CULTO DO PACTO COM DEUS

Nota Histórica
No dia 25 de Dezembro de 1747, João Wesley fez um apelo a
todos os metodistas para renovarem o seu pacto com Deus.
O primeiro culto do Pacto com Deus, organizado por Wesley, foi
no ano de 1755. Desde aquele ano tem continuado este serviço
na Igreja Metodista, sendo uma rica fonte de bênção para os que
o usam.

PREPARAÇÃO
1 Hino
convidando ao louvor.

2 Oração de Adoração
Oremos:
Glória ao Pai, Deus de Amor,
que nos criou,
que nos ampara e sustém;
que nos amou com um Amor tão forte
que deu a Luz do conhecimento
da sua glória através de Jesus Cristo.
Bendito seja Deus para sempre.
Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor,
que embora fosse rico,
por misericórdia para connosco, se fez pobre;
foi tentado como nós, sem ter pecado;
proclamou as Boas-Novas do Reino,
e foi obediente até á morte e morte na cruz.
Ressuscitou, vive para sempre,
e abriu a porta do Reino dos Céus
aos que n’Ele crêem.
Está sentado à mão direita de Deus,
na glória do Pai;
donde virá para ser nosso juiz.
Bendito seja Deus para sempre.
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Glória ao Espírito Santo, Senhor e doador da vida,
por quem nascemos na família de Deus,
e nos tornamos membros do Corpo de Cristo;
cujo testemunho nos confirma;
cuja sabedoria nos ensina;
cujo poder nos fortalece e por nós fará
mais do que Lhe pedimos ou pensamos.
Bendito seja Deus para sempre.
Ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
Seja dada toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
Amém
Silêncio

3 Oração Colecta
Deus da graça,
Tu nos chamaste a um novo pacto,
através da mediação do Teu Filho:
Ajuda-nos a aproximarmo-nos de Ti com fé
e a nos unirmos contigo num pacto perpétuo
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém
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MINISTÉRIO DA PALAVRA
1 Leitura da Lei:
Deuteronómio 29:10-15
Pela sabedoria que nos guia,
Nós Te agradecemos, ó Deus.
2 Leitura do Profeta:
Jeremias 31:31-34
Pelos Teus servos, os profetas,
Nós Te agradecemos, ó Deus.
3 Epístola:
Romanos 12:1-2
Pela verdade que nos ilumina,
Nós Te agradecemos, ó Deus.
5 Leitura do Evangelho segundo ...
Escutai o Evangelho de Cristo,
Glória a Cristo, nosso Salvador.
6 Sermão
que deve ser breve (Homilia) por ser culto com celebração da Santa
Ceia.

7 Hino
apropriado à mensagem.
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O PACTO
1 Propósito do Pacto com Deus
Deus fez um pacto com Israel,
que foi chamado a ser nação santa,
escolhida para dar testemunho
da fidelidade do Seu Amor
e encontrar bênção na Lei.
O Pacto foi renovado
e ampliado em Jesus Cristo, nosso Senhor,
que por Sua Vida e obra,
morte e Ressurreição,
libertou o povo dos seus pecados
e por Seu poder nos uniu
em amor e obediência.
Neste Pacto, Deus promete
dar-nos nova vida em Cristo.
Pela nossa parte empenhamo-nos em viver
não mais para nós mesmos,
mas para Deus.
Por essa razão nos reunimos,
como outras gerações antes de nós,
para renovar o Pacto, que marca
a sua, e a nossa ligação com Deus.

6

LITURGIAS

2 Oração de Confissão
O Ministro convidará o povo com as seguintes palavras:

Pelo pecado negamos a chamada de Deus.
Busquemos o Seu perdão.
Oremos:
Deus nosso Pai, na Tua misericórdia,
ouve a confissão dos nossos pecados:
o pecado da nossa lentidão
em aprendermos de Cristo,
da nossa relutância em segui-Lo,
e do nosso temor em carregar a Cruz;
Senhor tem compaixão,
Senhor, perdoa-nos.
O pecado da pobreza da nossa adoração,
do formalismo e egoísmo das nossas orações,
da negligência na fraternidade
e no uso dos meios de graça,
e a nossa hesitação em testemunharmos de Cristo;
Senhor tem compaixão,
Senhor, perdoa-nos.
O pecado do desperdício de tempo,
da má administração dos Teus dons,
da fuga às nossas responsabilidades,
e da falha em sermos mordomos da Tua Criação;
Senhor tem compaixão,
Senhor, perdoa-nos.
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O pecado de não querermos
vencer o mal com o bem,
de recearmos o custo do amor;
satisfeitos em utilizarmos
só uma parte do Teu Amor
no ganharmos outros para Ti;
sempre prontos a amar as coisas
que nos separam dos outros,
inconsequentes nos julgamentos,
apressados na condenação
e tardios no perdão.
Senhor tem compaixão,
Senhor, perdoa-nos.
O pecado que nos impede
de partilhar a amizade
por alimentarmos ressentimentos contra os outros;
de sermos demorados em procurar a reconciliação;
solícitos em punir os que erram,
e lentos a procurar a Sua Redenção.
Senhor tem compaixão,
Senhor, perdoa-nos.
Silêncio
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No Teu Amor, ó Deus,
tem misericórdia de nós,
pela bondade da Tua Graça
apaga as nossas ofensas.
Lava-nos de toda a culpa,
e limpa-nos do nosso pecado.
Cria em nós, ó Deus um coração puro,
e renova em nós um espírito recto.
Dá-nos de novo, a alegria do Teu perdão,
e fortalece-nos com um espírito voluntário.
3 Proclamação do Perdão
Se nós confessarmos os nossos pecados
Deus é fiel e justo;
podemos confiar que perdoa os nossos pecados
e nos limpa de toda a mancha.
Portanto a todos aqueles
que verdadeiramente se arrependem
Ele diz estas palavras da Sua Graça:
Os teus pecados te são perdoados.
Amém. Graças a Deus.
4 Hino
apropriado ao momento.

LITURGIAS

9

5 Renovação do Pacto
O povo permanece de pé e o ministro diz:

Amados em Cristo, firmemos novamente este Pacto
que Deus estabeleceu com o seu povo, e tomemos o
jugo de Cristo.
Tomar este jugo significa que estamos contentes por
Ele nos indicar o caminho e o nosso trabalho, e ser
Ele próprio a nossa recompensa.
Cristo tem muitos serviços para serem feitos:
alguns são fáceis, outros são difíceis, alguns trazem
honra outros trazem rejeição, alguns estão de acordo
com as nossas inclinações e interesses materiais, outros
são contrários a ambos;
em alguns podemos agradar a Cristo e a nós próprios,
noutros não podemos agradar a Cristo a não ser que
nos neguemos a nós próprios.
O poder para fazermos estas coisas é-nos dado por
Cristo que nos fortalece.
Por isso renovemos este nosso Pacto com Deus.
Entreguemo-nos a Ele acreditando nas suas promessas
e dependendo da Sua Graça.
Senhor Deus, Pai Santo,
que nos chamaste através de Cristo
para partilharmos este gracioso Pacto,
tomamos com alegria
o jugo da obediência e,
pelo Teu Amor,
comprometemo-nos a reverenciar-Te
e a fazer a Tua vontade.
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Não somos mais nossos, mas Teus.
Não sou mais meu, mas Teu.
Coloca-me onde Tu quiseres,
no lugar que Tu quiseres,
para trabalhar ou para sofrer,
exaltar-me ou humilhar-me;
usa-me ou põe-me de lado,
enche-me da Tua Graça ou priva-me dela,
dá-me todas as coisas ou não me dês nada;
tudo ponho nas Tuas mãos.
E agora, bendito e glorioso Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo,
Tu és meu e eu sou Teu.
Assim seja.
E que este Pacto agora feito na terra,
seja ratificado no Céu. Amém.
Silêncio

6 Oração de Intercessão
O Ministro convidará o povo com as seguintes palavras:

Firmamos este Pacto não só para nós próprios, pois
como servos de Deus e testemunhas de Cristo somos
chamados ao ministério da intercessão.
Assim, oremos pela Igreja e pelo Mundo:
Ouve-nos, Pai, quando pedimos pela Tua Santa Igreja
Universal.
Faze-nos um só, para que o mundo possa acreditar.
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Inspira e dirige os governantes e autoridades das
nações.
Estabelece a justiça e a paz entre todos os povos.
Tem compaixão dos que sofrem doença, aflição ou
perturbação:
Livra-os dos seus padecimentos.
Recordamos-Te os que faleceram:
Pai, nas Tuas mãos os encomendámos.
Oremos, em silêncio, pelas nossas necessidades e pelas
dos outros.
Silêncio

Ouve-nos Senhor:
Senhor, ouve a nossa oração.
Senhor, nosso Deus,
por Tua Graça nos trouxeste a esta oração
e prometeste, através de Cristo nosso Senhor,
que onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome
estarás com eles.
Responde às orações dos Teus servos
segundo as suas necessidades:
concede que neste mundo
Te conheçamos verdadeiramente,
e no mundo vindouro,
dá-nos, graciosamente, a Vida Eterna;
através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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A CEIA DO SENHOR
1 Saudação da Paz
O Ministro dará a Paz, proferindo estas ou outras palavras
adequadas:

A Paz do Senhor seja convosco sempre.
E contigo também!
A paz será transmitida a todo o Povo:

Saudemo-nos uns aos outros dizendo:
A Paz do Senhor seja contigo.
2 Hino
de preparação para a Ceia do Senhor.
O pão e o vinho serão trazidos ao Ministro que os receberá e os
porá sobre a mesa; ou, se esta já estiver preparada, descobri-losá e prepará-los-á para serem consagrados.

3 Ofertório
As ofertas do Povo serão trazidas ao Ministro que as receberá e as
porá sobre a mesa.

4 Acção de Graças
Estando todos de pé, o Ministro começará a Oração de Acção de
Graças, dizendo:

Levantemos os nossos corações.
Levantamo-los ao Senhor.
Demos graças ao Senhor Nosso Deus.
É justo dar graças a Deus.
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Deus nosso Pai, fonte de bondade,
Criador de todas as coisas,
Tu nos fizeste à Tua própria imagem.
Deste-nos vida e razão,
e amor uns pelos outros;
pões nos nossos corações a necessidade de Ti.
Na escuridão és a nossa Luz,
A nossa força na adversidade e na tentação.
Tu suportas pacientemente
as nossas loucuras e pecados;
Concedes-nos a Tua Lei para nos guiar
e os Teus Profetas para renovarem a nossa fé.
Na plenitude do tempo
vieste até nós em Amor e Perdão,
através de Jesus Cristo,
Tua Palavra viva, cheia de Graça e Verdade.
Ele viveu entre nós, declarando o Teu perdão
e revelando a Tua Sabedoria
em obras de perdão e em palavras de poder.
Por nós sofreu e morreu na cruz,
pela morte destruindo a morte.
Libertaste-O da morte,
através da Ressurreição
e O exaltaste nos Céus à Tua mão direita.
Por Ele enviaste o Espírito Santo
para ser a Vida e Luz do Teu povo,
reunido em todos os tempos e lugares
para glorificar o Teu Santo nome.
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Com Ele e toda a companhia celeste,
juntamo-nos neste hino de louvor:
Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus de todo o poder,
os Céus e a terra estão cheios da Tua glória
Hosanas nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosanas nas alturas.
Senhor nosso Deus,
origem de toda a santidade,
pedimos-Te que santifiques estas ofertas
pelo poder do Teu Espírito;
que possam ser para nós
o Corpo e Sangue do Teu Filho Jesus Cristo
nosso Senhor que,
na noite em que foi traído,
tomou o pão, deu graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
“TOMAI E COMEI,
ISTO É O MEU CORPO,
QUE É DADO POR VÓS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.
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Do mesmo modo, depois da ceia,
tomou o cálice, deu graças,
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
“TOMAI E BEBEI,
PORQUE ESTE É O MEU SANGUE
DO NOVO E ETERNO PACTO,
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO, SEMPRE QUE O BEBERDES
EM MEMÓRIA DE MIM”.
Cristo morreu
Cristo ressuscitou
Cristo voltará!
E assim, Senhor, obedecemos ao Seu mandamento,
com este pão e este cálice,
pelos quais recordamos
a Sua morte e Ressurreição,
fontes da nossa vida e salvação:
e agradecemos-Te por nos considerares dignos,
da Tua compaixão e de permanecermos perante Ti
e Te servirmos.
Concede-nos pois que,
ao partilharmos do Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos em unidade pelo Espírito Santo.
Lembra-Te, Senhor, da Tua Igreja,
e concede que possamos crescer em perfeito amor,
na Luz da Tua presença
e na alegria do Teu Reino.
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Nós Te rogamos isto
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por Ele,
com Ele,
e n’Ele,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e glória Te sejam dadas,
Omnipotente Pai,
por todos que habitam na terra e céu
através dos séculos. Amém.
Então o Ministro dirá:

O pão e o cálice que abençoamos são a comunhão
do Corpo de Cristo.
ou

As coisas de Deus para o povo de Deus.
Jesus Cristo é Santo,
Jesus Cristo é Senhor
para a glória de Deus Pai.
Silêncio
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5 Partilha dos Elementos
O Ministro presidente (sempre o Bispo quando estiver) tomará
primeiro a Comunhão em ambas as espécies, distribuindo-as a
seguir pelos outros que estiverem a ajudá-lo. Depois a Comunhão
será distribuída ao Povo, nas suas mãos, com estas palavras de
convite:

Jesus disse: “Eu sou o pão da vida.
Aqueles que vêm a mim não terão fome
e aqueles que crêem em mim nunca terão sede.”
Aproximai-vos com fé.
O pão será distribuído com estas palavras:

O corpo de Cristo te preserve para a Vida Eterna.
Amém
O cálice será dado com estas palavras.

O sangue de Cristo te preserve para a Vida Eterna.
Amém
Durante a distribuição podem cantar-se hinos apropriados, cânticos
ou antífonas.
O Ministro pode despedir cada mesa de comungantes com uma
frase adequada.
Tendo todos comungado, o Ministro porá sobre a mesa do Senhor
o que sobejar dos elementos consagrados, e os cobrirá com uma
toalha branca.

18

LITURGIAS

6 Orações Finais
Oremos.
Depois de um período de silêncio, será dita por todos a seguinte
oração:

Senhor Nosso Deus,
Tu nos alimentaste e fortaleceste
neste Sacramento
por Jesus Cristo Teu Filho.
Guia-nos no Teu caminho
para que, com todo o Teu povo fiel,
partilhemos o festim celestial
do Teu Reino Eterno;
através de Jesus Cristo Nosso Senhor.
Amém.
7 Pai Nosso
O Ministro usará a versão habitual na sua igreja.

Pai Nosso, que estás nos céus,
santificado seja o Teu Nome;
venha o Teu Reino;
seja feita a Tua vontade;
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas ofensas,
como nós perdoamos
aos que nos têm ofendido.
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E não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal.
Porque Teu é o Reino,
o poder e a glória,
agora e para sempre.
Amém.
ou

Pai Nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu Nome;
venha o teu Reino;
seja feita a Tua vontade;
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos
aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal.
Porque Teu é o Reino,
o poder e a glória,
agora e para sempre.
Amém.
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DESPEDIDA
3 Hino
de exortação à consagração do povo de Deus.

4 Bênção Apostólica
A bênção de Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo,
permaneça convosco para sempre.
Amém.
Ide, em Paz e Amor servir o Senhor.
Glória a Deus.
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