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DIA DIOCESANO DA ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS
CRISTÃOS
Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos
(João 15,5-9)
MANTRA: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar

Ela é luz e verdade, precisamos acreditar!

Então respondi: aqui estou! Aqui estou!
1. Eu vim para dizer que eu quero te seguir
Eu quero viver com muito amor o que aprendi
2. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar
Eu quero assumir a tua cruz e carregar
3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar
Eu quero ouvir a tua voz e propagar.
4. Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar
E com meus irmãos um mundo novo edificar

C. COMENTÁRIO INICIAL: Estamos celebrando o nosso
dia de oração pela unidade dos Cristãos , queremos trazer
na memória todas as mulheres e homens: indígenas,
quilombolas, caboclos, ribeirinhos, pescadores, produtores
da agricultura familiar, fundo de pasto... que trabalham e
lutam por uma economia sustentável, por direitos que estão
sendo ignorados. Vivendo nossas experiências de fé,
engajadas na luta em defesa do meio ambiente, pela
justiça social e pela paz inquieta, trazemos a memória de
irmãs e irmãos que doaram suas vidas em favor de outras
vidas. Jesus sabe que a pessoa humana inteira precisa ser
nutrida. Façamos da Semana de Oração pela Unidade
Cristã–SOUC 2021, que tem como tema “PERMANECEI
NO MEU AMOR E PRODUZIREIS MUITOS FRUTOS
(JOÃO 15,5-9)”, uma oportunidade de nos aproximarmos e
nos nutrirmos e fortalecermos de amizade, fraternidade e
paz através da oração. Que a nossa Diocese de Ilhéus, a
partir da convivência com a Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2021 continue prevalecendo o conhecimento
trazido pela Palavra nas reflexões e motivação, nesses
novos tempos, pelo amor e comunhão.

SAUDAÇÃO TRINITÁRIA:

ACOLHIDA: Acolhendo-nos, com palavras de fraternidade:
bem-vinda, irmã, bem-vindo irmão!

Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia... (bis)
Senhor, escuta o lamento, e tem de nós compaixão.
Ao povo dá novo alento / A tua graça e perdão...
Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia... (bis)
O Deus que sempre ouve o clamor de seu povo sofredor, se
encha de compaixão, nos perdoe, acolha nossa súplica e nos
torne participantes na vida eterna.

CANTO DE ENTRADA:
(Entram as representações com as lamparinas ou velas acesas)

1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação
Tens desejo de banir a escuridão
Abre, pois, de par em par, teu coração
E deixa a luz do céu entrar
Deixa a luz do céu entrar (Deixa a luz céu entrar) (bis)
Abre bem as portas do teu coração
E deixa a luz do céu entrar
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar
Para as trevas do pecado dissipar
Teu caminho e coração iluminar
E deixa a luz do céu entrar
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz
Vida eterna e paz no coração produz
Oh! Aceita agora o salvador Jesus
E deixa a luz do céu entrar
ACOLHIDA / BOAS-VINDAS
CANTO DE ABERTURA:
O Senhor necessitou de braços
Para ajudar a ceifar a messe
E eu ouvi seus apelos de amor

RECORDAÇÃO DA VIDA:
Podemos trazer na memória os fatos de acontecimentos
que (pausa) marcaram nossas vidas e o mundo inteiro. As
queimadas, as grandes enchentes, os tornados, o Corona
vírus, outros acontecimentos que implicam a vida social,
comunitária, pessoal...
MOMENTO PENITENCIAL.
(tempo de silêncio)
Façamos memória de todos os povos que estão sofrendo
pela contaminação da água, pela matança dos animais,
dos peixes, dos mananciais, fruto da cobiça por parte dos
grandes projetos...
(pausa)
No silêncio do nosso coração reconheçamos nossas faltas
e peçamos pela misericórdia do Deus que vem em socorro
de seu povo.
CANTO PENITENCIAL:

LITURGIA DA PALAVRA
Deixando-se transformar pela Palavra
“Vós já estais purificados pela Palavra”
(João 15,3)
C. Pela Palavra tudo foi criado. Deus viu que era bom!
Nesse encontro façamos memória das palavras sagradas
de ensino que nossos ancestrais nos dirigiram quando nos
quiseram iluminar e formar um povo consciente de sua
beleza, de sua raça, de seu jeito de ser e viver,
reconhecidas e reconhecidos, pelo próprio criador: imagem
e semelhança de Deus. Que a tua Palavra, Senhor, renove
o nosso coração, fortifique a nossa esperança e nos faça
viver como irmãos. Palavra de Deus é luz, que nos guia na
escuridão: é semente de paz, de justiça e perdão! ...
LEITURA: Gênesis 18,1-5
SALMO 1 : "Feliz quem escuta a Palavra de Deus e a pratica"
(Lc 11,28).
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C. Para nossa oração ser agradável a Deus, a base é fazer parte
da comunidade dos que procuram praticar a justiça. Que a
meditação da Palavra de Deus nos oriente neste caminho.
1. Feliz quem não vai ao encontro dos ímpios,/ Feliz quem não
para dos maus no caminho, Nem senta na roda, onde há
zombador, /mas busca a alegria, de noite e de dia, enquanto
medita a lei do Senhor.
Qual árvore firme à beira do rio, que mesmo em estio, não há
de secar, no tempo devido, seu fruto é colhido, é bem sucedido
em tudo o que faz. O ímpio não chega a feitos iguais.
2. Os ímpios são palha que o vento espalha,/sua causa é falha
perante o juízo. Do meio dos justos acabam expulsos,/ pois Deus
o caminho dos justos conhece, enquanto o caminho dos ímpios
se perde.
3. Cantemos louvores a Deus, nosso guia,/a sua palavra é nossa
alegria. A todos ensina seu justo caminho,/ de modos diversos
seu nome revela, seu nome louvamos cantando este hino.
ACOLHIDA DA PALAVRA:
(apagam-se as luzes e as representações acendem as lamparinas
e entraram. Após a proclamação do Evangelho, todos retornam
aos seus lugares deixando as lamparinas acesas).

CANTO PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA:
Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso o
meu coração se abre para escutar.
EVANGELHO: João 15,16b ou Marcos 6,30-44
PARTILHA DA PALAVRA:
Irmãs e irmãos, cientes de que somos convidadas e
convidados na alegria que vem de Deus e é derramada
generosamente sobre nós, reafirmemos nosso desejo de
ser um sinal da sua presença no mundo.
Oremos o Credo Apostólico Versão ecumênica:
Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos.
Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa
Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos
pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém!
OFERTÓRIO:
A oferta é sinal de partilha solidária. Ela é expressão de
agradecimento do amor de Deus.
CANTO:
A Ti meu Deus, elevo meu coração
Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz.
A Ti meu Deus, eu quero oferecer
Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A Tua ternura Senhor, vem me abraçar.
E Tua bondade infinita, me perdoar.
Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração
Eu quero sentir o calor de Tuas mãos.

A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor
A o pobre e ao sofredor, vou servir a esperar
Em Ti Senhor, humildes se alegrarão
Cantando a nova canção, de esperança e de paz.
ORAÇÃO DA SOUC:
Amado e misericordioso Deus Pai, Tu nos chamas para
vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos
reunidas (os) para celebrar, orar, e Te louvar.
Nesta semana de oração, queremos ser tocadas (os) por
Teu Amor e ao permanecer Nele, nos reconciliamos
conosco e com nossas irmãs e irmãos. Em Cristo, Teu
Amado Filho, desejamos produzir bons frutos para
vivermos em comunhão restabelecendo relações de
amizade, partilha e solidariedade e, assim, nos
reconhecermos como irmãs e irmãos neste mundo tão
dividido. Que saiamos, desta semana, fortalecidas (os) na
fé e no testemunho do Teu Amor. Movidas (os) por Ele
sejamos sinal de justiça, solidariedade e paz. Amém!
AGRADECIMENTOS (pela igreja que acolhe)
ORAÇÃO DE ENVIO
Jesus Cristo, queremos acolher plenamente os irmãos e
irmãs que estão conosco. Sabeis como, frequentemente,
nos sentimos incapazes diante do teu sofrimento. Ainda
assim, estás sempre entre nós. Apesar de nossas
imperfeições, nos recebes com Tua compaixão. “Falai a
eles através de nossas palavras, ajudai-os através de
nossas ações, e deixai que vossa bênção repouse sobre
todos nós."
Bênção (cf. Nm 6, 24-26):
Deus vos abençoe e vos guarde! - Amém
Deus lhes mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de
vós! - Amém
Deus vos mostre seu rosto e vos conceda a paz! - Amém
CANTO FINAL:
1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar, nas
obras de tuas mãos. No céu azul, de estrelas pontilhado, o teu
poder mostrando a criação.
Então minh’alma canta a ti, Senhor: Quão grande és Tu, quão
grande és Tu. (bis)
2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço
a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o
teu poder sem par.
3. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando
ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue,
minh’alma pode então purificar.
4. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me
transportar, te adorarei prostrado e para sempre, «quão grande
és Tu, meu Deus», hei de cantar.

