Dia Mundial de Oração pela Diaconia

O dia 26 de cada mês é o Dia Mundial de Oração pela Diaconia, data oficializada pela
Diakonia Mundial, organização da qual a Diaconia da IECLB é membro.

26 de agosto de 2020
Saudação
Estamos aqui para esse momento de oração em nome de Deus Pai, criador do mundo, Deus
Filho, Jesus Cristo nosso Salvador e Deus Espírito Santo, que nos motiva e nos santifica a
amparar as pessoas necessitadas. Amém!
Hino LCI 25- Quando o povo se reúne
Salmo 140
Oração de Intercessão
Deus, intercedemos para que não tenhamos mais exclusão social em nossa sociedade.
Pecamos por construirmos uma sociedade com grande desigualdade social. As pessoas que
estão à margem dessa sociedade normalmente são as indígenas e as afrodescendentes. Que
elas tenham acesso aos direitos básicos para viverem com dignidade.
Deus, intercedemos nesse dia pelas nossas famílias. Sabemos que muitas delas estão sendo
atingidas pela situação de crise financeira em função da pandemia. Escuta nossa oração. A
família sofre com toda sorte de tensões e conflitos. Que as pessoas em seus lares, ao
enfrentarem problemas, não usem a violência - mas sim, o perdão e a reconciliação como
instrumentos poderosos para a resolução dos conflitos.
Deus, intercedemos pelas Comunidades da IECLB, pelo seu testemunho cristão na
sociedade. Pelas ações de Diaconia que estão sendo desenvolvidas, para ajudar as pessoas
em vulnerabilidade social. Que a Igreja continue sendo espaço de solidariedade, colaborando
para um mundo, sem tantas injustiças.
Deus, intercedemos por mais ações de acessibilidade e inclusão para as pessoas com
deficiência. Que a cada dia, nosso olhar seja transformado, para que enxerguemos em cada
pessoa as suas capacidades e os seus dons. Nos ensine, Deus, a conviver com a diversidade
da tua criação.
Deus, que sempre tem estendido tua mão, ouve nossa oração. Dê o pão de cada dia e
abençoe o nosso trabalho. Afaste de nós todo o mal. Com fé te pedimos em nome de Jesus
Cristo. Amém!

Hino LCI 101- Salmo 34
Benção
O Senhor esteja na tua frente para mostrar-te o caminho certo.
O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger.
O Senhor esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas.
O Senhor esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar de armadilhas.
O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste.
O Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem.
O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o bondoso Pai.
OrAção
Na palavra oração podemos identificar duas palavras – orar e ação. Assim, convido para
realizar uma ação de promoção de paz, inspirada na oração abaixo.
Benditos são os que fazem a paz, pois eles serão chamados Filhos e Filhas de Deus. Pois eu
lhes digo: ouçam e amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoem
aqueles que te maldizem, orem pelos que te humilham. Aos que lhe batem no rosto, ofereçam
a outra face, e aos que lhe tiram as vestes, ofereçam também a capa. Dêem aos que te pedem.
Pois assim pagarás o mal com o bem e assim as nações não mais farão guerra. E ninguém
mais sentirá medo, pois isto falou o todo poderoso Senhor.
(Adaptação da Oração Cristã pela Paz)

Como e onde posso ser agente da paz?

Oração moldada pelo P. Francisco Rafael dos Santos
Uma ação do Conselho Nacional de Diaconia da IECLB

