc    &  Santo! Santo! Santo! Deus onipotente, 
 cedo de manhã cantaremos Teu louvor. 
 Santo! Santo! Santo! trino Deus, clemente, 
 és um Só Deus, excelso criador! 
OOOO  Louvado sejas, Senhor da terra e dos céus, pela permanente e inquebrantável 

fidelidade que nos demonstraste, quando vieste a nós em teu Filho. Louvado sejas, 
Pai bondoso, porque pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus nos garantes 
que nós, apesar de nossas limitações, em ti poderemos ter vida abundante e 
ressurreição. 

c Louvado sejas para sempre! 
OOOO  Derrama sobre nós o teu Espírito Santo para que, compartilhando do corpo e sangue 

de Cristo, nesta Ceia, sejamos fortalecidos na fé e vida cristã e na comunhão com os 
irmãos, proclamando sempre que tu és Senhor sobre as nossas vidas. 

cccc    Louvado sejas para sempre! Amém. 
 
PAI NOSSO 
cccc    Pai nosso que estás nos céus… 
 
PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO  
 
PAX DOMINI  
 (Todas as pessoas que estiverem participando do culto poderão cumprimentar-

se com a paz do Senhor) 

OOOO  A paz do Senhor esteja com vocês agora e sempre. 

cccc     E também com você. 
 
CORDEIRO DE DEUS 
cccc    &  Digno és, ó Cordeiro de todo o louvor, 
 graças nós rendemos por teu amor. 
 
 Tua seja a glória e o domínio também, 
 para todo o sempre. Amém. Amém. 
 
 Teus são os poderes e os tronos também, 
 hoje e para sempre. Amém. Amém. 

 
 Glória nas alturas,na terra também, 
 glórias, Aleluia! Amém. Amém. 
 
DISTRIBUIÇÃO ≈ Participação da banda DNS8 
  

LITURGIA DE DESPEDIDALITURGIA DE DESPEDIDALITURGIA DE DESPEDIDALITURGIA DE DESPEDIDA    
 
AÇÃO DE GRAÇAS 
OOOO  Onipotente e gracioso Deus, graças te damos porque nos restauraste através da 

comunhão do corpo e sangue de amado Filho. Concede, por tua bondade, que essa 
Ceia nos fortaleça a fé em ti e aumente em nós o amor e o serviço ao nosso próximo. 
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos. 

cccc     Amém. 
 
BÊNÇÃO 
OOOO  O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e  

tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 

cccc     &  Amém. Amém. Amém. 
 
DESPEDIDA E ENVIO 
OOOO  Vão, pois, irmãos, no poder e na autoridade de Deus testemunhar a respeito de seu 

amor e sua misericórdia revelados em Cristo Jesus para a salvação de todos. Vão de 
pressa e façam o bem a todas as pessoas. 

cccc     Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai atrás 
de  nós, o Senhor está ao nosso lado nos guardando, animando e fortalecendo 
para que possamos louvar constantemente o seu nome, testemunhar o seu 
evangelho e servi-lo todos os dias de nossa vida. Amém. 

 
HINO RECESSIONAL 
 
POSLÚDIO 
 

TTT 
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