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3º ENCONTRO  

CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA 

 

Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos 

(João 15,5-9) 
 

Mantra: Louvarei a Deus, seu nome bendizendo!      
    Louvarei a Deus, à vida nos conduz. 
 

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)”. 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 partir da 
convivência entre nós cristãos e do conhecimento 
trazido pela Palavra nas reflexões, sopre novos 
tempos motivados pelo amor. É com grande amor e 
acreditando em uma unidade ecumênica que 
gostaríamos de compartilhar com todas as pessoas 
presente um poema de Cora Coralina: 
 
“Eu sou aquela mulher; a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida; e não desistir da luta,  
recomeçar na derrota, renunciar a palavras 
e pensamentos negativos.  
Acreditar nos valores humanos e ser otimista.” 
 
(a pessoa anfitriã acolhe e convida as representações a entrarem). 

 

Dinâmica de entrada 
(Um tronco ou cartaz em forma de tronco de árvore escrito “AMOR 
INCONDICIONAL”. As representações entram e colocam cartazes em 
forma de raízes com frases de frutos produzido a partir desse amor. 
Exemplos: acolhida, solidariedade, cuidado com o meio ambiente, 
cuidado com os animais, luta por justiça, respeito à diversidade, etc - 
amarrados ao cartaz maior como se fossem raízes. Sugestão de árvore 
para construí na dinâmica: uma palmeira de açaí.) 
 

MÚSICA DE ENTRADA DAS REPRESENTAÇÕES: 
 

1. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo 
lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a 
quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo 
montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz o 
que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. 
No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse 
Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que 
disse Jesus. 
2. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já 
viveu. Mas sei que já tenho a idade de ver a verdade, o 
que eu quero ser eu. O mundo ferido e cansado de um 
„negro‟ passado de guerras sem fim. Tem medo da 
bomba que fez, a fé que desfez mas aponta pra mim. 

3. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado mas 
sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a 
gente viver. Eu grito ao mundo descrente que eu quero 
ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem 
que segue o caminho de Cristo Jesus. 
 
INVOCAÇÃO TRINITÁRIA: 
Nos reunimos em nome do Pai que gera a vida. E do 
Filho Jesus Cristo, que caminhou entre nós e nos 
motiva a praticar seus ensinamentos de amor. E do 
Espírito Santo que nos encaminha diariamente a 
viver a unidade cristã com toda criação. 
 

MOMENTO DO PERDÃO.  
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça (1João 1,9).Confessemos humildemente 

os nossos pecados diante de Deus pai criador e 
misericordioso. 
 

MOMENTO DE SILÊNCIO: 
(oração silenciosa) 

 
MÚSICA PARA QUEBRAR DE SILÊNCIO:  

 
Perdão, Senhor, tantos erros cometi. 
Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. 
Perdão, Senhor pelos males que causei. 
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. 
 
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. 
Meu pecado vem lavar com Seu amor 
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. 
E liberta minha alma para o amor 
 
Perdão, Senhor porque sou tão pecador. 
Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. 
Mas mesmo assim Tu me amas 
Quero então te entregar meu coração 
Suplicar o Teu perdão    
 
ORAÇÃO: 
(oração espontânea) 
 
OFERTÓRIO: 
A oferta é sinal de partilha solidária. Ela é expressão 
de agradecimento do amor de Deus. 

 
MÚSICA DA COLETA:  

Sabes, Senhor (Lindberg Pires) 
 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas 
este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. 
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1. Queremos nesta hora / diante dos irmãos comprometer 
a vida / buscando a união 
2. Sabemos que é difícil / os bens compartilhar; mas com a 
tua graça, / Senhor, queremos dar. 
3. Olhando o teu exemplo, / Senhor, vamos seguir, 
fazendo o bem a todos / sem nada exigir   
 
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) 

 
Tua palavra é lâmpada para meus pés Senhor, (bis) 
Lâmpada para os meus pés, Senhor, 
Luz para o meu caminho. (bis) 
 

ORAÇÃO POR ILUMINAÇÃO DA PALAVRA: 
(oração espontânea) 

 
REFLEXÃO DA PALAVRA: 

Permanecendo em Cristo a unidade da pessoa inteira 
“Permanecei em mim como eu permaneço em vós” 

(João 15,4a) 

 
Leitura Bíblica: João 15,1-17   
Leitura Reflexiva: Querida Amazônia n. 73 

 
 “Mas, a enculturação eleva e dá plenitude. Sem dúvida, 
há de se apreciar a espiritualidade indígena da 
interconexão e interdependência de toda criação, 
espiritualidade de gratuidade que ama a vida como dom, 
espiritualidade de sacra admiração perante a natureza 
que nos cumula com tanta vida. Apesar disso, trata-se 
também de conseguir que esta relação com Deus presente 
no cosmos se torne cada vez mais uma relação pessoal 
com um “Tu”, que sustenta a própria realidade e que quer 
dar um sentido, um “Tu” que nos conhece e nos ama: 
“Flutuam sombras de mim, madeiras mortas. Mas a 
estrela nasce sem censura sobre as mãos deste menino, 
especialistas que conquistam as águas da noite. Bastar-
me-á saber que Tu me conheces inteiramente, ainda antes 
de meus dias”. 
 
Perguntas 
1. Que luzes as leituras nos oferecem? 
2. Que fatores interferem na dignidade e vida plena dos 
ribeirinhos, pescadores, indígenas, produtores da 
agricultura familiar, fundo de pasto, etc.? 
3. Qual diálogo, poderíamos construir enquanto Igreja em 
saída envolvendo esses povos? 
4.Como nós Cristãos, podemos contribuir para a 
preservação da Unidade da Pessoa Inteira? 
 

(Reflexão partilhada com representações presentes na celebração). 

 
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. 
 
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: 
Oração pela paz (Pe. Zezinho) 
 
Cristo, quero ser instrumento de Tua 
Paz e do Teu infinito amor 
Onde houver ódio e rancor, que eu 
Leve a concórdia, que eu leve o amor 
 
Onde há ofensa que dói  
Que eu leve o perdão 
Onde houver a discórdia,  
Que eu leve a união e Tua paz 
 
Onde encontrar um irmão / A chorar de Tristeza 
Sem ter voz e nem vez / Quero bem no seu coração 
Semear alegria / Pra florir gratidão 
 
Mestre, que eu saiba amar / Compreender, consolar 
E dar sem receber / Quero sempre mais perdoar 
Trabalhar na conquista / E vitória da paz 
 
BENÇÃO 
 

 


