SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
02 A 09 DE JUNHO DE 2019
CELEBRAÇÃO
SAUDAÇÃO
D: Como cristãs e cristãos de comunidades separadas, nos unimos para orar pela unidade. Este ano o
tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã, escolhido pelas Igrejas na Indonésia, é: “Procuraras a
justiça, nada além da justiça”. Esse tema é imperativo por causa das recorrentes situações que trazem
divisões e conflitos em todas as nações e culturas. Ao orarmos juntos, recordamos que, como membros
do corpo de Cristo, somos chamados(as) a buscar e tornar visível a justiça do Reino de Deus. Nossa
unidade em Cristo nos capacita a tomar parte na luta mais ampla pela justiça e a promover a dignidade de
todas as formas de vida do planeta. Sejam bem-vindos(as) para esta celebração em busca da unidade pela
qual somos chamados(as).
CHAMADO À ADORAÇÃO
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D.

Adoremos o Deus Trino. Deus, nosso Pai, coroas a criação com justiça e misericórdia.
Viemos adorar-te.
Jesus Cristo, tua cruz traz nova vida e justiça.
Viemos adorar-te.
Espírito Santo, inspirar nossos corações para agirmos de modo justo.
Viemos adorar-te.
Que a graça de nosso irmão Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com
todos e todas que aqui estão.
A: E contigo também.
Canto: CANÇÃO DA CHEGADA
1. Estamos aqui Senhor/viemos de todo lugar/ trazendo um pouco do que somos para nossa fé
partilhar/trazendo o nosso louvor/um canto de alegria/trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo
dia.
2. Estamos aqui, Senhor/cercando esta mesa comum/trazendo ideias diferentes/mas em Cristo somos
um./ e quando sairmos daqui/nós vamos para voltar/na força e na esperança/e na coragem de lutar.
ORAÇÃO DE ARREPENDIMENTO
D: Amados(as) irmãos e irmãs, confessemos diante de Deus que temos pecado e peçamos seu perdão.
Que nossa oração seja agradável a Deus.
L. 1 – Amoroso Deus, nos reunistes como integrantes do Teu Rebanho. Jesus, teu Filho, nos ensinou a nos
amarmos uns aos outros. Confessamos que temos falhado na vivência desse mandamento de amor,
olhando os de outras denominações como rivais, sendo hostis, uns com os outros e lentos para perdoar.
Centrados apenas em nossos interesses pessoais, ignoramos as necessidades de irmãos e irmãs,
excluindo quem não partilha nosso ponto de vista. Agindo desse modo nossas atitudes fortalecem as
paredes que nos dividem. Deus da compaixão, tem piedade.

A: - Deus, tem piedade.
L. 2 – Deus da graça, nos encarregastes de fazer de Nossa Casa Comum um lugar de justiça para todos as
pessoas. Teu generoso amor acolhe todas as pessoas sem distinção de raça, gênero e nacionalidade. Em
Jesus, nos ensinas a amar sem discriminação. Confessamos que temos falhado no seguimento desse
ensinamentos, desrespeitando nosso próximo, espalhando falsidades nas variadas redes sociais,
participando da quebra da harmonia social. Nossa conduta traz riscos de fazer do mundo um campo com
barreiras que não ampliam a justiça para toda a criação. Deus, tem piedade.
A: - Que o Deus da misericórdia nos ajude a buscar a justiça, no caminho pela paz.
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Canto: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Lâmpada para os meus pé, senhor, e Luz para meu caminho (Sl. 119.105)
L. 1 - Leitura: Deuteronômio 16, 11-20
Salmo 82,1-8 (lido ou cantado)
A. Levante-te ó Deus, e julga a terra
L. 2 - Deus levantou-se na assembleia divina/No meio dos deuses ele julga/Até quando julgareis
injustamente/ Favorecendo os culpados ?
A. – Levanta-te ó Deus, e julga a terra.
L. 2 – Sede juiz para o fraco e o órfão/Fazei justiça ao infeliz e ao indigente/ libertai o fraco e o pobre/
livrai-os das mãos dos culpados.
A. – Levanta-te ó Deus e julga a terra.
L.2 - Mas eles não sabem, não compreendem/Movem-se nas trevas/E todos os fundamentos da terra
estão abalados.
A. – Levanta-te o Deus e julga a terra.
L.2 – Eu o declaro, vós sois Deuses/Sois todos filhos do altíssimo/E, no entanto morreis como humanos/
Caireis exatamente como os príncipes/Levanta-te ó Deus ! Sê o juiz da terra/ pois tens todas as nações por
patrimônio.
A. – Levanta-te ó Deus e julga a terra.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia (cantado)
LEITURA DO EVANGELHO - Lucas 4,14-21
HOMILIA
COMPROMISSO COM A JUSTIÇA, A MISERICORDIA E A UNIDADE
D. Jesus Cristo, ore pela unidade de seus discípulos. O dom da Sua Vida, é justiça para o mundo.
L. 1: Como membros do Corpo de Cristo, somos chamados a seguir juntos no seu caminho, rompendo o
ciclo da ganancia e da injustiça.
L. 2: Ouçamos seu chamado.
A: Espírito Santo, une-nos em ação.
L. 1: Como membros do Corpo de Cristo, somos chamados(as) a proclamar libertação às pessoas cativas
e vítimas de todas as formas de violência.
L. 2: Lutemos para que tenham vida digna.

A.: Espírito Santo, une-nos em ação.
L. 1: Como membros do Corpo de Cristo, somos chamados(as) a estender hospitalidade às pessoas
migrantes.
A.: Espírito Santo une-nos em ação.
OFERTA
Coleta destinada para os Regionais e CONIC Nacional
ORAÇÕES COMUNITÁRIAS
D. Elevemos a Deus nossas preces pela Igreja de Jesus Cristo, que é una e diversa, e pelas necessidades
de toda humanidade.
L. 1: Dos Territórios, das Ilhas e Oceanos/ Nós te adoramos, ó Deus, Criador da vida/ao longo das
montanhas e dos vales/nós te louvamos, ó Deus, Salvador do mundo./Com as línguas de todas as
nações./Nós de agradecemos, ó Deus, confortador de corpos e almas./Viemos diante de Ti trazendo
nossas cargas e esperanças.
A.: Ó Deus, ouve nossa prece e dá-nos o Teu amor.
L. 2: Oremos por aqueles que vivem em meio a injustiça:
- Querido Pai, rogamos pelos mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade, dentre eles, os 13 milhões
de pessoas desempregadas, vítimas do sistema de economia neoliberal, que considera o ser humano
descartável em detrimento do lucro.
A.: Ó Deus ouve nossa prece e dá-nos a Tua justiça.
- Encoraja-nos Senhor, para podermos levantar a voz contra o racismo, a homofobia, o machismo e o
feminicídio.
A.: Ó Deus ouve nossa prece e dá-nos a Tua justiça.
- Deus da esperança, que cessem todas as tragédias ambientais como as de Mariana e Brumadinho,
consequência da ganância das empreiteiras e do descaso com o meio ambiente e com a população.
A.: Ó Deus da vida, ouve nossa prece e dá-nos a Tua justiça.
- Deus misericordioso, que nossa organização faça barrar a Reforma da Previdência, proposta pelo
governo federal, que prejudica os mais pobres e não mexe com os mais ricos.
A: Ó Deus da vida, ouve nossa prece e dá-nos a Tua justiça.
L.1: Oramos pela unidade visível dos cristãos. Conduze-nos para podermos atender a prece de Jesus, para
que sejamos um, e trabalhemos juntos para manifestar o Teu Reino.
A.: Ó Deus, ouve nossa prece e dá-nos paixão pela unidade, pela justiça e pela paz.
ORAÇÃO ENSINADA POR JESUS CRISTO: PAI NOSSO (versão ecumênica)
CANTO – (a escolher)
BENÇAÕ
D. Que Deus envolva cada um com amor / E faça a bondade fluir de nós / Que Deus faça arder em cada
um a coragem / E nos transforme em agentes de sua justiça e paz / Que Deus nos de humildade / e
perseverança para alimentar a unidade.
A.: Amém.

