Dia Mundial de Orar pela Diaconia

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

Acolhida
Quero acolher a todas e todos para este momento de oração pela Diaconia, com a palavra
Bíblica do dia que diz: “Rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus”. (I Samuel 2.2).
Canto:
Saudação
Realizamos este encontro em nome e na presença de Deus que é Pai e Mãe, criador e
mantenedor da vida; Deus Filho o Salvador da humanidade; Deus Espírito Santo o nosso
fortalecedor. Amém.
Oração do dia
Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos pela dádiva e pelo cuidado da vida que tu nos
tens dado. Fortalece a nossa vida na certeza e na confiança em tua fidelidade. Por Jesus Cristo.
Amém
Canto:
Leitura Bíblica
Preparamo-nos para ouvir a Palavra de Deus conforme o Salmo 81. Façamos a leitura de forma
responsiva.
1. Cantem com alegria a Deus, nosso defensor; cantem louvores ao Deus de Jacó.
2. Comecem a música e toquem tamborins; toquem músicas alegre nas liras e nas harpas.
3. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia.
4. Isso me lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó.
5. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi
uma voz, que não conhecia, dizendo:
6. Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, e fiz com que vocês ficassem livres de
carregar os cestos cheios de tijolos.
7. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram, e eu os salvei. Lá de onde eu estava
escondido, na tempestade, eu lhes respondi.
8. Meu povo, escute os meus conselhos! Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse!
9. Nunca sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho.
10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a
boca e eu os alimentarei.
11. Mas o meu povo não quis me ouvir; Israel não me obedeceu.
12. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o
que queriam.
13. Como gostaria que meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse!
14. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários.
15. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para
sempre.
16. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo, até que ficassem
satisfeitos.
Todos: Cantem com alegria a Deus, nosso defensor; cantem louvores ao Deus de Jacó.

Canto:
Oração de agradecimento e Intercessão
Deus de bondade, graças te damos pela vida e por estarmos reunidos e reunidas neste
momento de oração, onde muitas pessoas também estão reunidas, mundo afora, para te
glorificar e interceder neste dia Mundial de oração pela Diaconia. Agradecemos pelo encontro
contigo nessa celebração.
Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos pela dádiva da vida, por mais um dia
com o qual nos presenteaste com vida em abundância. Te agradecemos pelos nossos
familiares, amigos, amigas, colegas de trabalho e ainda por todas as pessoas que fazem
parte de nossas vidas.
Deus, intercedemos por aquelas pessoas que são vítimas de discriminação e de
preconceito. Ensina-nos a olhar com os olhos do amor, pois eles veem além das aparências e
das diferenças e lá, nesse além das aparências, é que podemos construir um mundo mais
digno, mais justo, mais inclusivo e mais fraterno para todas tuas filhas e todos teus filhos.
Deus, pedimos que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência (21 a 28 de agosto) seja
um momento de reflexão sobre nossas atitudes e que nos motive a realizar ações para a
inclusão de todas as pessoas.
Intercedemos pelas pessoas que estão passando por luto, por doenças ou por alguma
dificuldade. Pedimos por todas as pessoas que precisam de tua ajuda, do teu cuidado.
Desperta em nós a solidariedade, fazendo de nós teus instrumentos de amor e de ajuda.
Intercedemos pelas autoridades que governam nossas cidades e países, afim de que
seus interesses estejam voltados para o bem do povo.
Intercedemos pelas lideranças, ministros e ministras, que estão na frente de nossas
comunidades e instituições a fim de que seu amor não se canse, sua esperança sempre se
renove e sua fé se fortaleça no amor de Deus.
Intercedemos pelas pessoas que sofrem com catástrofes que assolam o mundo. Pelas
pessoas que sofrem por causa de guerras, violências pelo mundo afora.
Recebe, Eterno Deus, as nossas orações, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que quando
esteve entre nós nos ensinou a orar Pai nosso...... Amém
Benção e Envio:
Que Deus toque os vossos olhos, para que possam enxergar;
Toque os vossos ouvidos, para que possam ouvir;
Toque a vossa boca, para que possam levar adiante a sua mensagem;
Toque as vossas mão, para que possam ofertar com disposição;
Toque a vossa vida, para que o Espírito Santo possa os envolver;
Toque o vosso coração e vos permita sentir seu amor.
Assim vos abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo, amém.
Ide em paz e servi ao Senhor com alegria.
Demos graças a Deus
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Nova Santa Rosa - PR

