DIOCESE DE ILHÉUS
CÚRIA DIOCESANA
Rua Dom Valfredo Tepe, 21, Centro
Ilhéus, Bahia, Brasil - CEP 45653-230 | Fone (73) 3231-3368
Site: www.diocesedeilheus.com.br | E-mail: curiailheus@gmail.com
CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA

(uma pessoa anfitriã faz a acolhida e convida as
representações a entrarem)

Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos

MÚSICA DE ENTRADA DAS REPRESENTAÇÕES:

1º ENCONTRO

(João 15,5-9)

Mantra: Onde reina o amor, fraterno amor,
onde reina o amor, Deus aí está.
1ACOLHIDA:

A Semana de Oração pela Unidade
Cristã–SOUC 2021,tem como tema “PERMANECEI NO
MEU AMOR E PRODUZIREIS MUITOS FRUTOS (JOÃO 15,59)”. Que durante nossa caminhada de oração pela

unidade cristã, possamos ser renovadas (os) em
nosso compromisso com o projeto pelo qual Jesus
morreu. Que a nossa Diocese de Ilhéus, a partir da
convivência com a Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2021 queremos continuar entre nós o
conhecimento trazido pela Palavra nas reflexões e
sopre novos tempos motivados pelo amor e
comunhão.
Um poema para acolher: É tempo (Tea Frigerio)
Recitado
“É tempo de preparar o coração
De renovar o espírito
De reencontrar a estrada!
Tempo bendito
Tempo de consolação
De perscrutar o céu
De contemplar as estrelas!
Tempo de sonhar:

Irá chegar um novo dia.
Um novo céu, uma nova terre,
um novo mar.
E nesse dia, os oprimidos,
A uma só voz irão cantar.
Na nova terra o negro não vai ter corrente,
e o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terrão negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo prato.
Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado,
serão juízes deste mundo de pecado. Na
nova terra o forte o grande e o prepotente
irão chorar ate ranger os dentes.
Na nova terra a mulher terá direitos. Não
sofrerá humilhações e preconceitos. O
seu trabalho todos irão valorizar, das
decisões ela irá participar.
Na nova terra os povos todos irmanados,
com sua cultura e direitos respeitados, farão
da vida um bonito amanhecer. Com
igualdade no direito de viver
INVOCAÇÃO TRINITÁRIA:

Uma humanidade renovada
Uma terra livre da escravidão
Do preconceito
Da intolerância

Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus pai e
a comunhão do Espírito Santo esteja nos
conduzindo na caminhada rumo à unidade
ecumênica baseada no amor incondicional. Que
sejamos enriquecidas (os) com o diferente em
nossa vida cristã.

Tempo de esperança
Tempo de caminhar juntas
De fazer comunhão
De construir sororidade

MOMENTO DO PERDÃO.
Confessemos humildemente os nossos pecados
diante de Deus pai misericordioso.

É a criança que nasce:
É Deus, Deusa que vem
É tempo de amizade
É tempo de ternura
É tempo de sonhar
É tempo de ousar
É tempo de mistério
É tempo divino
É tempo humano
É tempo...
É tempo de estar perto Amar”

MOMENTO DE SILÊNCIO:
(oração silenciosa)
MÚSICA PARA QUEBRAR DE SILÊNCIO:
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz
Onde há dúvidas que eu leve a fé
Onde há ódio, que eu leve o amo.
Onde há ofensa, que eu leve o perdão.
Onde há discórdia, que eu leve a união.
Onde há erro, que eu leve a verdade.
Onde há desespero, que eu leve a esperança.
Onde há trevas que eu leve a luz.
Onde há tristezas, que eu leve a alegria.
(...)
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ORAÇÃO:
(oração espontânea)
DECLARAÇÃO DE PERDÃO:
Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores (as). ITm 1,15. Recebamos o perdão em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
OFERTÓRIO:
A oferta é sinal de partilha solidária. Ela é
expressão de agradecimento do amor de Deus.
MÚSICA DA COLETA: Ofertório do povo (Zé Vicente)
1. Quem disse que não somos nada
E que não temos nada para oferecer!
Repare nossas mãos abertas
Trazendo as ofertas do nosso viver (bis)
2. A fé da mulher/homem nordestino
Que busca um destino e um pedaço de chão.
A luta do povo oprimido que abre caminho
E transforma a nação: ô ô ô, recebe Senhor
3. Retalhos de nossa história
Bonitas vitórias que meu povo tem.
Palmares, Canudos, Cabanos são lutas de
Ontem e de hoje também: ô ô ô, recebe Senhor (bis).(...)
ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO PELAS
OFERTAS:
(oração espontânea)

MÚSICA:
(enquanto se canta duas pessoas entram: uma com
a Bíblia e outra com uma vela. Colocam a Bíblia
aberta no centro da mesa e a vela acessa ao lado)
ORAÇÃO POR ILUMINAÇÃO DA PALAVRA:
(oração espontânea)

REFLEXÃO DA PALAVRA:
Deixando se transformar pela Palavra
“Vós já estais purificados pela Palavra” (João 15,3)
Leitura Bíblica: Mt 5,1-12
Leitura Reflexiva: Querida Amazônia n. 76
“Ao mesmo tempo, a enculturação do Evangelho na
Amazônia deve integrar melhor a dimensão social
com a espiritual, para que os mais pobres não
tenham necessidade de buscar fora da Igreja uma
espiritualidade que dê resposta aos anseios de sua
dimensão transcendente. Naturalmente, não se
trata de uma religiosidade alienante ou

individualista que faça calar as exigências sociais
de uma vida mais digna, mas também não se trata
de mutilar a dimensão transcendente e espiritual
como
se
bastasse ao ser humano o
desenvolvimento material. Isso convida-nos não só
a combinar as duas coisas, mas também a liga-las
intimamente. Desse modo resplandecerá a
verdadeira beleza do Evangelho, que é plenamente
humanizadora, dá plena dignidade às pessoas e
aos povos, cumula o coração e a vida inteira.”
Perguntas
1. O que nos chama atenção do Texto bíblico e da
Querida Amazônia?
2. A Palavra influencia nossas opções pessoais e
comunitárias?
3. Que luzes as leituras nos oferecem?
(Reflexão partilhada com representações presentes na
celebração.)

INTERCESSÕES:
(Após feito os pedidos de oração, uma pessoa conduz a
intercessão junto com o povo)

ENVIO:
Ide em nome de Deus Pai, que nos pede: que
creiais no nome do seu Filho Jesus Cristo e que vos
amei umas as outras e uns aos outros como Cristo
vos amou.

CANTO DA PAZ:
É bonita de mais, é bonita demais
A mão de quem conduz a bandeira da paz
É a paz verdadeira
Que vem da justiça, irmão
É a paz da esperança
Que nasce de dentro do coração
É a paz da verdade, da pura irmandade do amor
Paz da comunidade
Que busca igualdade, ô, ô
Paz que é graça e presente, na vida da gente
De fé, paz do onipotente,
Deus na nossa frente, Javé.

BENÇÃO FINAL:
.

