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2º ENCONTRO  
CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA 

 

Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos 
(João 15,5-9) 

 

Mantra: O futuro está na criação 
              A ideia é muito mais além 
              Vamos lá irmão 
  
ACOLHIDA: A Semana de Oração pela Unidade 

Cristã–SOUC 2021, tem como tema “PERMANECEI 
NO MEU AMOR E PRODUZIREIS MUITOS 
FRUTOS (JOÃO 15,5-9)”. Ele nos leva a refletir 
sobre os frutos produzidos a partir do amor 
incondicional de Deus Pai. O amor do cuidado com 
toda a criação (Lc 21,18). Que esse amor nos leve a 
perceber não somente a dor dos seres humanos, 
mas de toda a criação que, conforme disse o 
apóstolo Paulo em Rm 8.22, geme como em dores de 
parto. Que durante nossa caminhada de oração e 
luta pela unidade cristã, nos amadureça e nos dê 
sabedoria para cuidar de nossa casa comum como 
um todo. Que a nossa Diocese de Ilhéus, a partir da 
convivência com a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021 prevaleça continuar entre nós o 
conhecimento trazido pela Palavra nas reflexões e 
sopre novos tempos motivados pelo amor e 
comunhão. 
 

Um poema para acolher: 
Terra Sepultada (Cilene Bastos) 

Recitado 

Hoje varrendo o chão 
Doeu forte o coração 
A natureza gritando por libertação 
Concentrei minha atenção 
 

A mãe terra me reclamou 
Através do lodo que se formou: 
“Veja, sepultaram-me viva 
matar-me era a única alternativa” 
 

Folhas não cairão 
Pois mataram a maldição 
Os pés limpos estarão 
O que falar das mãos? 
 

Ficam alegres por matar 
Enquanto estou a sufocar 
Imploro libertação! 
Destruam logo esse chão! 
 

MÚSICA DE ENTRADA DAS REPRESENTAÇÕES: 

Eis-me aqui, Senhor! (bis) /Pra fazer tua vontade   
Pra viver do teu amor (bis) /Eis-me aqui, Senhor! 
 

1. O Senhor é o pastor que me conduz 
Por caminho nunca vistos me enviou 
Sou chamado a ser fermento sal e luz 
E por isso respondi: Aqui estou! 
2. Ele pôs em minha boca uma canção 
Me ungiu como profeta e trovador 
Da história e da vida do meu povo 
E, por isso respondi: Aqui estou! 
3. Ponho a minha confiança no Senhor 
Da esperança sou chamado a ser sinal 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor 
E por isso respondi: Aqui estou! 
 
INVOCAÇÃO TRINITÁRIA: 
 
 
MOMENTO DO PERDÃO.  
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça(1 João 1,9).Confessemos humildemente 
os nossos pecados diante de Deus pai criador e 
misericordioso. 
 
MOMENTO DE SILÊNCIO: 
(oração silenciosa) 
 
MÚSICA PARA QUEBRAR DE SILÊNCIO:  
 

Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente.  
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu senhor, 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde 
está o teu irmão, eu estou presente nele.  
2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje 
és minha presença junto a todo sofredor. onde sofre o 
teu irmão, eu estou sofrendo nele.  
3. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. 
 4. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a 
esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando 
nele.  
5. Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. eu não 
deixo perecer nenhum daqueles que são meus. onde 
salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.  
 
ORAÇÃO: 
(oração espontânea) 

 

DECLARAÇÃO DE PERDÃO: 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças 
de nem um só de seus benefícios. Ele é quem 
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perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas 
as tuas enfermidades (Salmos 103 2-3). 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:  
Os cristãos tinham tudo em comum (Everaldo Peixoto) 

 

Os (as) cristãos (ãs) tinham tudo em comum. 
Dividiam seus bens com alegria 
Deus espera que os dons de cada um (uma). 
Se repartam com amor no dia a dia. 
 

Deus criou este mundo para todos (as), 
Quem tem mais é chamado (a) a repartir 
Com os (as) outros (as) o pão, a instrução, 

  E o progresso, fazer o (a) irmão (ã) sorrir. (...)  
 
ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO PELAS OFERTAS: 
(oração espontânea) 

 
MÚSICA: 
 (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) 

 
A comunidade dança alegre e canta,  
acolhendo agora a Palavra Santa. 
A palavra vem, vem nos libertar,  como um vento forte a 
nos arrastar. A palavra vem, fala ao coração chega como 
a chuva, fecundando o chão. 

 
ORAÇÃO POR ILUMINAÇÃO DA PALAVRA: 
(oração espontânea) 
 
REFLEXÃO DA PALAVRA: 

 

Unidade de todos os povos e de toda criação 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 

(João 15,12b) 

 
Leitura Bíblica: Ap 7,9-17 

Leitura Reflexiva: Querida Amazônia n. 31 
 

“Cada povo que conseguiu sobreviver na 
Amazônia tem a sua própria identidade cultural e 
uma riqueza única em um universo multicultural, 
em virtude da estreita relação que os habitantes 
estabelecem com o meio circundante, em uma 
simbiose – de tipo não determinista – difícil de 
entender com esquemas mentais alheios: 
“Havia outrora uma paisagem que despontava com seu 
rio, seus animais, suas nuvens e suas árvores. Às vezes, 

porém, quando não se via em lado nenhum a paisagem 
com seu rio e suas árvores, competia a tais coisas 
assomar à mente dum garotinho”. 
 
“Do rio fazes o teu sangue (...). Depois planta-te, germina 
e cresce que tua raiz se agarre à terra mais e mais para 
sempre e, por último, sê canoa, barco, jangada, solo, 
jarro, estabulo e homem”. 
 
Perguntas 
 
1. O que nos chama atenção do Texto bíblico e da 
Querida Amazônia? 
2. Como ressoa em você “tudo está interligado”? 
3. Que luzes as leituras nos oferecem? 
 
(Reflexão partilhada com representações presentes na 
celebração) 

 
INTERCESSÕES: 
(Após pedidos do povo, uma pessoa conduz a oração) 

 
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  
É 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 
 
 


