Culto de Ação de Graças
Cântico: Ação de Graças
(L: T. J. Potter, W. W. How, trad. J. Gueiros / M: Henry Smart)

1.

Graças te rendemos, Deus de luz e amor,
Pelo dom de Cristo – nosso Salvador;
Pelo que nos deste com bondosa mão;
Pelos vens da vida: veste, abrigo e pão.
Graças te rendemos, Deus de luz e amor;
Pelo dom de Cristo – nosso Salvador.

2.

Pelos bons amigos que, Senhor, te apraz
Congregar conosco, nesta doce paz.
Dá-nos sempre o encanto de contigo estar,
Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar!

I – Sentenças Introdutórias
Rendei graças ao Senhor! Invocai o seu nome (Sl. 105.1a)
Fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. (Sl. 105.1b)
II – Confissão e Absolvição dos pecados (p. 37 do LOC)
III – Invitatório e Salmo (p. 30 do LOC)
Jubilate Deo (p. 32 do LOC)
Salmo 145 (p. 401 do LOC)
IV – Leitura da Palavra de Deus
1ª Leitura: Joel 2.21-27
Dignus Es (Cântico 10, p. 48 do LOC)
2ª Leitura: 1 Tessalonicenses 5.12-24
Meditação / Testemunho
Credo Apostólico
V – Ofertório
VI – Orações (p. 35 do LOC)
Pai-Nosso (p. 35 do LOC)
Litania responsiva 1 (p. 36 do LOC)
Pela Paz (p. 37 do LOC)
Pela Graça (p. 38 do LOC)
Pela família paroquial (p. 39 do LOC)
Geral Ação de Graças 1 (p. 40 do LOC)
Oração de S. João Crisóstomo (p. 41 do LOC)
VII – Oração Conclusiva (Oração 2, p. 42 do LOC)
Cântico: Graças Dou
(Autor Desconhecido)

1.

Graças dou por esta vida/ pelo bem que revelou.
Graças dou pelo futuro / e por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas / pelo amor, pela aflição.
Pelas graças reveladas. / Graças dou pelo perdão.

2.

Graças pelo azul celeste / e por nuvens que há
também.
Pelas rosas do caminho / e os espinhos que ela tem.
Pela escuridão da noite, / pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida / e a esperança que falhou.

3.

Pela cruz e o sofrimento / e também ressurreição
Pelo amor que é sem medida, / pela paz no coração.
Pela lágrima vertida / e o consolo que é sem par.
Pelo dom da eterna vida, / sempre graças hei de dar.

