Apresentação
Com alegria colocamos em vossas mãos o caderno de partituras de músicas e canções compostas para o Tema e o Lema do Ano 2021. Como o próprio Tema diz, através do batismo Deus
nos chama para uma vida com sentido no engajamento de nossos dons e capacidades. Um dos
dons mais marcantes e belos é o dom da música. Através das letras o Evangelho é anunciado
e através das melodias a emoção abre o coração para a mensagem e para o relacionamento
com Deus.
Um grupo de pessoas compositoras aceitou o convite do Núcleo de Produção e Assessoria
(NPA) e da Coordenação de Música da IECLB para se deixar inspirar e servir através de músicas
que iluminam e aquecem o Tema do Ano 2021. Através deste caderno digital as composições
estão disponíveis para as comunidades, musicistas, corais, etc.
No decorrer das diversas edições de Tema do Ano, diferentes abordagens foram dadas à
questão musical: encomenda a compositores, oficinas presenciais, escolha de repertório já existente, produção de jingle, concursos, entre outros. Com a situação inusitada do ano de 2020,
optou-se pela constituição de um grupo de trabalho. Este foi constituído a partir de agosto de
2020, através de convite enviado a mais de 30 pessoas, lideranças litúrgico-musicais em seus
contextos. Enfim, a partir do convite, o grupo se constituiu por adesão.
Em encontros virtuais, o grupo de trabalho estudou e debateu o tema, bem como as necessidades e características referentes à Música para o Tema do Ano; trabalhou em pequenos
grupos, e enfim arriscou, em grupos ou individualmente, amalgamar as ideias e transformá-las
em poesia e música. O repertório, na medida do possível, foi discutido e apreciado no grande
grupo. Com isto, recomendamos o uso de todo o material produzido, de acordo com as necessidades e possibilidades das comunidades. Junto com este caderno de partituras, está sendo
lançado um vídeo mosaico da música tema escolhida: A graça de Deus, de Louis Marcelo Illenseer. Na sequência, também as duas canções infantis serão realizadas em vídeo.
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01. A Graça de Deus
Louis Marcelo Illenseer
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1. A graça de Deus é fonte do Evangelho.
É fonte de nova justiça, nova vida.
A graça de Deus faz todas as coisas novas,
presença de Deus que muda nossas vidas.

2. Batismo de Deus é outro nascimento,
da água da vida nos vem a salvação.
Batismo é graça, bênção pra toda vida,
presença de Deus no amor e comunhão.

Refrão:
A graça de Deus é ponte,
une caminhos de encontro e de comunhão.
A graça de Deus é fonte
de amor, esperança e perdão
e de gratidão.
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02. Deus que renova
L: Felipi Schütz Bennert
M: Soraya Heirich Eberle
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Até aqui chegamos, Deus!
Trouxeste-nos em teu amor.
Desde o princípio até o fim,
és fortaleza segura para nós.
1. Até aqui chegamos, Deus!
Ouvimos alto a tua voz.
Faz-nos sinais do teu favor
na alegria e até na dor.
Refrão:
Deus, tu fazes vida nova e renovas toda terra.
Não permitas que no peito a chama pela vida pare de queimar.
Deus, tu fazes vida nova e renovas toda terra.
Não permitas que esqueçamos que a fé nos chama a esperançar.
2. Até aqui chegamos, Deus,
quebrados e refeitos.
E, em silente fé e temor,
nos entregamos à tua paz.
Final:
Até aqui chegamos, Deus!
De mãos dadas seguimos por ti.
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03. Eis que eu faço
Ap.21.5

/: Eis que eu faço novas as coisas,
um mundo novo vai ressurgir. :/
Graças a Deus por sua bondade,
pelo Batismo nos fez gente nova.
Dá-nos coragem, dons e talentos,
sua Palavra é o nosso sustento.
/: Eis que eu faço novas as coisas,
Um mundo novo vai ressurgir. :/
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Erli Mansk

04. Eu fui batizada
Cecília Vargas Illenseer (2014)
Louis Marcelo Illenseer (1973)

Eu fui batizada em nome de Jesus,
em nome de Deus Pai e do Espírito Santo.
A água me lavou e da Igreja agora sou.
Eu fui batizado em nome de Jesus,
em nome de Deus Pai e do Espírito Santo.
A água me lavou e da Igreja agora sou.
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05. Deus nos chama a servir
Maurício Klug de Oliveira

/: Deus nos chama a servir, ouço a sua voz. :/
Dons e talentos ele concedeu
para em amor servir e partilhar.
/: Deus nos chama a servir, ouço a sua voz. :/
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06. No Batismo, livres para amar
L: Edivaldo Binow
M: Cláudio Kupka

Deus faz coisas novas, Deus traz comunhão.
Vem e desperta seu povo a seguir livre pela fé.
Deus faz coisas novas, Deus traz seu perdão.
Vem, vocaciona seu povo a seguir livre a servir no amor.
Água que nos traz graça do Senhor.
Água que liberta e nos move a ser livres para amar.
Deus faz coisas novas, Deus traz comunhão.
Vem e desperta seu povo a seguir livre pela fé.
Deus faz coisas novas, Deus traz seu perdão.
Vem, vocaciona seu povo a seguir livre a servir no amor.
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07. Viver o Batismo
Ana Clara Rodrigues

Para nós, a água da vida jorra do trono de Deus.
Água do nosso Batismo, chamado vindo do céu.
É vida nova pra toda a terra,
das nossas mãos o serviço.
Nossos dons dispostos à mesa
para fazer um mundo melhor.
Para nós, a água da vida jorra do trono de Deus.
Água do nosso Batismo, chamado vindo do céu.
Chamado vindo do céu.
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08. Viver o Batismo
Adriana Lahass Fribe
Maurício Klug de Oliveira

Deus, nosso Senhor, pela graça nos chamou
a dispor dos dons e dos talentos em amor.
/: Viver o Batismo é dispor-se a servir,
é graça que nos move e compromete a seguir :/
nosso compromisso com Jesus, nosso Senhor.
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09. Água da Vida
L: Maurício K. de Oliveira e Soraya Eberle
M: Maurício Klug de Oliveira

1. Água que sacia minha sede,
água que dá sustento à vida.
Água dos rios, água dos mares,
fonte de vida na terra.

2. Deus presenteou dons e talentos,
e nos confiou todo este mundo.
Chama a amar, a preservar,
rumo a uma vida melhor.

Refrão:
Venham, vamos cuidar,
servir para o bem da criação.
Compromisso com a vida,
Batismo leva à ação.

3. Água que renova a nossa vida,
água que amplia nosso olhar:
vem transformar, vem nos mostrar
novos caminhos de vida!

15

10. Viver o Batismo
Edivaldo Binow

Refrão:
/: Viver o Batismo é colocar os dons a serviço. :/
1. No Batismo, o chamado de Deus vocaciona a viver a missão,
testemunhando o Evangelho de Cristo, promovendo o amor e o perdão!
2. No Batismo, o chamado de Deus presenteia em milhares de dons,
testemunhando o Evangelho de Cristo, promovendo paz e comunhão.
3. No Batismo, o chamado de Deus compromete a servir em amor,
testemunhando o Evangelho de Cristo, anunciando a Jesus Salvador!
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11. No Batismo Deus faz coisas novas
Edivaldo Binow
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Este é o povo de Deus, unido na mesma fé.
Este é o povo de Deus, chamado a testemunhar o amor.
No Batismo Deus faz coisas novas e ordena a vida perdida no caos,
vocacionando o seu povo a viver algo novo em transformação,
vivendo a fé que se faz ação.
Este é o povo de Deus, vivendo os dons do amor.
Este é o povo de Deus, alegre a servir a Deus na missão.
No Batismo Deus faz coisas novas e ensina que as obras são frutos do amor,
da gratidão de seu povo aos dons recebidos, presentes de Deus,
que move a vida à comunhão.
Este é o povo de Deus, que serve em cuidado e paz.
Este é o povo de Deus, atento a quem chora e sofre na dor.
No Batismo Deus faz coisas novas e lembra que não precisamos temer.
Chama e desperta seu povo a entender que o sentido da vida é servir,
vivendo em Cristo pra ser feliz.
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12. Somos chamados
Daniela Weingärtner
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A salvação por amor é presente de Deus.
Por fé e por nosso Batismo,
Somos chamados a proclamar o amor,
a ser Igreja do Senhor.
Nossos dons a serviço, amor compromisso;
ser bênção no mundo, viver o Batismo,
falar a todos do amor.
Mas eu sozinho não posso, preciso do Pai.
É preciso unir nossas forças:
Somos chamados a proclamar o amor,
a ser Igreja do Senhor.
Nossos dons a serviço, amor compromisso;
ser bênção no mundo, viver o Batismo,
falar a todos do amor.
Unidos a ti, como irmãos, cada um do seu jeito.
Como Igreja viva de Cristo,
Somos chamados a proclamar o amor,
a ser Igreja do Senhor.
Nossos dons a serviço, amor compromisso;
ser bênção no mundo, viver o Batismo,
falar a todos do amor.
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