
Celebração de Ação de Graças 
Alto Jequitibá, 01/08/2010 

Prelúdio: 
Acolhida: 
“Que a luz de Deus brilhe sobre nós! 

                       E que sempre protegidos nós possamos caminhar... 

                                                                Que a luz de Deus seja sobre nós.” 

Saudação: 
“Venham todos, e louvemos a Deus, o Senhor! Cantemos com alegria à 
rocha, que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de 
graças, cantando alegres hinos de louvor!” (Salmo 95.1-2) 

É em resposta a este desejo expresso do salmista que nos 
reunimos em família. Queremos juntar nossas vozes para adorar, louvar e 
agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos recebidas de suas dadivosas 
mãos em todos os instantes de nossas vidas. Que bom! Que bom que 
neste encontro podemos desfrutar a comunhão e nos sentirmos parte de 
uma mesma família. Cantemos com alegria... 
 

Cântico -  “Pode entrar a Casa é Sua”. 
Pode entrar a casa é sua – Aleluia / lado a lado viveremos - Aleluia 

O encontro é de alegria – Aleluia / cantaremos neste dia - Aleluia 

Todos numa só família – Aleluia / de mãos dadas como irmãos - Aleluia 

Procurando a mesma luz – Aleluia / chegaremos a Jesus - Aleluia 
 

Todos =                      Felizes os tolerantes 
FELIZ quem sabe olhar os outros com os olhos de um amigo, e acolhe a cada 

pessoa sem preconceito de cultura, religião ou raça. 

FELIZ quem se empenha em viver em harmonia com seus familiares, vizinhos, 

companheiros, estrangeiros, superando as inevitáveis dificuldades próprias das 

relações humanas. 

FELIZ quem não guarda rancor, não da importância a palavra e gestos 

desagradáveis, e não obriga os outros a viver segundo seu critério. 

FELIZ quem comunica com doçura, escuta as razões dos demais, sobre tudo a dos 

mais fracos. 

FELIZ quem é tolerante consigo mesmo e convive serenamente com suas próprias 

limitações e com a dos demais. 

FELIZ quem estimula o bem, para construir um mundo em que cada um possa se 

sentir bem. 

FELIZ quem acolhe o valor das diferenças que caracterizam cada homem e cada 

mulher de nosso planeta, porque essas diferenças mostram o “Nome” com que 

Deus chama a cada um. 

FELIZ quem cultiva em seu coração um sonho que, deixando sair as cores de nossa 

diversidade, verá aparecer no céu um arco Iris, o sinal de fraternidade e paz, que 

vestirá de luz e de festa o mundo.   Shalom!                               Patricia Wilson T. (Chile) 

 

Cântico: 
 Como é precioso irmão, estar bem junto a ti. 

             E juntos lado a lado andarmos com Jesus. 

E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. 

Pelo sangue no calvário, sua vida trouxe a nós. 

 A Aliança do Senhor eu tenho com você. 

            Não existem mais barreiras em meu ser.  

Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar 

E para te pedir perdoa-me, irmão. 

 Eu sou um com você no amor do nosso Pai.    

            Somos um no amor de Jesus (2x) 
 

Leitura Bíblica Responsiva  –  Salmo 128 

1- Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor  e vive de acordo com a sua vontade! 

2- Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará     

     certo para você. 

3- Em casa a sua mulher será como uma parreira que dará muita uva; e em   

     volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. 

4- Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. 

5- Que , lá do monte Sião, o Senhor o abençoe! Que em todos os dias da sua vida,... 

6- ...você viva para ver os seus netos!  

Oração de Adoração =  
 

Afirmação de Fé e Gratidão: 
Todos: Até aqui, O Senhor nos ajudou (I Sm 7.12). Senhor, tu tens sido o nosso 

refúgio (salmos 90.1). O Senhor é bom e de geração em geração a sua fidelidade 

(Sl 100.5).  Eu e a minha casa serviremos ao Senhor (Josué 4.15). Nós e os nossos 

descendentes te louvaremos para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti 

(Salmos 79.13b) 
 

Oração de Gratidão: 
 

Cântico – Graças dou ... (adaptação) 
Graças dou por este Encontro pelo bem que divulgou. 

Graças dou pelo convívio e por tudo que passou. 

Graças pelos companheiros todos juntos no labor. 

Pelas horas de alegria pelos hinos de louvor. 



 

Graças pelo Dom da vida e os caminhos percorridos 

Com os olhos no futuro prossigamos destemidos. 

Pela fé e a esperança e o amor que não tem par. 

Pela paz que desfrutamos com Jesus no nosso lar. 

 

 Todos: Credo da Solidariedade 

Creio em Deus, criador de tudo o que é bom, Que me ama com amor 
maior que o de pai E cuida de mim com ternura maior que a de mãe. 
Creio em Jesus Cristo, amigo mais chegado que irmão,  Que compartilha 
comigo pranto e alento, E convidou-me para ser-lhe Companheiro no 
cálice e no pão, Na cruz e na ressurreição. 
Creio no Espírito Santo, terno consolador,  Que me enxuga dos olhos as 
lágrimas, E me inspira nos lábios o sorriso. 
Creio na comunidade de fé, mutirão de fiéis,  Operários de um novo 
tempo, Gestantes do novo céu e da nova terra. 
Creio no Reino pleno da vida abundante,  Na ressurreição dos corpos 
oprimidos, Na eternidade do amor E na solidariedade divino-humana. 
Amém.                                                                               [Luiz Carlos Ramos] 
 

Proclamação da Palavra: 
Rev. Dionei Emmerich Faria 
 

Despedida: 
Oração de Despedida encerrando com a Oração do Senhor: “Pai Nosso” 
 

Dirigente: Nesse presente nos despedimos na mesma alegria da chegada, na 

mesma paz da permanência e na mesma saudade que se inicia na despedida, e é 

força para inspirar o próximo Encontro. 

 
Todos – “Que o Senhor esteja à nossa frente, para nos mostrar o caminho certo. 

Esteja ao nosso lado para nos abraçar e proteger. Esteja atrás de nós para evitar 

que homens maus nos armem ciladas. Esteja junto de nós para nos consolar 

quando estivermos tristes. O Senhor esteja acima de nós para nos abençoar.” 

Amém! 
 

Benção Apostólica 

 

Cumprimentos Fraternos... 

 

 

““““Maior do que nossas dificuldadesMaior do que nossas dificuldadesMaior do que nossas dificuldadesMaior do que nossas dificuldades,,,,    

É o prazer da reunião.É o prazer da reunião.É o prazer da reunião.É o prazer da reunião.    
 

Mais forte do que nossas diferençasMais forte do que nossas diferençasMais forte do que nossas diferençasMais forte do que nossas diferenças,,,,    

É o motivo que nos une.É o motivo que nos une.É o motivo que nos une.É o motivo que nos une.””””    
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Alto Jequitibá, MG 
30/07 a 01/08/2010 


