
É TEMPO DE CELEBRAR A HISTÓRIA DA IGREJA EM SANTA CATARINA:

CNBB SUL 4 - 50 ANOS

50 anos do
Regional Sul 4 

Ofício de Ação de Graças pelos



1 - CHEGADA (silêncio - oração pessoal)
 
MANTRA 
 
Louvarei a Deus, seu nome bendizendo!
Louvarei a Deus, à vida nos conduz.
 
2 - ABERTURA 
 
- Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
 
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Dele vem a vitória, Deus libertador! (bis)
 
- Com teu povo unido venho agradecer, (bis)
Por graças recebidas, vamos bendizer, (bis)
 
- A tua passagem nos dá vida e paz, (bis)
Tua presença amiga só prazer nos traz. (bis)
 
-Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
 
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmão! (bis)
Povo agradecido, faça louvação. (bis)
 
3 - RECORDAÇÃO DA VIDA
 
Animador(a): No dia 2 de janeiro de 2020 celebramos os 50 anos de instalação do
Regional Sul 4 da CNBB em Santa Catarina. Este acontecimento é, para a Igreja,
motivo de festa e de agradecimento.
 
Durante estas cinco décadas muitas ações pastorais foram realizadas, na qual
contribuíram para a construção da identidade e do rosto da Igreja em Santa
Catarina. Nesta oração, façamos memória da caminhada de nossas pastorais,
movimentos, serviços e organismos no território catarinense, destacando:
 
- o início dos trabalhos pastorais; 
- as pessoas que ajudaram na animação desse trabalho; 
- os desafios enfrentados e as alegrias da caminhada.
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4 - HINO DOS 50 ANOS (página 6)
 
5 - SALMO 146 (145)
 "Os cegos vêem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada
a boa notícia" (Mt 11, 5).

 
Cantemos ao Senhor pela sua misericórdia com os pequenos e necessitados.

 
Quero cantar ao Senhor 

sempre enquanto eu viver, 
hei de provar seu amor, 
seu valor e seu poder! 

1. Aleluia, eu vou louvar, 
ó minh'alma, bendize ao Senhor, 
toda a vida eu vou tocar, 
ao meu Deus vou cantar meu louvor! 
 
2. Não confiem nos poderosos, 
são de barro e não podem salvar; 
quando expiram, voltam ao chão, 
seus projetos vão logo acabar! 
 
3. Feliz quem se apóia em Deus, 
no Senhor põe a sua esperança; 
Ele fez o céu e a terra, 
quem fez tudo mantém sua aliança. 
 
4. Faz justiça aos oprimidos, 
aos famintos sacia com pão, 
o Senhor liberta os cativos, 
abre os olhos e os cegos verão! 
 

5. O Senhor levanta os caídos, 
são os justos por ele amados; 
O Senhor protege os migrantes 
e sustenta os abandonados! 
 
6. O Senhor transtorna o caminho 
dos malvados, dos malfazejos; 
O Senhor é rei para sempre, 
para sempre a reinar o teu Deus! 
 
 7. Aleluia, vamos cantar, 
glória ao Pai e ao Filho também, 
glória igual ao Espírito Santo. 
Aleluia, pra sempre. Amém.

6 - LEITURA BÍBLICA (Fl 1, 3-11)
 
Dou graças ao meu Deus, cada vez que me lembro de vós, sempre, em toda a minha
oração por cada um de vós. Com alegria faço a oração por causa da vossa
comunhão no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele
que  começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia do Cristo
Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e
sei que, tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do evangelho, vós
todos comungais comigo da graça. Deus é testemunha de que tenho saudade de
todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus: Que o vosso amor
cresça ainda, e cada vez mais, em conhecimento e em todo o discernimento, para
distinguirdes o que é melhor e fiqueis íntegros  e irrepreensíveis  para o dia de
Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e
louvor de Deus.
 

3



7 - MEDITAÇÃO (silêncio - partilha - refrões)
 
8 - PRECES
 
Resposta: NÓS TE DAMOS MUITAS GRAÇAS, TE ROGAMOS, Ó SENHOR! 
 
1 - Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração pelas alegrias em nossa Igreja
em Santa Catarina e pelos sinais de tua presença no mundo, nós te louvamos!
 
2 - Nós te agradecemos, Senhor, pelo esforço de tantos bispos, padres, diáconos,
religiosos e religiosas que contribuíram para o bem e da Igreja em Santa Catarina,
nós te louvamos!
 
3 - Nós te agradecemos, Senhor, por tantas cristão leigos e leigas que animaram os
trabalhos pastorais da Igreja no Regional Sul 4, sendo sinais e instrumentos de teu
projeto libertador junto aos pobres e marginalizados do nosso estado, nós te
louvamos!
 
4 - Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença no meio de nós e pela tua
Palavra que sustenta a nossa caminhada nesses 50 anos de Regional da CNBB, nós
te louvamos!
 
Outras preces espontâneas.
 
9 - PAI NOSSO...
 
10 - ORAÇÃO DOS 50 ANOS DO REGIONAL SUL 4 (página 5)
 
11 - BENÇÃO
 
O Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e no serviço do seu povo.
Que Ele derrame sobre nós a sua bênção, agora e sempre. AMÉM!
 
 
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia!
Para sempre seja louvado, Aleluia!
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1. Ó Deus de Amor: / Pai, Filho e Espírito Santo! / Nosso coração transborda de
alegria e gratidão / pelas maravilhas que operastes em Santa Catarina, / 

ao longo desses 50 anos.
 

2. Assim como naquela nuvem guiastes o Povo de Israel para a Terra da Liberdade,
/ estivestes conosco no Regional Sul 4,/ iluminando de muitos modos 

nossas noites / e sustentando nossos dias.
 

3. Aceitai, como oferta, / as alegrias e as esperanças, / as tristezas e as angústias, /
as vitórias e os insucessos de ontem e de hoje.

 
4. Continuai abençoando as famílias, / as crianças, os jovens, os doentes e os

idosos; / dai ânimo e entusiasmo aos que cuidam das nossas comunidades. / Fazei
arder de amor e zelo as pessoas consagradas, os bispos, os padres e os diáconos.

 
5. Despertai no coração dos jovens / o desejo de vos servirem como apóstolos

leigos, / na vida consagrada e como ministros ordenados.
 

6. Dai-nos a graça de sabermos evangelizar / no campo e na cidade, / formando
comunidades eclesiais missionárias, acolhedoras e samaritanas, cuidando da Casa

Comum e testemunhando o Reino de Deus.
 

7. Por intercessão de Santa Catarina de Alexandria / e da Mãe de Jesus, nossa Mãe,
/ não nos faltem o amor aos pobres e a comunhão fraterna, / para que o mundo

creia. / Ouvi, ó Pai, esta oração, por meio de Cristo e na força do Espírito Santo. /
Amém!

 
 

Dom João Francisco Salm
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TEMPLO VIVO EM CONSTRUÇÃO
Letra e Música: José de Acácio Santana

 
 

1. Formamos todos uma Igreja missionária,
que foi chamada a anunciar libertação;

comunidade caminhando solidária
e promovendo a vida plena em cada irmão.

 
Refrão

Vamos em frente, irmão, andando em comunhão,
quem foi chamado não se volte para trás;
O Cristo nos conduz, pois ele é vida e luz

dos que anunciam seu amor e sua paz!
 

2. A experiência já vivida é um fermento
De novas metas e de novos compromissos.

Mas o Evangelho será sempre o fundamento
De todo gesto de louvor e de serviço.

 
3. Um povo eleito, caminhando em unidade,

e partilhando sua vida e comunhão,
será capaz de renovar a sociedade,

fazer da Igreja templo vivo em construção.
 

 
 
 
 
 

(Este hino também celebrou os 25 anos do Regional Sul 4 da CNBB em 1995)

6



7


