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DIA MUNDIAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
"Em tudo, daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.
I Tessalonicenses 5.18.
Rev. Ademir Aguiar [adaptado e transcrito]
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é um grande feriado. É sempre
comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro. Foi comemorado pela primeira vez em
1621 quando um pequeno grupo de crentes (chamados puritanos) comemoraram sua
sobrevivência. Eles tinham saído da Inglaterra porque lá era proibido cultuar a Deus
livremente. Quando eles chegaram aos Estados Unidos em 1620, eles não tinham nada e
quase morreram de fome e frio. Eram 102 pessoas. Morreram 46. Com a ajuda dos índios, os
outros 56 conseguiram sobreviver durante o primeiro ano no novo país. Após a colheita se
reuniram para comer e agradecer a Deus por aquela bênção e pela terra que haviam escolhido
para sua pátria. A festa durou três dias. Assim sendo. como o próprio nome diz, o Dia de Ação
de Graças é um dia onde as pessoas se juntam para demonstrarem a sua gratidão a Deus
pelas bênçãos recebidas durante o ano, expressando também carinho pelos seus amigos e
familiares.
Contudo um relatório das Nações Unidas, divulgado em março de 2004, declarou
que, no mundo, existem mais de 800 milhões de pessoas que passam fome. Diariamente
cinco mil pessoas morrem de inanição. A cada ano, seis milhões de crianças de até cinco anos
são vítimas diretamente da fome ou de doenças por esta provocadas. O mais vergonhoso é
que isto não acontece por falta de alimentos. No ano passado a produção mundial de cereais
chegou a 1,83 bilhões de toneladas - o que equivale a 300 quilos por habitante/ano, ou quase
um quilo por dia para cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta. O problema está na
repartição. Temos riqueza e alimento em quantidade maior do que o necessário para que
todos possam comer e viver dignamente. Mas, como dizia Gandhi: “ a riqueza da terra é
suficiente para todos, mas não para saciar a ganância dos poucos que dominam o mundo”.
A maioria das pessoas celebra o dia de Ação de Graças com a família e amigos para
um banquete. Em muitas comunidades as igrejas são decoradas com frutas, flores e plantas.
Pergunto: e o que estamos fazendo para celebrar esse dia com o nosso próximo que não tem
casa, família, alimento?
Enfim, é bom que tenhamos um dia de Ação de Graças e que ele possa ser um
momento de gratidão por toda a criação, pelas belezas da natureza, por todos os talentos
presenteados à humanidade e principalmente pela ação do repartir que estaremos realizando
durante todos os momentos de nossa vida.
Que cada um de nós, possamos agradecer pela dádiva da vida. Que possamos
agradecer a Deus pela saúde, o amor, a pátria, o trabalho, a família. Que reconheçamos a
bondade de Deus e com hinos, cantos, orações, contemplação e principalmente AÇÃO,
possamos transformar a sociedade na qual estamos vivendo.

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO PELO DIRIGENTE
“...Bom é render graças ao Senhor e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
anunciar de manhã a tua misericórdia e,
durante as noites, a tua fidelidade, com
instrumentos de dez cordas, com saltério e
com solenidade. Pois me alegraste,
Senhor, com os teus feitos; exultarei nas
obras das tuas mãos.
Por isso entrai por suas portas com ações de
graças!” [SALMO 92,1 - 4 E SALMO 100,4]
ORAÇÃO
CÂNTICO - “EM TODO TEMPO"
Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor
Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor
Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma
Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma
Engrandecei ao Senhor, engradencei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o Nome
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o Nome
Seu glorioso Nome
Seu glorioso Nome
LEITURA RESPONSIVA - SALMO144
1- Bendito seja o SENHOR, rocha minha, que me
adestra as mãos para a batalha e os dedos, para
a guerra;
2- minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto
refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em
quem confio e quem me submete o meu povo.
3- SENHOR, que é o homem para que dele
tomes conhecimento? E o filho do homem, para
que o estimes?
4- O homem é como um sopro; os seus dias,
como a sombra que passa.
5- Abaixa, SENHOR, os teus céus e desce; toca
os montes, e fumegarão.
6- Despede relâmpagos e dispersa os meus
inimigos; arremessa as tuas flechas e desbarata-os.
7- Estende a mão lá do alto; livra-me e arrebatame das muitas águas e do poder de estranhos,

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
8- cuja boca profere mentiras, e cuja direita é
direita de falsidade.
9- A ti, ó Deus, entoarei novo cântico; no saltério
de dez cordas, te cantarei louvores.
10- É ele quem dá aos reis a vitória; quem livra da
espada maligna a Davi, seu servo.
11- Livra-me e salva-me do poder de estranhos,
cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita
de falsidade.
12- Que nossos filhos sejam, na sua mocidade,
como plantas viçosas, e nossas filhas, como
pedras angulares, lavradas como colunas de
palácio;
13- que transbordem os nossos celeiros,
atulhados de toda sorte de provisões; que os
nossos rebanhos produzam a milhares e a
dezenas de milhares, em nossos campos;
14- que as nossas vacas andem pejadas, não
lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja
gritos de lamento em nossas praças.
15- Bem-aventurado o povo a quem assim
sucede! Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus
é o SENHOR!
HINO - “GRAÇAS, MIL GRAÇAS
Graças te dou por tudo que me deste,
Primeiro a Salvação em meu Jesus.
Graças te dou por tudo que fizeste
Por este pecador salvo na cruz!
Graças, graças, mil graças
A ti, meu Salvador!
Graças, graças, mil graças
Por teu precioso amor!
Eu te agradeço a bênção do trabalho
E do meu lar, que alegra o meu viver;
A correção paterna, quando falho,
Provando teu amor pelo meu ser.
Eu te agradeço o pão de cada dia,
A água que alivia a sede dura
E o sol que aquece a pobre gente fria:
São bênçãos que enchem a terra de fartura.
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos,
E os inimigos também te agradeço.
Sou grato por vitórias em perigos
E outras bênçãos que eu não mereço. Amém.

ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELA VIDA
MANIFESTAÇÕES DE GRATIDÃO PELOS PRESENTES
CÂNTICO - GRATIDÃO
Reunimo-nos neste lugar
Vimos em família celebrar
A fidelidade do Senhor, oh, oh
Força, prumo e chão do nosso amor (2x)
Nosso caminhar torna-se um só
Nossas mãos unidas como um nó
Amarrando nossas orações, oh, oh
Planos, sonhos, vidas, corações (2x)
É por isso que estamos aqui (2x)
Somos agradecidos a Deus
Pelo dia que hoje chegou,
Pois Ele fez o que nos prometeu
Com alegria do céu nos brindou!
LEITURA EM UNÍSSONO - SALMO 66
1 - Aclamai a Deus, toda a terra.
2 - Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao
seu louvor.
3 - Dizei a Deus: Que tremendos são os teus
feitos! Pela grandeza do teu poder, a ti se
mostram submissos os teus inimigos.
4 - Prostra-se toda a terra perante ti, canta
salmos a ti; salmodia o teu nome.
5 - Vinde e vede as obras de Deus: tremendos
feitos para com os filhos dos homens!
6 - Converteu o mar em terra seca; atravessaram
o rio a pé; ali, nos alegramos nele.
7 - Ele, em seu poder, governa eternamente; os
seus olhos vigiam as nações; não se exaltem os
rebeldes.
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir
a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não
permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolastenos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste
as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre
a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela
água; porém, afinal, nos trouxeste para um
lugar espaçoso.

13 - Entrarei na tua casa com holocaustos;
pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no
dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas
cevadas, com aroma de carneiros; imolarei
novilhos com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e
vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o
Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem
atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a
oração, nem aparta de mim a sua graça.
CÂNTICO - “VEM DERRAMA A PAZ"
Vem derrama a paz
Vem derrama as bençãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor
Dá-nos tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito
Pelo que tens sido
Pelo que farás
Em nós
MOMENTOS DE REFLEXÃO SOBRE A VIDA
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELAS VITÓRIAS
LITÂNIA DE AÇÃO DE GRAÇAS
D: Graças te damos, ó Deus da vida ,
pelas mãos que nos sustentam a cada dia;
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida,
pelas mãos que agem com ternura e amor.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida,
pelas mãos que promovem a paz.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida,
pelas mãos que transformam o cotidiano.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida,
por todos que proclamam a Vida.

C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida, pela vida em comunidade.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida, pela manifestação do Teu filho.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
CÂNTICO - “TE AGRADEÇO"
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, Te agradeço

C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida, pela vida em comunidade.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
D: Graças te damos, ó Deus da vida, pela manifestação do Teu filho.
C: Deus, em tua graça, transforma o mundo!
CÂNTICO - “TE AGRADEÇO"
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço, meu senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, Te agradeço

ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
MENSAGEM PASTORAL
CÂNTICO - “GRANDE SÃO AS TUAS OBRAS”
Grande são as tuas obras
Senhor, todo poderoso
Justos e verdadeiros são
Os teus caminhos
Ó rei das nações quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó rei das nações quem não te louvará?
Pois só teu nome é Santo
Todas as nações virão
E adorarão diante de Ti
Pois os teus atos de justiça
Se fizeram manifestos
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Oração e Benção
Amém Tríplice
Poslúdio
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VISITANTES

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nesta manhã! Que Deus abençoe cada um e
que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!
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