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 maio de 2016
Acolhida:
A Paz de Deus seja com todas e todos.
Jesus Cristo diz: “Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei”.
Canto:
HPD 1 – 221
Saudação:
Assim como todo pai ou toda mãe atende o chamado do seu filho, de sua filha; assim
também Deus atende ao pedido e ao clamor de seus filhos e suas filhas amadas. Estamos
aqui reunidos e reunidas em nome do Trino-Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!
Oração:
Deus de bondade, chegamos humildemente a ti confessando-te que muitas vezes erramos e
temos sido pessoas que não seguem suas orientações. Pecamos em pensamentos, em
palavras e ações com a pessoa próxima. Outras vezes duvidamos que faças alguma coisa
por nós, e temos dificuldades de ver tua mão sanadora e ativa sobre nós. Perdoa-nos Deus,
pois nos arrependemos sinceramente. Ajuda-nos e tem piedade de nós. Com confiança no
teu infinito amor, suplicamos perdão em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém.
“Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós.
Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o
que é correto: ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade.” (1 Jo 1.8-9)
Leitura Salmo: 145
1 Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
4 Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos.
5 Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas.
6 Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza.
7 Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça.
8 Benigno e misericordioso é o SENHOR, tardio em irar-se e de grande clemência.
9 O SENHOR é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas
obras.
10 Todas as tuas obras te renderão graças, SENHOR; e os teus santos te bendirão.

11 Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder,
12 para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da
majestade do teu reino.
13 O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O
SENHOR é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras.
14 O SENHOR sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados.
15 Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento.
16 Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente.
17 Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras.
18 Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em
verdade.
19 Ele acode à vontade dos que o temem; atende-lhes o clamor e os salva.
20 O SENHOR guarda a todos os que o amam; porém os ímpios serão exterminados.
21 Profira a minha boca louvores ao SENHOR, e toda carne louve o seu santo nome, para
todo o sempre.
Canto:
HPD 1 - 170
Oração de agradecimento e intercessão:
Deus de misericórdia, em honra e louvor a ti, somos-te gratos e gratas por teu amor e pela
vida com que nos presenteastes. Tu conheces a cada um, cada uma de nós, sabes das
nossas alegrias, e vês as nossas tristezas e preocupações. Pedimos que a Tua misericórdia
nos acompanhe e possa ser fonte de motivação para o trabalho diaconal que
desenvolvemos em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa família e com as
pessoas que encontramos em nossos caminhos. Pedimos que neste tempo de Pentecoste
possamos ser renovadas e renovados pelos dons com os quais nos presenteastes e que
estes possam ser instrumento diaconal no dia-a-dia em favor de todas as pessoas. Pedimos
pelas pessoas que se ocupam e preocupam pela formação diaconal na nossa igreja.
Pedimos que neste tempo de crise política e econômica em que o Brasil se encontra, Tu
possas ser bálsamo e serenidade para que as pessoas que governam nosso país exerçam
de forma ética seus papéis perante a sociedade. Neste tempo de crise na saúde, educação,
transporte e tantos outros aspectos, que possas ser o sopro de esperança e coragem para
buscarmos dignidade de vida para todas as pessoas. Que nunca nos esqueçamos de que a
Diaconia deve ser praticada a cada novo minuto, com consciência, seriedade e ética.
Permanece conosco com tua graça e bondade, com tua palavra e sacramento. Fica conosco
quando nos sobrevier à dor e a angústia, a dúvida e a tentação. Tudo o mais queremos
incluir na oração que teu filho nos ensinou: “Pai nosso...”.
Canto: HPD 1 – 166
Bênção:
“Senhor, tu que és a fonte da benção, abençoa-nos. Tu, que és a fonte da força, fortalecenos. Tu, que és a fonte do amor, anima-nos para podermos amar toda a tua criação. Assim
nos abençoe o trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.” Amém.
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