Dia Mundial de Oração 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.
26 de outubro de 2019

Datas a serem lembradas para o momento de oração






01 de outubro: Dia da pessoa idosa
12 de outubro: Dia das Crianças
15 de outubro: Dia do Professor e da Professora
31 de outubro: Dia da Reforma Protestante
Outubro Rosa

Acolhida:
O mês de outubro é um mês especial para nós. Logo no primeiro dia do mês lembramos o Dia
da Pessoa Idosa, depois de alguns dias é momento de comemorar o Dia das Crianças e
também de quem tem a vocação e o trabalho de ensinar. Encerrando o mês celebramos o Dia
da Reforma Protestante, dia de lembrar a importância de estarmos sempre em reforma a
partir do Evangelho de Jesus Cristo. E a cada dia do mês é momento de falar da importância de
nos cuidarmos. É o Outubro Rosa marcando presença de múltiplas formas.
É tempo de celebrar a vida desde a infância até a idade avançada. É tempo de afirmar que fé e
amor são inseparáveis, assim como fé e atitudes. O tempo é presente de Deus. A vida é
preciosa. Os caminhos que traçamos e percorremos precisam ser marcados pelos valores que
recebemos do Deus da Vida, manifestado em Jesus Cristo.
Nossas boas-vindas a todas as pessoas que aqui se achegam para mais um Dia Mundial de
Oração pela Diaconia. Unamo-nos a tantas outras pessoas pelo mundo afora que também se
colocam em oração neste dia.
Canto: Enquanto oramos – LCI 208
Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor,
para um mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outros irmãos nos unimos aqui em oração.

Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor,
para um mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outras irmãs nos unimos aqui em oração.
Saudação:
Aqui estamos em nome e na presença do Trino Deus. O Deus que é Criador e nos ama assim
como somos; o Deus que é Filho e em Jesus Cristo se fez pessoa humana como nós; o Deus
que é Espírito Santo, luz e força que motiva homens e mulheres, crianças, jovens e pessoas
idosas a dar as mãos e lutar juntos por um mundo mais justo, mais fraterno e mais irmão.
Leitura Responsorial do Salmo 71.5-8, 14-19.
1 Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança; desde jovem tenho confiado em ti.
2 Toda a minha vida tenho me apoiado em ti; desde o meu nascimento tu tens me protegido.
Eu sempre te louvarei.
1 A minha vida tem sido um exemplo para muitos porque tu tens sido o meu forte defensor.
2 O dia inteiro, eu te louvo e anuncio a tua glória.
Canto: (74.1 LCI) ♪ Tua é a glória e a honra também. Tuas para sempre. Amém, amém.
1 Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais.
2 Anunciarei que tu és fiel; o dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de
entendê-la.
1 Falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus; anunciarei a tua fidelidade, a tua fidelidade
somente.
Canto: (74.2 LCI) ♪ Teus os domínios, os tronos também. Teus para sempre. Amém, amém.
2 Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas
que fazes.
1 Agora que estou velho, e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus! Fica
comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes.
2 A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém
igual a ti.
Canto: (74.3 LCI) ♪ Glória nas alturas, na terra também. Glória para sempre. Amém, amém.

Tempo de reflexão: Proporcionar um tempo para que, de forma breve, às pessoas possam
trazer suas dores e alegrias a partir das datas que marcam o mês de outubro...
Preparação para a oração: (em círculo e de mãos dadas) Iniciar o momento de oração com o
canto “Pai Nosso”, a seguir deixar livre para que cada pessoa possa fazer uma oração breve
levando em conta as datas que marcam o mês de outubro, bem como a realidade social,
comunitária e pessoal. Encerrar este momento com a oração do Pai Nosso. Os momentos de
oração podem ser intercalados com um canto litúrgico (por exemplo: Ouve nossa oração e
atende nossa súplica -196 LCI)

Canto: Pai Nosso -209 LCI

Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz.
Senhor, dá a eles o pão. Dá-lhes teu perdão, e dá-lhes Jesus.
Senhor, Perdoa os pecados, perdoa a nós todos, ouve nossa voz.
Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós.
Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também.
Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, pra sempre. Amém.
Oração: (em círculo e de mãos dadas)
Pai Nosso
Canto: Canção do Cuidado – 567 LCI
Fonte eterna de amor que transborda de bondade,
te derramas em favor de toda humanidade.
Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida.
Nestes tempos de aflição concede-me guarida.
Sob a luz do teu olhar sigo em paz a minha estrada,
pois eu sei que vai guiar cada passo da jornada.
Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço.
Caso eu venha a tropeçar, que eu caia em teu abraço.
Bênção:
Que Deus te cuide com carinho que te indique o melhor caminho; que te ensine sobre o
verdadeiro amor; que te perdoe quando preciso for.
Que Deus te dê asas para voar nos sonhos te ajude a pousar, mas também te mostre a
realidade que terás de enfrentar, sem nunca por nada recuar.
Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens como mudar.
Que Deus te dê saúde, que teu corpo por dentro nunca mude e que ao envelhecer tu possas
dizer que tua maior felicidade foi viver.
Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um jardim florido, de um bom livro
de uma poesia que fale de saudade de uma calma paisagem.
Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de anoitecer; porque o sol se esconde,
quando a lua quer brilhar e porque o sol brilha, quando ela vai descansar.
Que Deus te faça ver, que no sorriso de uma criança mora toda a esperança, que tanto precisas
para viver.
Que Deus faça de ti um ser sensível que seja capaz de chorar, sem jamais se envergonhar.
Que Deus possa te mostrar, que cada onda do mar devolve tudo que ousa levar afinal não tem
a intenção de roubar, o que em terra deve ficar.
Que Deus te ensine sobre dignidade, sobre a força e a fragilidade, sobre a coragem e a
honestidade.
Que Deus te ofereça amigos verdadeiros e que tu saibas cultivar cada amizade que em tua vida
Ele plantar.
Que Deus te ensine a fé, que te faça crer em Jesus e que te permita aceitar, que por pior que
seja a cruz que tenhas de carregar, ele sempre estará ao teu lado, pra te ajudar! Amém.
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