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P: Presidente 

A: Assembleia 

L1, 2…: Leitores 

1ªParte – Reunidos em nome de Jesus 

Cântico (enquanto a Bíblia percorre de mão em mão até ao ambão): 

Fá+                                                        Lá-/Ré- 

1- A paz vai correndo como um rio, 
Sol-      Dó+7                     Fá+ 

Vai correndo de mão para mão 
                                       Lá-/Ré- 

Vai correndo pró deserto, 
Sol-         Dó+7                     Fá+ 

Libertando o meu irmão. 
  

2- O amor ... 
  

3- A luz... 

  

P: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

A: Ámen. 

 

P: A graça e a paz de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de 

Seu Filho Jesus Cristo, estejam convosco. 

A: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

P: Caros irmãos e irmãs em Cristo, este ano, muitos cristãos e Igrejas 

estarão comemorando o aniversário da Reforma. São Paulo nos recorda 

que Deus nos reconciliou através de Cristo e que o amor de Cristo nos 

impele a ser ministros da reconciliação. Adoremos e louvemos a Deus 

juntos na unidade do Espírito Santo! 

Salmo 98 (recitado em 2 coros): 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 

porque Ele fez maravilhas! 
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A sua mão direita e o seu santo braço 

lhe deram a vitória. 

 

O Senhor anunciou a sua vitória, 

revelou aos povos a sua justiça. 

 

Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade 

em favor da casa de Israel. 

 

Todos os confins da terra presenciaram 

o triunfo libertador do nosso Deus. 

 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 

 

Cantai hinos ao Senhor, ao som da harpa, 

ao som da harpa e da lira; 

 

ao som de cornetins e trombetas, 

aclamai o nosso rei e Senhor. 

 

Ressoe o mar e tudo o que ele contém, 

o mundo inteiro e os que nele habitam. 

 

Batam palmas os rios, 

e as montanhas, em coro, gritem de alegria 

 

Diante do Senhor, que vem julgar a terra. 

Ele governará o mundo com justiça e os povos com rectidão. 

2ª Parte – Divididos por nossos pecados 

P: No curso da história, tem havido muitos movimentos de renovação na 

Igreja, que está sempre necessitada de uma conversão mais profunda a 

seu Mestre, Jesus Cristo. Às vezes esses movimentos têm levado a 

indesejáveis divisões. Esse fato contradiz o que Jesus pede ao Pai em João 



4 

 

17,23: “que eles cheguem à unidade perfeita e, assim, o mundo possa 

conhecer que tu me enviaste e os amaste como tu me amaste.” 

Confessemos nossos pecados e oremos por perdão e cura das feridas que 

resultaram de nossas divisões. Ao mencionarmos esses pecados veremos 

como eles se tornam um muro que nos divide. 

Silêncio 

P: Oremos: Deus e Pai do céu, viemos a ti em nome de Jesus. 

Experimentamos renovação através do teu Santo Espírito, e ainda assim 

construímos muros que nos dividem, muros que prejudicam a 

comunidade e a unidade. Trazemos diante de ti agora as pedras com que 

construímos nossos muros e te pedimos perdão e cura. 

A: Ámen. 

À medida que cada pecado é nomeado, a pedra correspondente é 

trazida para construir o muro. Depois de um momento de silêncio, o 

portador da pedra (L) faz a prece por perdão e a comunidade responde 

“perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam 

contra nós”. 

P: Uma pedra no nosso muro é “falta de amor” 

(A pedra com o rótulo “falta de amor” é colocada.) 

L1: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

todas as ocasiões em que falhamos no amor. Humildemente Vos 

pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “ódio e desprezo” 

(A pedra com o rótulo “ódio e desprezo” é colocada.) 
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L 2: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

nosso ódio e desprezo de uns com os outros. Humildemente pedimos:  

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “falsa acusação” 

(A pedra com o rótulo “falsa acusação” é colocada.) 

L 3: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

denunciar e falsamente acusar uns aos outros. Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “discriminação” 

(A pedra com o rótulo “discriminação” é colocada.) 

L 4: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

todas as formas de preconceito e discriminação de uns para outros. 

Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

Cântico:      

Dó+                         Sol+         Dó+ 

1- Senhor, tem piedade de nós, 
                             Fá+                Sol+     

Somos o Teu povo pecador 
Fá+                        Sol+ 

Toma a nossa vida 
Dó+                     Lá- 

De pecado e dor 
Fá+                              Sol+                  Dó+    

Enche-nos do espírito de amor. 
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 P: Uma pedra em nosso muro é “perseguição” 

(A pedra com o rótulo “perseguição” é colocada.) 

L 5: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

perseguir e torturar uns aos outros. Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “quebra de comunhão” 

(A pedra com o rótulo “quebra de comunhão” é colocada.) 

L 6: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

perpetuar a quebra de comunhão entre nossas Igrejas. Humildemente 

pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “intolerância” 

(A pedra com o rótulo “intolerância” é colocada.) 

L 7: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

banir nossos irmãos e irmãs de nossa terra natal comum no passado e 

por atos de intolerância religiosa dos tempos de hoje. Humildemente 

pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro são as “guerras religiosas” 

(A pedra com o rótulo “guerras religiosas” é colocada.) 
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L 8: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

todas as guerras que promovemos uns contra os outros em seu nome. 

Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

Cântico: 
     Dó+                      Sol+          Dó+ 

2- Cristo, tem piedade de nós... 
 

                             Fá+                Sol+     

Somos o Teu povo pecador 
Fá+                        Sol+ 

Toma a nossa vida 
Dó+                     Lá- 

De pecado e dor 
Fá+                              Sol+                  Dó+    

Enche-nos do espírito de amor. 

  

P: Uma pedra em nosso muro é “divisão” 

(A pedra com o rótulo “divisão” é colocada.) 

L 9: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão por 

vivermos nossa vida cristã em divisão uns com os outros e desviados de 

nosso chamado comum para a cura de toda criação. Humildemente 

pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “abuso de poder” 

(A pedra com o rótulo “abuso de poder” é colocada.) 
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L 10: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão 

por nosso abuso de poder. Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “isolamento” 

(A pedra com o rótulo “isolamento” é colocada.) 

L 11: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão 

pelas vezes em que nos temos isolado de nossos irmãos e irmãs cristãos 

e das comunidades em que vivemos. Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

P: Uma pedra em nosso muro é “orgulho” 

(A pedra com o rótulo “orgulho” é colocada.) 

L 12: Deus de toda graça, o amor de Cristo nos impele a pedir perdão 

por nosso orgulho. Humildemente pedimos: 

A: Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que 

pecam contra nós. 

Cântico:  
Dó+                         Sol+         Dó+ 

1- Senhor, tem piedade de nós, 

  
                             Fá+                Sol+     

Somos o Teu povo pecador 
Fá+                        Sol+ 

Toma a nossa vida 
Dó+                     Lá- 

De pecado e dor 
Fá+                              Sol+                  Dó+    

Enche-nos do espírito de amor. 
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P: Oremos: Senhor, nosso Deus, olha para este muro que temos 

construído, que nos separa de ti e uns dos outros entre nós. Perdoa os 

nossos pecados. Cura-nos. Ajuda-nos a vencer todos os muros de divisão 

e torna-nos um em Ti. 

A: Ámen. 

3ª Parte – O convite da Palavra à Reconciliação 

Primeira leitura: Ezequiel 36,25-27 

Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados; Eu vos 

purificarei de todas as manchas e de todos os pecados.
 
Dar-vos-ei um 

coração novo e introduzirei em vós um espírito novo: arrancarei do vosso 

peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
 
Dentro de vós 

porei o meu espírito, fazendo com que sigais as minhas leis e obedeçais 

e pratiqueis os meus preceitos. 

Cântico:  
      do        la-  

Eu Te amo, ó Senhor 

         fa         sol7… 

Deus em quem acreditei. 

Ilumina os meus caminhos 

e contigo avançarei.  

    (do) 

(Meu Deus) 

 

Minha força e meu refúgio 

eu Te amo, ó Senhor. 

Em Ti ponho a confiança 

porque és meu Salvador. 

 

Contra mim se levantaram 

inimigos poderosos, 

mas Deus veio e recolheu-me 

em seus braços amorosos. 

 

Estive à beira do fundo abismo 

e a morte me envolveu. 

Invoquei a Deus, meu Pai, 

e a vida renasceu. 
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Segunda leitura: 2 Coríntios 5,14-20 

Sim, o amor de Cristo nos absorve completamente, ao pensar que um só 

morreu por todos e, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, a 

fim de que, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para 

aquele que por eles morreu e ressuscitou.
 
Por conseguinte, de agora em 

diante, não conhecemos ninguém à maneira humana. Ainda que tenhamos 

conhecido a Cristo desse modo, agora já não o conhecemos assim.
 
Por 

isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que era antigo 

passou; eis que surgiram coisas novas.
 
Tudo isto vem de Deus, que nos 

reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da 

reconciliação.
 
Pois foi Deus quem reconciliou o mundo consigo, em 

Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, e pondo em nós a 

palavra da reconciliação.
 
É em nome de Cristo, portanto, que exercemos 

as funções de embaixadores e é Deus quem, por nosso intermédio, vos 

exorta. Em nome de Cristo suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus. 

 

Aclamação: 

Dó+/Mi-   Fá+                 Sol+        

Aleluia, a palavra é Deus em nós, 
Dó+/Mi-   Fá+                 Sol+        

Aleluia, a palavra é Deus em nós, 
  

       Dó+          Mi-    Fá+/Sol+    

Aleluia, aleluia, aleluia 
       Dó+          Mi-    Fá+/Sol+/Dó+    

Aleluia, aleluia, aleluia 

Leitura do Evangelho: Lucas 15,11-24 

 

Disse ainda: «Um homem tinha dois filhos.
 
O mais novo disse ao pai: 

‘Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde.’ E o pai repartiu os 

bens entre os dois.
 
Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, 

partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, 

numa vida desregrada.
 
Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse 

país e ele começou a passar privações.
 
Então, foi colocar-se ao serviço de 

um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos 



11 

 

guardar porcos.
 
Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas 

que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava.
 
E, caindo em si, disse: 

‘Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a 

morrer de fome!
 
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: 

Pai, pequei contra o Céu e contra ti;
 
já não sou digno de ser chamado teu 

filho; trata-me como um dos teus jornaleiros.’
 
E, levantando-se, foi ter 

com o pai.Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de 

compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. 
 
O 

filho disse-lhe: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti; já não mereço ser 

chamado teu filho.’
 
Mas o pai disse aos seus servos: ‘Trazei depressa a 

melhor túnica e vesti-lha; dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os 

pés.
 
Trazei o vitelo gordo e matai-o; vamos fazer um banquete e alegrar-

nos,
 
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi 

encontrado.’ E a festa principiou. 

Meditação 

4ª Parte – Viver reconciliados pela fé 

Enquanto o muro é desmantelado e as pedras são colocadas na forma 

de uma cruz, entoa-se um canto de reconciliação ou um hino de 

glorificação da cruz. 

 

Cântico: 

                     Ré+ 

Quando a vida for um sim 
             Si-  

Aos apelos do amanhã,  
            Mi-                       Sol+                  Lá+        7 

Beberemos da nascente que é Deus. 
                      Ré+   

Quando o coração for festa 
            Si-  

A cantar ao Deus da Vida, 
             Mi-                      Lá+7                    Ré+/Lá+7(Ré+/7) 

nascerá dentro de nós um novo céu! (bis) 
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                      Sol+     Lá+7      Ré+/Si- 

1- Deus fará quebrar as armas; 
                Mi-    Lá+7    Ré+/7 

Deus fará coração novo! 
             Sol+  Lá+7  Ré+   Si- 

Ele enxugará as lágrimas: 
           Mi-     Ré+/Lá+ Ré+/Lá+7 

Será festa do seu povo! 

  
                          Sol+    Lá+7            Ré+/Si- 

2- Nem mais noite nem mais dor; 
                   Mi-      Lá+7        Ré+/7 

Morte ao ódio, morte à guerra. 
                Sol+   Lá+7       Ré+/Si- 

Deus será nossa bandeira, 
            Mi-       Ré+/Lá+/Ré+/Lá+7 

Novo céu e nova Terra!  

  
                     Sol+  Lá+7   Ré+/Si- 

3- Deus habita entre nós: 
            Mi-              Lá+7/Ré+/7 

Novo mundo está aqui! 
                   Sol+       Lá+7          Ré+/Si- 

Deus percorre a nossa história :  
                   Mi-       Ré+/Lá+/Ré+/Lá+7 

Ele é princípio, Ele é fim! 

  

P: Oremos: Generoso Deus e Pai do Céu, temos escutado tua Palavra que 

diz que nos reconciliaste contigo através de teu Filho Jesus Cristo, nosso 

Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, transforma nossos corações de 

pedra. Ajuda-nos a agir como ministros de reconciliação e cura as 

divisões de nossas Igrejas para que possamos servir melhor como 

instrumentos de tua paz no mundo. 

A: Ámen. 
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A paz 

P: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Ofereçamos uns aos outros um sinal de paz.. 

Cântico: 

Fá+                                                        Lá-/Ré- 

1- A paz vai correndo como um rio, 
Sol-      Dó+7                     Fá+ 

Vai correndo de mão para mão 
                                       Lá-/Ré- 

Vai correndo pró deserto, 
Sol-         Dó+7                     Fá+ 

Libertando o meu irmão. 
  

2- O amor ... 
  

3- A luz... 

P: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Uma vez reunidos na mesma fé, iluminada pela Palavra de Jesus, 

professemos a nossa fé: 

Creio em um só Deus… 

 

Preces de intercessão 

Depois de cada pedido, três pessoas acendem suas velas numa fonte 

central de luz – por exemplo: um círio pascal – e permanecem de pé ao 

redor da cruz até a parte que tem o título de “Comissão que vem de 

Cristo”. 

L 1: Todo poderoso Deus, enviaste teu Filho Jesus Cristo para reconciliar 

contigo o mundo. Nós te louvamos por aqueles que enviaste no poder do 

Espírito para pregar o Evangelho às nações. Agradecemos por ter em 

todas as partes do mundo uma comunidade de amor que foi reunida com 
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preces e trabalhos, e porque em todos os lugares teus servos proclamam 

teu nome. Que o teu Espírito desperte em toda comunidade uma fome e 

sede de unidade no teu amor. Oremos ao Senhor: 

Resposta (falada ou cantada): Senhor, escuta a nossa prece. 

Com tempo suficiente para que os encarregados possam acender suas 

velas no círio pascal. 

L 2: Generoso Deus, oramos por nossas Igrejas. Enche-as com toda 

verdade e paz. Onde a fé estiver corrompida, purifica-a; onde as pessoas 

se extraviam, redireciona seus caminhos; onde falham na proclamação do 

Evangelho, reforma-as; onde testemunham o que é certo, fortalece-as; 

onde estiverem passando necessidades, dá-lhes o que precisam; e onde 

estão divididas, restabelece a união. Oremos ao Senhor:  

Resposta (falada ou cantada): Senhor, escuta a nossa prece. 

Com tempo suficiente para que os encarregados possam acender suas 

velas no círio pascal. 

L 3: Deus Criador, nos fizeste à tua imagem e nos redimiste por Jesus 

Cristo, teu Filho. Olha por toda a família humana com compaixão; retira 

a arrogância e o ódio que infetam nossos corações; derruba os muros que 

nos separam; torna-nos unidos em laços de amor. E, mesmo em nossas 

fraquezas, age para realizar teus projetos na terra, para que todos os povos 

e nações possam te servir em harmonia ao redor de teu trono celestial. 

Oremos ao Senhor:  

Resposta (falada ou cantada): Senhor, escuta a nossa prece. 

Com tempo suficiente para que os encarregados possam acender suas 

velas no círio pascal. 

L 4: Santo Espírito, Doador da Vida, fomos criados para sermos plenos 

em Ti e para partilhar esta vida na terra com nossos irmãos e irmãs. 

Desperta em cada um de nós tua compaixão e amor. Dá-nos força e 

coragem para trabalhar pela justiça onde estivermos, para criar paz dentro 

de nossas famílias, para confortar os doentes e os que estão morrendo e 

para partilhar tudo que temos com aqueles que estão carentes do 
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necessário. Pela transformação de todo coração humano, oremos ao 

Senhor: 

Resposta (falada ou cantada): Senhor, escuta a nossa prece. 

Com tempo suficiente para que os encarregados possam acender suas 

velas no círio pascal. 

Pai nosso 

Os doze fazem passar as velas por toda a Assembleia até que cada 

pessoa tenha uma vela acesa. 

P: Uma vela acesa é um símbolo profundamente humano: ilumina a 

escuridão, cria calor humano, segurança e comunidade. Simboliza Cristo, 

a luz do mundo. Como embaixadores de Cristo carregaremos esta luz para 

o mundo, para os lugares escuros onde brigas, discordâncias e divisões 

impedem nosso testemunho conjunto. Que a luz de Cristo promova 

reconciliação em nossos pensamentos, palavras e ações.  

Recebei a Luz de Cristo e levem-na para as partes escuras do nosso 

mundo! Sede ministros da reconciliação! Sede embaixadores de 

Cristo!  

Bênção e Envio 

P: A Ti clamamos, muito misericordioso Deus:  

Que todos os que buscam reconciliação sintam a tua ajuda para que 

possam proclamar teus grandiosos atos de Amor! Isso te pedimos em 

nome de teu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor.  

A: Ámen. 

P: Que a bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, 

venha sobre vós e permaneça convosco para sempre.  

A: Ámen. 

P: Ide em paz e que o Senhor voz acompanhe. 

A: Graças a Deus. 
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Cântico: 

Ré+           Lá+7              Si-                Ré+ 

1- Sois a semente que há-de crescer, 
                  Sol+           Mi-            Lá+/7 

Sois a estrela que há-de brilhar 
Ré+            Lá+7           Si-             Sol+ 

Sois o fermento da terra e o sal 
        Ré+          Lá+                    Ré+/Lá+ 

Luz nova no mundo a alastrar. 
Ré+               Lá+7           Si-              Ré+ 

Vós sois o sol da manhã a nascer, 
                  Sol+           Mi-               Lá+/7 

Sois a espiga que há-de crescer. 
Ré+                 Lá+7            Si-               Sol+ 

Vós sois no mundo denúncia do mal, 
       Ré+                  Lá+           Ré+ 

Profetas que eu vou enviar. 
  

Lá+      7            Ré+                    Sol+       Si-              Ré+ 

Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor, 

Sol+      Mi-                Si-/Ré+/Lá+       7                Ré+ 

Mensageiros da vida, do perdão e da paz! 
Lá+          7            Ré+                      Sol+             Si-               Ré+ 

Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição 
Sol+    Mi-                Si-/Ré+   Lá+         7                    Ré+ 

Sede minha presença, eu convosco estarei. 

  

 

 


