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Oração da 
SOUC 2020

(Elaborada pelo CEBIC a partir de Atos 28,1s)

Acendemos grandes fogueiras!

Nas noites da Humanidade,

Nas noites do frio, da umidade,

Nas noites da rejeição, da exclusão,

Nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias...

Acendemos grandes fogueiras!
Para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites,

Para acolher migrantes, refugiad@s, sem teto, sem casa,

Para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz,

Para orarmos juntos a nosso Deus Uno e Trino.

Deus da gentileza que se antecipa,
Deus das mãos que acendem fogos,

Deus das mãos que acolhem, que partilham,

Deus das mãos que cuidam, que juntam,

Que tua gentileza desperte nossas gentilezas,

Para que, na Humanidade inteira,

“Gentileza gere gentileza!”
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Texto bíblico 
para 2020

ATOS 27, 18 – 28,10
(Todos os textos bíblicos são da 

TEB – Tradução Ecumênica da Bíblia)

No dia seguinte, como fôssemos sempre violentamente sacudi-
dos pela tempestade, jogou-se carga ao mar e, no terceiro dia, com as 
próprias mãos, os marinheiros abateram o aparelho do navio. Desde 
vários dias nem o sol nem as estrelas apareciam; a tempestade, de uma 
violência pouco comum, continuava perigosa: doravante, toda espe-
rança de sermos salvos nos desamparava.

Havia muito tempo que não tínhamos comido nada, quando 
Paulo, de pé no meio deles, lhes disse: “Estais vendo, meus amigos, 
fora melhor terdes seguido meu conselho, não deixar Creta e fazer 
assim a economia desses prejuízos e dessas perdas. Mas agora eu 
vos convido a manter a coragem, pois nenhum de vós perderá a vida, 
somente o navio se perderá. Com efeito, esta noite mesmo, um anjo 
do Deus a quem pertenço e a quem sirvo apresentou-se a mim e me 
disse: “Não tenhas medo, Paulo; é necessário que compareças diante 
do imperador; e Deus também te concede a vida de todos os teus com-
panheiros de travessia!” Coragem, pois, meus amigos! Eu me fio em 
Deus: sucederá como ele me disse! Devemos encalhar em alguma ilha.”

Era a décima quarta noite que derivávamos no Adriático; por 
volta da meia noite, os marinheiros pressentiram a aproximação de 
terra. Lançando então a sonda, acharam vinte braças; um pouco além 
lançaram-na de novo e acharam quinze. Temerosos de sermos atira-
dos contra escolhos, jogaram quatro âncoras na popa, suspirando 
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ardentemente pelo raiar do dia. Mas, como os marinheiros, sob o pre-
texto de firmar de firmar a posição do navio com as âncoras da proa, 
tentavam fugir do navio e desciam o escaler ao mar, Paulo disse ao 
centurião e aos soldados: “Se esses homens não ficarem a bordo, vós 
não podereis ser salvos.” Os soldados então cortaram as amarras do 
escaler e o deixaram cair.

Enquanto esperava o dia, Paulo exortou todo mundo a se alimen-
tar, dizendo: “É hoje o décimo quarto dia que passais na expectativa, 
sem comer, e ainda não comestes nada. Por isso eu vos exorto a alimen-
tar-vos, pois disso depende a vossa salvação. Torno a dizer, nenhum 
de vós perderá um cabelo sequer de sua cabeça.” A essas palavras, ele 
tomou pão, deu graças a Deus, partiu-o e pôs-se a comer. Todos então, 
recobrando a coragem, alimentaram-se por sua vez. Ao todo, nós éra-
mos duzentas e setenta e seis pessoas a bordo. Depois de saciados, 
aliviou-se o navio, jogando o trigo ao mar.

Quando clareou o dia, os marinheiros não reconheciam a terra, 
mas distinguiam uma enseada com uma praia, e tencionavam, se pos-
sível, encalhar ali o navio. Então soltaram as âncoras, abandonando-as 
ao mar, e ao mesmo tempo desamarraram os remos da popa; depois, 
içando ao vento a cevadeira, rumaram para a praia. Mas esbarraram 
num banco de areia, e aí encalharam o navio; a proa, enterrada, ficou 
presa, enquanto a popa se desconjuntava pelo embate do mar. Os sol-
dados tiveram então a ideia de matar os prisioneiros, temendo que 
algum escapasse a nado. Mas o centurião, decidido a salvar Paulo, 
impediu-os de executar o seu projeto; ordenou aos que sabiam nadar 
que saltassem à água por primeiro e alcançassem a terra, Os outros o 
fariam quer sobre tábuas, quer sobre destroços do navio. E foi assim 
que todos chegaram à terra sãos e salvos.

Já fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os 
nativos nos demonstraram uma benevolência fora do comum. Com 
efeito, acendendo uma grande fogueira, eles nos convidaram todos a 
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aproximar-nos, pois começara a chover e fazia frio. Paulo tinha ajun-
tado uma braçada de lenha seca e a jogava ao fogo quando o calor fez 
sair dela uma víbora que se prendeu na sua mão. Quando os nativos 
viram esse animal dependurado na mão dele, diziam uns aos outros: 
“Este homem é certamente um assassino; ele conseguiu escapar do 
mar, mas a justiça divina não lhe permite viver.” Paulo, na realidade, 
sacudiu o bicho no fogo, sem sofrer o menor mal. Eles contavam vê-lo 
inchar ou cair subitamente morto; mas, após uma longa espera, consta-
taram que nada de anormal lhe acontecia. Mudando então de opinião, 
repetiam: “É um deus!

Havia, nos arredores, terras que pertenciam ao primeiro magis-
trado da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu e hospedou amigavel-
mente durante três dias. O pai dele estava então de cama, tomado de 
febre e disenteria. Paulo acudiu à sua cabeceira e, pela oração e imposi-
ção das mãos, curou-o. Depois disso, todos os outros habitantes da ilha 
que estavam doentes vinham ter com ele e por sua vez eram curados. 
Eles nos deram numerosas provas de acatamento e, quando partimos, 
proveram-nos de todo o necessário.
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Explicação do 
Cartaz

O cartaz da SOUC 2020 foi elaborado por Lilian Santos Gomes, 
que é membro da Igreja Episcopal Anglicana em Porto Alegre. Sobre a 
sua inspiração para a criação da arte, Lilian diz: 

Em certo momento 
da minha vida, desenhei 
mandalas como passa-
tempo. A pesquisa sobre a 
origem e o significado das 
mandalas ensinou que as 
cores e suas formas circula-
res contribuem para a espi-
ritualidade. Este encontro 
com as mandalas e seu 
significado me conduziu à 
prática da meditação. Este 
processo pessoal foi impor-
tante para a inspiração que 
resultou na arte do cartaz 
da SOUC 2020. 

O interior da man-
dala simboliza o que deve-
ríamos emanar e desenvolver, ou seja, a compaixão, acolhida e respeito 
às pessoas refugiadas que partem de diversos lugares do mundo, arris-
cando-se em vias marítimas. Os corações em chamas indicam que 
somente com amor e corações aquecidos podemos nos colocar no 
lugar da pessoa próxima para compreender a sua realidade. O Círculo 
das pombas brancas, com suas asas abertas, simboliza a paz. Tanto a 
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paz que cessa as guerras, quanto a paz que pessoas refugiadas bus-
cam nos países que as acolhem. E por fim, as mãos que representam 
todos os povos unidos em sinal de proteção e acolhimento. As cores de 
fundo, em tons de azul lembram a água do mar. As palavras “gentileza 
gera gentileza” estão no topo do cartaz. Elas são o resultado de tudo o 
que foi pensado para a imagem final.

“Assim como a oração une as pessoas cristãs ao redor do mundo, 
emana a paz e roga o auxílio de Deus, a intenção é que o cartaz que 
realizei seja um meio para que um número maior de pessoas seja sen-
sibilizado para o amor e auxílio ao próximo.”

Lílian Santos Gomes 
Janeiro 2020
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Comentário geral 
sobre o texto

Os materiais para a Semana de Oração pela Unidade Cristã de 
2020 foram preparados pelas Igrejas cristãs em Malta e Gozo (Cristãos 
Unidos em Malta). Em 10 de fevereiro, muitos cristãos em Malta cele-
bram a festa do naufrágio de São Paulo, destacando e agradecendo a 
chegada da fé cristã nessas ilhas. A leitura de Atos dos Apóstolos usada 
na festa é o texto escolhido para a Semana de Oração deste ano.

A história começa com Paulo sendo levado a Roma como prisio-
neiro (At 27,1ss). Paulo está preso, mas mesmo numa viagem que se 
torna perigosa, a missão de Deus continua através dele.

Essa narrativa é um clássico drama da humanidade confrontada 
com o aterrorizante poder dos elementos. Os passageiros do navio 
estão expostos às forças dos mares abaixo e das poderosas tempesta-
des que se erguem ao seu redor. Essas forças os levam a um território 
desconhecido, onde estão perdidos e sem esperança.

As 276 pessoas a bordo do navio são divididas em grupos 
distintos. O centurião e seus soldados têm poder e autoridade mas 
dependem da perícia e da experiência dos marinheiros. Embora todos 
estejam assustados e vulneráveis, os prisioneiros são os mais vulne-
ráveis de todos. Suas vidas são consideradas dispensáveis, eles estão 
em risco de uma execução sumária (cf 27,42). À medida que a história 
se desenvolve, sob pressão e temendo por suas vidas, vemos descon-
fiança e suspeita ampliando as divisões entre os diferentes grupos.

Notavelmente, porém, Paulo se ergue como um centro de paz no 
tumulto. Ele sabe que sua vida não é governada por forças indiferentes 
ao seu destino, mas está segura nas mãos do Deus a quem ele pertence 



Semana de OraçãO pela Unidade CriStã

Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum        |       13

e serve (cf 27,23). Por causa de sua fé, ele está confiante de que se 
erguerá diante do imperador em Roma, e na força da sua fé pode se 
erguer diante de seus companheiros de viagem e dar graças a Deus. 
Todos estão encorajados. Seguindo o exemplo de Paulo, eles partilham 
pão, unidos numa nova esperança e confiando em suas palavras.

Isso indica o tema principal dessa passagem: a providência 
divina. Foi decisão do centurião navegar em tempo ruim, mas ao longo 
da tempestade os marinheiros tomam decisões sobre como lidar com o 
navio. Mas ao final seus próprios planos são alterados e, somente per-
manecendo juntos e permitindo que o navio naufrague, eles chegam 
a ser salvos pela divina providência. O navio e toda a sua valiosa carga 
se perderão, mas todas as vidas serão salvas, “nenhum de vós perderá 
um cabelo sequer de sua cabeça” (cf. 27,34; Lc 21,18). Em nossa busca 
da unidade cristã, entregar-nos à divina providência vai exigir deixar 
de lado muitas coisas a que estamos profundamente ligados. O que 
importa para Deus é a salvação de todas as pessoas.

Esse grupo de pessoas diversas e em conflito desembarca em 
uma ilha (cf. 27,26). Tendo sido jogados juntos no mesmo navio, che-
gam ao mesmo destino, onde a sua unidade humana se manifesta na 
hospitalidade que recebem dos nativos da ilha. Ao se unirem ao redor 
do fogo, cercados por um povo que nem os conhece nem os com-
preende, diferenças de poder e posição social se esvaem. Os 276 não 
estão mais na dependência de forças indiferentes, mas envolvidos pela 
amorosa previdência de Deus, que se mostra presente através de um 
povo que lhes demonstra uma “benevolência fora do comum” (cf. 28,2). 
Com frio e molhados, eles podem se aquecer e secar perto do fogo. 
Com fome, recebem comida. São abrigados até que seja seguro para 
eles continuar a viagem.

Hoje muitas pessoas estão enfrentando terrores semelhantes 
nesses mesmos mares. Os mesmos lugares mencionados no texto 
lido (cf. 27,1; 28,1) também fazem parte das histórias de migrantes de 
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tempos modernos. Em outras partes do mundo muitos outros estão 
fazendo jornadas igualmente perigosas por terra e pelo mar para esca-
par de desastres naturais, guerra e pobreza. Suas vidas também estão 
expostas a imensas e friamente indiferentes forças – não apenas natu-
rais, mas também políticas, econômicas e humanas. Essa indiferença 
humana assume várias formas: a indiferença dos que vendem lugares 
em barcos inadequados para pessoas desesperadas; a indiferença que 
leva à decisão de não enviar barcos de socorro; a indiferença que faz 
mandar embora barcos de imigrantes. Isso são apenas alguns exem-
plos. Como cristãos unidos encarando as crises da migração essa histó-
ria nos desafia: apoiamos as frias forças da indiferença, ou mostramos 
“benevolência fora do comum” e nos tornamos testemunhas da amo-
rosa providência de Deus para todas as pessoas?

A hospitalidade é uma virtude muito necessária em nossa busca 
da unidade cristã. É uma prática que nos leva a uma maior generosidade 
para os necessitados. As pessoas que mostraram benevolência fora do 
comum a Paulo e seus companheiros não conheciam ainda Cristo, mas 
mesmo assim é através de sua benevolência fora do comum que um 
povo dividido vai ficando unido. Nossa própria unidade cristã será des-
coberta não apenas mostrando hospitalidade de uns para os outros, 
embora isso seja muito importante, mas também através de encontros 
amigáveis com aqueles que não partilham nossa língua, cultura ou fé.

Em tais viagens tempestuosas e encontros casuais, a vontade de 
Deus para a Igreja e para todas as pessoas será cumprida. Como Paulo 
proclamará em Roma, a salvação de Deus foi enviada a todos os povos 
(cf. At 28,28).

Em suas discussões sobre possibilidades de traduzir o texto 
para a realidade brasileira, o CEBIC focou no versículo central do tema  
(At 28,2), que fala da “benevolência fora comum” com que os náufra-
gos foram acolhidos pelos malteses. Algumas traduções da Bíblia usam 
o termo “gentileza” que nos pareceu muito feliz, pois nos remete a 
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uma expressão emblemática no Brasil: “gentileza gera gentileza”. Por 
isso, a “gentileza” passou a ser o fio condutor tanto da Celebração de 
Abertura como da Celebração de Encerramento.

Lembramos que houve, no Brasil, um belo exemplo de “gentileza 
fora do comum.” Trata-se de José Datrino, que se tornou conhecido 
como “Profeta Gentileza”. Depois do trágico incêndio de um circo em 
Niterói/RJ, em que morreram centenas de crianças, José deixou para 
trás seus bens materiais para transformar o local da tragédia num jar-
dim, mais tarde denominado “Paraíso Gentileza”. Depois disso, pas-
sou a vagar pelas ruas, praças, ônibus e trens de cidades brasileiras, 
distribuindo flores e pregando sua mensagem de amor e respeito, 
motivando as pessoas a fazerem gestos de gentileza. Nos anos 1980, 
pintou 56 pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, com 
inscrições que mostravam sua crítica a este mundo movido pelo capital 
e marcado pela violência. Uma expressão recorrente nas pilastras era: 
“Gentileza gera gentileza”. Outra frase conhecida do profeta Gentileza 
é: Deus é “Gentileza porque é Beleza, Perfeição, Bondade, Riqueza, 
a Natureza, nosso Pai Criador”. Como todos os verdadeiros profetas, 
também o “Profeta Gentileza” foi rejeitado, hostilizado e taxado de 
maluco. Suas inscrições foram, mais tarde, cobertas com tinta cinza 
pela prefeitura do Rio de Janeiro, para em seguida serem restauradas 
pela mesma Prefeitura, em 1999 e 2000.

Também no Brasil temos imigrantes e refugiados. Eles não vêm 
de barco como na Europa, mas atravessam as fronteiras do país com 
a Venezuela, Colômbia e Bolívia. Também esses refugiados merecem 
ser acolhidos com “gentileza”. Ao contrário do que muitos afirmam, a 
sociedade brasileira é pouco gentil e muito pouco acolhedora. Ainda 
predomina, entre nós, lamentavelmente menosprezo e desrespeito 
com refugiados e estrangeiros latino-americanos ou africanos. Além 
disso, no seio de nossa sociedade continuam arraigados antigos pre-
conceitos contra indígenas e negros, bem como ódio racial e profunda 
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intolerância religiosa, que não raro desembocam em agressividade e 
violência. Pregar sobre e motivar para a gentil acolhida de pessoas des-
conhecidas e diferentes, de outras culturas e religiões, é o eixo em 
torno do qual giram as celebrações e estudos da SOUC de 2020.

As reflexões para os oito dias e a celebração serão baseadas no 
texto de Atos dos Apóstolos. Os temas para os oito dias são:

Dia 1: Reconciliação: esvaziar-se para abraçar plenamente

Dia 2: Iluminação: buscando e apresentando a luz de Cristo

Dia 3: Esperança: renovada pela missão e pela Eucaristia

Dia 4: Confiança: “Não tenhas medo, crê!”

Dia 5: Fortalecimento: partilhando pão para a viagem

Dia 6: Hospitalidade: gentileza fora do comum

Dia 7: Conversão: Mudando nossos corações e mentes

Dia 8: Generosidade: Recebendo e dando
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Preparação do 
material pelas 
Igrejas Cristãs 

em Malta

As igrejas cristãs de Malta foram escolhidas para elaborar o 
material para a Semana de Oração pela Unidade Cristã de 2020. Em 
setembro de 2017, a Conferência Episcopal Católica Romana, junto 
com Cristãos Unidos em Malta (Conselho Ecumênico de Malta), encar-
regou Monsenhor Hector Scerri de formar uma Comissão de redação 
para preparar o material de 2020.

Nossa gratidão se estende à Conferência Episcopal Católica 
Romana, aos membros de Cristãos Unidos em Malta e a todos envolvidos 
que contribuiram com vários aspectos dos recursos aqui apresentados:

- Prof. Hector Scerri – coordenador da Comissão de redação, 
representando a Conferência Episcopal de Malta, os Cristãos Unidos em 
Malta, o presidente da Comissão Diocesana Ecumênica (Arquidiocese 
de Malta), a Faculdade de Teologia, Universidade de Malta (Católica 
Romana)

Sra. Dorianne Buttigieg
secretária da Comissão de Redação, membro da Comissão 

Ecumênica Diocesana (Arquidiocese de Malta)

Rev. Kim Hur
Ministro da Igreja de St. Andrews Scots’, Valletta, Malta (Metodista)

Elizabeth Lochhead
Membro da Pro-Catedral de São Paulo, Valletta, Malta (Igreja da Inglaterra)

Monsenhor Joseph Attard
Vigário episcopal para o Laicato e Ecumenismo, diocese de Gozo, 

Malta (Igreja Católica Romana)
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Sr. Norman Alexander
Membro da Igreja de St. Andrew’s Scot’s, Valletta, Malta (Igreja da Escócia)

Simon Godfrey
Chanceler da Pro-catedral de São Paulo, Valletta, Malta (Igreja da Inglaterra)

Dra. Patricia Micallef
Coordenadora do Grupo Taizé, Malta (Igreja Católica Romana)

Sra. Judith Pugh
Membro da comunidade anglicana em Gozo, Malta (Igreja da Inglaterra)

Subdiácono Alexander Kuryshev
Membro da paróquia ortodoxa russa de São Paulo, Malta (Igreja Ortodoxa Russa)

Rev. Archimandrite Nathanael Felesakis
Sacerdote da paróquia grega ortodoxa de São Paulo, Malta (Igreja Ortodoxa Grega)

Rev. Ionut Iftimia
Clérigo na paróquia de São João Batista, Malta (Igreja Ortodoxa da Romania)

Sr. Noel Cauchi
Representante da comunidade evangélica luterana (Andreasgemeinde), Valletta, Malta 

(Igreja Evangélica Luterana)

Rev. Dr. Aurelio Mulè Stagno
Membro da comissão ecumênica diocesana, Malta (Igreja Católica Romana).

A comissão local de redação se reuniu num salão do Seminário 
Maior arquidiocesano, em Tal-Virtu, Rabat, Malta, em 12 de fevereiro, 
15 de março, 20 de abril e 11 de maio de 2018.

O material da comissão local de redação foi apresentado ao grupo 
internacional composto de representantes do Pontifício Conselho para 
a Promoção da Unidade dos Cristãos e do Conselho Mundial de Igrejas. 
A reunião foi feita no Seminário Maior da arquidiocese, Rabat, Malta, 
de 13 a 18 de setembro de 2018. Foram feitos encontros com a comis-
são local de redação, Cristãos Unidos em Malta, o arcebispo Scickuna e 
o núncio apostólico para Malta, arcebispo Alessandro D’Errico.
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Breves informações 
sobre o CEBIC – 

Conselho Ecumênico 
Baiano de Igrejas 

Cristãs

O Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs – CEBIC, nasce 
como uma associação fraterna de Igrejas no dia 27 de abril de 2002, 
nas dependências da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de 
Salvador/BA (IECLB), como resultado da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2000. As igrejas fundadoras do CEBIC foram: Igreja 
Católica Apostólica Romana (através da CNBB – Nordeste III), Igreja 
Católica Apostólica Independente no Brasil, Igreja Católica Ortodoxa 
Siriana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e 
Igreja Batista Nazareth.

Em 25 de maio de 2012, o CEBIC passou por uma reestruturação, 
ampliando as possibilidades de associação, permitindo que, além de 
Igrejas, também entidades e pessoas possam filiar-se, desde que con-
fessam Jesus Cristo como Salvador, segundo as Escrituras e procurem 
cumprir sua vocação comum para a glória do Deus Uno e Trino, Pai, 
Filho e Espírito Santo.

O amor de Deus, a confissão de fé comum e o compromisso com 
a missão impulsionam os membros do Conselho a uma comunhão cristã 
mais profunda e a um testemunho comum do Evangelho na Bahia, no 
exercício do amor e serviço ao povo. Respeitadas as diferentes concep-
ções eclesiológicas, os membros se reconhecem convocados por Cristo 
à unidade de sua Igreja, na certeza da atuação do mesmo Cristo e do 
seu Espírito nelas e por meio delas.

Nesta nova configuração, o CEBIC passou a ter como membros: 
Igreja Católica Apostólica Romana (agora através da Arquidiocese de 
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São Salvador), Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja 
Episcopal Anglicana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, 
Aliança de Batistas do Brasil (que inclui a Igreja Batista Nazareth), 
Comunidade da Trindade, Igreja Católica Apostólica Independente de 
Tradição Salomoniana (antiga Igreja Católica Apostólica Independente 
no Brasil) e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE como mem-
bro fraterno. A Igreja Católica Ortodoxa Siriana deixou o CEBIC por não 
possuir paróquia no Estado da Bahia.

De 2002 até hoje, o CEBIC tem procurado fortalecer os laços de 
comunhão entre as pessoas cristãs, promover o respeito à diversidade 
religiosa, combater o racismo religioso e denunciar profeticamente 
todas as ações que violam a dignidade da pessoa humana e a criação 
de Deus, nisto temos colocado nossos corações, força e fé.
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Celebração 
ecumênica 
de abertura

Orientações iniciais

Sendo uma nação formada por ilhas, barcos são uma importante 
parte da vida em Malta. A leitura da Escritura nesta celebração descreve 
uma perigosa viagem marítima feita pelo apóstolo Paulo. Um barco é 
também símbolo de algumas jornadas, às vezes tempestuosas, que cris-
tãos fazem em busca da unidade. Por essas razões, sugerimos que, antes 
da celebração, se coloque um barco ou a figura de um barco no local do 
culto. No decorrer da celebração também serão utilizados oito remos.

Considerando a extensão do texto bíblico e a linguagem náutica 
usada, a leitura de Atos dos Apóstolos requer uma proclamação bem 
cuidadosa. Pode ser feita uma divisão da fala entre diversos leitores, 
pode ser feita uma dramatização ou usado algum recurso midiático 
para ajudar na proclamação. O longo texto pode muito bem ser recon-
tado em linguagem contextualizada. Ele pode ser narrado ou procla-
mado num lugar próximo ao barco. Em todo caso, toda a celebração 
gira em torno da leitura de Atos.

PROPOSTA DE ROTEIRO
“Eles nos demonstraram uma gentileza fora do comum” 

(At 28,2)

Sugerimos substituir o termo “benevolência” usado pela TEB, 
versão normalmente adotada nos materiais da SOUC, por “gentileza” 
(CNBB), já que este termo lembra a conhecida expressão “Gentileza 
gera gentileza” abrindo diversas possibilidades de atualização no con-
texto brasileiro. Poder-se-ia confeccionar um símbolo que os participantes 
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pudessem levar para casa no final da celebração. Uma sugestão poderia ser 
entregar aos participantes, na chegada, pequenos cartões (que caibam num 
livro) com a arte da SOUC (ou apenas os dizeres “Gentileza gera gentileza”). 
No verso do cartão que recebeu, cada qual escreveria uma palavra ou desejo 
gentil. Em lugar da homilia ou no final da celebração, cada participante 
entregaria seu cartão a uma outra pessoa.

D: Dirigente (não precisa ser sempre a mesma pessoa)    T: Todos     L: Leitor

LITURGIA DE ENTRADA

Cântico de entrada

Durante o hino, as lideranças e representantes das Igrejas 
entram em procissão para o culto ecumênico de oração pela Unidade 
Cristã. São liderados por um participante que leva a Bíblia de forma que 
todos a vejam. A Bíblia é colocada num lugar de destaque no centro da 
comunidade.

Acolhida

D: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão 
do Espírito Santo estejam com todos e todas!

T: E contigo também.

D: Caros irmãos e irmãs em Cristo, aqui nos reunimos para orar pela 
unidade cristã e pela reconciliação no mundo. Divisões entre cris-
tãos têm existido por muitos séculos. Isso causa muita dor e é con-
trário à vontade de Deus. Nesta semana, queremos orar com todos 
os cristãos e cristãs da terra, inspirados na oração de Jesus: Que 
todos sejam um!
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Os materiais para a Semana de Oração pela Unidade Cristã foram 
preparados por diferentes Igrejas cristãs em Malta. A história do cris-
tianismo nessa pequena nação situada numa ilha do Mar Mediterrâneo 
remonta ao tempo dos apóstolos. De acordo com a tradição, o após-
tolo Paulo chegou às praias de Malta no ano 60 depois de Cristo. O 
texto de Atos dos Apóstolos a ser lido a seguir descreve o começo do 
cristianismo em Malta – um pequeno país formado por duas ilhas prin-
cipais habitadas – Malta e Gozo, além de outras menores, entre África 
e a Itália. Esse país está localizado num espaço de encontro de civili-
zações, culturas e religiões, tanto na época bíblica quanto nos tempos 
atuais.

Nossas preces e reflexões, hoje, e durante a Semana de Oração 
pela Unidade Cristã deste ano, estão centradas na hospitalidade mos-
trada pelos habitantes da ilha aos que lá naufragaram. O lema da 
Semana é: “Eles nos demonstraram uma gentileza fora do comum”  
(At 28,2). Desejamos que o amor e o respeito que vamos demonstrar 
uns com os outros, umas com as outras nos acompanhem durante o 
ano inteiro.

Invocação do Espírito Santo

A resposta a cada oração pode ser cantada por toda a congregação.

D: Espírito de amor, vem sobre esta assembleia e habita entre nós.
T: Vem, Espírito Santo!

D: Espírito de unidade, mostra-nos o caminho para a unidade cristã.
T: Vem, Espírito Santo!

D: Espírito de hospitalidade, ensina-nos a sermos acolhedores/as.
T: Vem, Espírito Santo!
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D: Espírito de compaixão, inspira em nós uma atitude de respeito em 
relação a todas as pessoas que encontramos.

T: Vem, Espírito Santo!

D: Espírito de esperança, ajuda-nos a tirar de nós tudo que nos afasta 
de nossa caminhada ecumênica.

T: Vem, Espírito Santo!

Preces por perdão e reconciliação

A resposta a cada oração pode ser cantada por toda a congregação.

D: Diante da gentileza fora do comum das pessoas de Malta que aco-
lheram o apóstolo Paulo e seus companheiros náufragos, queremos 
pedir perdão por não termos sabido acolher as pessoas necessitadas.

D: Perdoa-nos, Deus, por erros passados, desconfianças e condutas 
erradas entre cristãos e cristãs de diferentes Igrejas e tradições 
religiosas.

T: Tem piedade, Senhor! Ou: Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei (Taizé)

D: Perdoa-nos quando caminharmos na escuridão em vez de procurar 
o caminho da luz, pois tu, Senhor, és para nós a única e verdadeira 
luz.

T: Tem piedade, Senhor! Ou: Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei (Taizé)

D: Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperan-
çosas e solidárias.

T: Tem piedade, Senhor! Ou: Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei (Taizé)



Semana de OraçãO pela Unidade CriStã

Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum        |       25

D: Perdoa-nos por termos causado dor, dificuldades e angústia para 
outras pessoas.

T: Tem piedade, Senhor! Ou: Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei (Taizé)

D: Perdoa-nos por nos isolarmos e permanecermos indiferentes, em vez 
de mostrar hospitalidade, especialmente a migrantes e refugiados.

T: Tem piedade, Senhor! Ou: Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei (Taizé)

Palavra de Graça

D. “Deus é ternura e toda graça, transborda de amor, Deus é ternura!
Como a distância da terra aos céus, assim é grande sua misericórdia. 
Deus é ternura!
Como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas fal-
tas. Deus que perdoa.” (Sl 103,8.11-12 adaptado – Taizé)

Cântico de louvor

LITURGIA DA PALAVRA

D: Querido Deus, abre nossos corações e mentes para tua Palavra.
T: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! (bis)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. (bis)

Leitura do texto base: Atos 27, 18 – 28,10

A maneira da proclamação fica a critério de cada grupo.

L: Esta é a Palavra do Senhor.
T: Damos graças a Deus que salva e cura.
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Salmo 107, 8-9. 19-22. 28-32

O refrão pode ser cantado

Refrão: Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericór-
dia, dura para sempre.

Celebrem Deus pela sua fidelidade
E pelos seus milagres em favor dos humanos.

Pois ele dessedentou a garganta ávida

E saciou plenamente o estômago faminto.

Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericórdia, dura para 
sempre.

Bradaram a Deus na sua aflição
E ele os salvou das suas angústias:

Enviou sua palavra para curá-los

E para subtraí-los à cova.

Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericórdia, dura para 
sempre.

Que celebrem Deus pela sua fidelidade
E pelos milagres em favor dos humanos.

Que ofereçam sacrifícios de louvor

E proclamem suas obras gritando de alegria.

Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericórdia, dura para 
sempre.
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Bradaram a Deus em sua aflição
E ele os tirou das suas angústias:

Reduziu a tempestade ao silêncio

E as ondas calaram-se.

Alegraram-se com essa calmaria

E Deus os guiou ao porto desejado.

Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericórdia, dura para 
sempre.

Que celebrem Deus por sua fidelidade
E pelos seus milagres em favor dos humanos.

Que o exaltem na assembleia do povo

E o louvem no conselho dos anciãos.

Graças dai ao Senhor, pois ele é bondoso, sua misericórdia, dura para 
sempre.

Uma aclamação de Aleluia pode ser cantada antes (e depois) da leitura do Evangelho

Leitura do Evangelho: Marcos 16, 14-20

L: Essa é a Palavra do Senhor.
T: Louvor a ti, Senhor Jesus Cristo. Tu és a Boa Nova!

A seguir se faz uma reflexão bíblica ou uma breve homilia. Como há muito texto, 
pode-se substituir a reflexão por um gesto que expresse acolhida e gentileza, por 
exemplo, a troca de cartões com dizeres: “Gentileza gera gentileza”. Durante a troca 
canta-se o canto a seguir após breve ambientação do mesmo
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Cântico: “Gentileza” de Marisa Monte

Credo ecumênico (Carlos Alberto Rodrigues Alves)

D: Caros irmãos e irmãs, como estamos unidos e unidas no Senhor 
Jesus Cristo, vamos confessar nossa fé comum em um só Deus, Pai, 
Filho e Espírito Santo.

Cremos num Deus Pai/Mãe, ecumênico, Criador de todas as raças,
E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo,
Que foi concebido pelo Espírito da vida,
Nasceu do povo,
Padeceu sob o Império das verdades-sem-bondade,
Foi crucificado, morto e sepultado em nossas desavenças religiosas.
Ressuscitou no terceiro dia
E está presente na saudade, na luta e na esperança
dos homens e mulheres de boa vontade.
Cremos no Espírito da unidade,
Na religião da solidariedade,
Na ressurreição dos corpos oprimidos,
Na comunhão universal de todos os povos,
No eterno reino da paz e da justiça,
Na vida eterna. Amém!

D: Como gesto concreto de nosso compromisso ecumênico, queremos 
trazer nossas ofertas que reverterão em benefício do CONIC e de 
projetos ecumênicos locais.
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Cântico e recolhimento das ofertas

“Povo Novo” 
(Zé Vicente)

Quando o espirito de Deus soprou

O mundo inteiro se iluminou

A esperança na terra brotou

E o povo novo deu-se as mãos e caminhou

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador!

Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!

Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da

Justiça anunciou: O cego viu, o surdo escutou

E os oprimidos das correntes libertou

Nosso poder esta na união, o mundo novo vem

De Deus e dos irmãos vamos lutando contra a

Divisão e preparando a festa da libertação!

Cidade e campo se transformarão, jovens

Unidos na esperança gritarão. A força nova

É o poder do amor, nossa fraqueza é força

Em Deus libertador!
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LITURGIA FINAL

As preces da comunidade

Durante as preces, oito remos (ou figuras em forma de remos) são trazidos para a 
assembleia por membros de diferentes comunidades. Cada remo traz uma única pala-
vra: Reconciliação, Iluminação, Esperança, Confiança, Fortalecimento, Hospitalidade, 
Conversão e Benevolência. A apresentação de cada remo introduz cada um dos pedi-
dos. Depois que o remo for erguido, é colocado perto ou dentro do barco e se faz um 
momento de prece silenciosa. Um leitor então anuncia o pedido correspondente e 
todos na assembleia respondem.

D: Não podemos enfrentar sozinhos as tempestades da vida. Um barco 
vai adiante quando remamos juntos. Diante de dificuldades reco-
nhecemos a necessidade de ir em frente juntos e de unir nossos 
esforços. Em silêncio acolhemos o primeiro remo.

Em um momento de prece silenciosa da assembleia, o primeiro remo (Reconciliação) é 
trazido à frente. O mesmo acontecerá com a colocação dos outros remos.

L: Deus de gentileza, cura as memórias dolorosas do nosso passado, 
que feriram nossas Igrejas e continuam a nos manter separados.

T: Escuta nossa prece por Reconciliação.

L: Deus de gentileza, ensina-nos a firmar nossa caminhada em Cristo, 
a luz verdadeira.

T: Escuta nossa prece por Iluminação.

L: Deus de gentileza, fortalece nossa confiança em tua providência 
quando nos sentimos ameaçados e ameaçadas pelas tempestades 
da vida.

T: Escuta nossa prece por Esperança.

L: Deus de gentileza, transforma nossas muitas separações em harmo-
nia e nossa desconfiança em aceitação mútua.

T: Escuta nossa prece por Confiança.
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L: Deus de gentileza, dá-nos a coragem para falar a verdade com justi-
ça e em amor.

T: Escuta nossa prece por Fortalecimento.

L: Deus de gentileza, derruba as barreiras, visíveis e invisíveis, que nos 
impedem de acolher nossas irmãs e irmãos que estão em perigo ou 
que necessitam de ajuda.

T: Escuta nossa prece por Hospitalidade.

L: Deus de gentileza, transforma nossos corações e os corações de 
nossas comunidades cristãs, para que possamos ser sinais de teu 
amor.

T: Escuta nossa prece por Conversão.

L: Deus de gentileza, abre nossos olhos para vermos o conjunto da 
criação como dádiva tua e abre nossas mãos para partilharmos seus 
frutos em solidariedade.

T: Escuta nossa prece por Benevolência.

Pai Nosso Ecumênico

T: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o 
teu Reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O 
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair 
em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o Reino, o poder e a 
glória, para sempre. Amém.

D: O povo de Malta acolheu Paulo e seus companheiros com gentileza 
fora do comum. Saudemo-nos uns aos outros, umas às outras, par-
tilhando a paz que é dom de Cristo para nós.

 Gesto da paz
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Somos enviados/as para proclamar a Boa Nova

D: Estamos unidos como irmãos e irmãs que ansiamos pela unidade 
cristã. Por isso, nos comprometemos a trabalhar para esse objetivo 
comum.

 Pausa para uma prece em silêncio

As lideranças das Igrejas que estiverem presentes se unem para a bênção.

Que o Deus Pai/Mãe, que nos chamou para a luz, nos faça verdadeiras 
testemunhas da luz de Deus.
T: Amém.

Que o Deus Filho, que atravessou as tempestades da vida conosco, nos 
fortaleça para seguirmos seu exemplo, servindo a outras pessoas.
T: Amém.

Que o Deus Espírito Santo, sopro e doador de vida, nos fortaleça para 
enfrentar os naufrágios da vida e chegar a um porto seguro.
T: Amém.

Que o Deus da gentileza, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos 
proteja agora e sempre.
T: Amém.

Cântico final: “Se caminhar é preciso” (Simei Monteiro)

No final da celebração, motivar que as pessoas participem, durante a semana, de cul-
tos e celebrações de outras igrejas. As experiências que fizermos serão trazidas para 
a Celebração de encerramento.
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Reflexões bíblicas 
e orações para os 

oito dias

DIA 1

Reconciliação: esvaziar-se para abraçar plenamente 
Atos 27, 18-19

No dia seguinte, como fôssemos sempre violentamente sacudi-
dos pela tempestade, jogou-se carga ao mar e, no terceiro dia, com as 
próprias mãos, os marinheiros abateram o aparelho do navio...

Salmo 85

Lucas 18, 9-14

Reflexão

A experiência da reconciliação na fé cristã passa necessariamente 
pela compreensão do amor de Deus oferecido por Jesus de Nazaré. 
Deste modo, pedimos ao Senhor: “Deus, tem misericórdia de mim, que 
sou pecador” (Lc 18,13b). Sim, diante de nossas fragilidades e con-
tradições, nossa garantia não está em nossos méritos, mas na Graça 
de Deus. Sabemos que no Cristo todo muro de separação foi derru-
bado (Ef 2,14). Em Jesus somos feitos nova humanidade, nova criação  
(Ef 2,15; 2 Cor 5,17).

Desta maneira, a graça do Senhor nos constrange, uma vez que 
sua compaixão nos acolheu. Ele nos resgatou e iluminou (Cl 1,13). Ele 
veio ao nosso encontro e nos amou primeiro (1Jo 4,19). Ele beijou nossa 
face e caminhou ao nosso lado. De que teremos medo? Sua presença 
é real e amorosa. Mesmo na nossa angústia e choro, sua voz acalma 
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nossa existência. Sua voz, que é mistério e revelação, nos conduz a 
pastos verdejantes e águas tranquilas (Sl 23,2).

É preciso ter mãos vazias para um abraço pleno. Lançar alguns 
pesos ao mar para navegar em meio às tempestades (At 27,18). 
Esvaziar-se (Fl 2,5-11), diminuir para que Cristo cresça (Jo 3,30). O 
caminho da reconciliação é abertura para o diálogo, o acolhimento, a 
alteridade, a empatia. Não se confunde, porém, com omissão e compla-
cência diante de injustiças e opressões. Na caminhada e horizonte do 
Reino de Deus “a misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e 
a paz se beijaram” (Sl 85,10). Com efeito, para uma nova humanidade 
se estabelecer é urgente assumir e garantir a diferença e a unidade. 
Diversidade reconciliada na defesa da vida para a glória de Deus!

Cântico: Gentileza (Marisa Monte)

Oração

Ó Deus, Pai-Mãe de toda criação, muito obrigado (a) pela reconci-
liação em Jesus de Nazaré. Temos como comunidades de fé um grande 
desafio de suplicar e vivenciar sua compaixão numa sociedade marcada 
por ódio, desigualdades sociais e violências múltiplas, que estigmati-
zam corpos (principalmente) negros, indígenas, os corpos das mulheres 
e LGBTs, corpos de refugiados. Aqui estamos dispostos para construir 
pontes que levem à poesia, à liberdade, à comunhão, ao direito e à 
justiça. Ajuda-nos a promover reconciliação e paz. Amém!
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Dia 2

Iluminação: Buscando e apresentando a Luz de Cristo 
Atos 27,20

Desde vários dias nem o sol nem as estrelas apareciam; a tem-
pestade, de uma violência pouco comum, continuava perigosa: dora-
vante, toda esperança de sermos salvos nos desamparava.

Cântico: Tua Palavra é (Zé Vicente)
(Dinâmica: acende-se uma vela grande na qual todas as pessoas participantes acende-
rão suas velas, representando Cristo e nossa fé comum em sua missão.)

Salmo 119, 105-110

Marcos 4, 35-41

Reflexão

Cristo é nossa luz e nosso guia. Sem a luz e a orientação de 
Cristo, ficamos desorientados/as. Quando cristãos e cristãs perdem 
Cristo de vista, tornam-se divididos entre si e um contratestemunho 
para o mundo. Muitas pessoas de boa vontade fora da Igreja ficam 
incapazes de ver a luz de Cristo porque no meio das nossas divisões 
refletimos menos claramente essa luz ou, às vezes, a bloqueamos 
completamente. À medida em que buscamos a luz de Cristo, nos apro-
ximamos cada vez mais uns dos outros e umas das outras e, assim, 
contemplamos essa luz com mais clareza, tornando-nos realmente um 
sinal de Cristo, a luz do mundo.
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Oração

Deus, tua palavra é luz para os nossos passos
e sem ti ficamos perdidos e desorientados.
Ilumina-nos para que, através da tua palavra, possamos seguir teu 
caminho.
Que nossas Igrejas busquem intensamente
tua presença orientadora, consoladora e transformadora.
Dá-nos honestidade para reconhecermos quando não permitimos que 
outras pessoas vejam tua luz, e a graça necessária para partilharmos 
essa luz com outras pessoas.
Isso te pedimos em nome de teu Filho,
que nos chamou, seus seguidores e suas seguidoras, para sermos luz 
para o mundo.
Amém.

Dia 3

Esperança: renovada pela Missão e pela Eucaristia 
Atos 27, 22-25.35-36

“Mas, agora, eu vos convido a manter a coragem; pois nenhum 
de vós perderá a vida; somente o navio se perderá. Com efeito, esta 
noite mesmo, um anjo do Deus a quem pertenço e aquém sirvo apre-
sentou-se a mim e me disse: ‘Não tenhas medo, Paulo: é necessário que 
compareças diante do imperador; e Deus também te concede a vida de 
todos os teus companheiros de travessia!’ Coragem, pois, meus ami-
gos! Eu me fio em Deus: sucederá como ele me disse.”

A estas palavras, ele tomou pão, deu graças a Deus na presença 
de todos, partiu-o e se pôs a comer. Todos, então, recobrando cora-
gem, alimentaram-se por sua vez.
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Salmo 27

Mateus 11, 28-30

Reflexão

As circunstâncias tempestuosas anunciavam que aquela tripulação 
iria perecer, mas o apóstolo Paulo, movido pela fé, instava aquele povo 
a manter firme a esperança, garantindo a sobrevivência de suas vidas. 
É que Deus estava em Missão no mundo, e a comissão de Paulo incluía 
seu testemunho do Evangelho da Graça no centro do império romano, 
apesar de tantas forças contrárias. A vida daquelas pessoas fazia parte 
da trama divina. Nós, comunidades cristãs ecumênicas, comissionadas 
pelo Deus missionário para darmos testemunho do Evangelho da Graça, 
também precisamos manter a esperança, apesar das forças contrárias 
que, muitas vezes de dentro dos próprios arraiais cristãos, se insurgem 
violentamente contra nós, e contra todos e todas que atuam em favor 
da vida. O Deus que tem poder de aplacar a fúria dos mares revoltos é o 
nosso fiador. Como meio de renovação da esperança, o apóstolo juntou 
o povo para a partilha fraterna do pão. A cena que se registra é uma bela 
imagem do rito eucarístico. Depois que se alimentaram, recobraram o 
ânimo. É quando insistimos, mesmo em meio às adversidades, em man-
ter a comunhão, a partilha e a mística que nossa esperança é reanimada. 
A Semana de Oração pela Unidade Cristã é um meio de nos alimentar-
mos e reanimarmos nossas forças. Aquele que venceu a morte infunde 
sua vida em nossas vidas. Mantenhamos, pois, a esperança!

Oração

Ó Deus missionário, renova nossa esperança pela lembrança de que 
somos parte da tua trama divina. Que no meio das circunstâncias tem-
pestuosas, mantenhamos teimosamente a comunhão, a partilha e a 
mística, e que esses gestos de fé tenham a capacidade de reanimar 
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nossas forças durante nossa travessia nessa vida. Pelo poder do Cristo 
morto e ressurreto. Amém!

Canto
Sossegai – 328 Cantor Cristão (os pronomes na primeira pessoa do singular 
podem ser mudados para a primeira do plural)

Dia 4

Confiança: Não tenhas medo, crê 
Atos 27, 23-26

Com efeito, esta noite mesmo, um anjo do Deus a quem per-
tenço e a quem sirvo apresentou-se a mim e me disse: “Não tenhas 
medo, Paulo: é necessário que compareças diante do imperador; e 
Deus também te concede a vida de todos os teus companheiros de 
travessia.” Coragem, pois, meus amigos! Eu me fio em Deus: sucederá 
como ele me disse! Devemos encalhar em alguma ilha.

Salmo 56

Lucas 12, 22-34

Reflexão

No meio da tempestade, a confiança e a esperança de Paulo con-
trastavam com o medo e o desespero de seus companheiros de viagem. 
Nosso chamado conjunto para sermos discípulos/as de Cristo também 
traz um sinal de esperança. Num mundo conturbado e dividido, somos 
chamados/as a ser testemunhas de esperança, encorajando as pessoas 
aflitas e colocando nossa confiança em Deus. A experiência cristã nos 
mostra que Deus nunca nos abandona. Diante de qualquer tempes-
tade, remamos juntos/as na confiança de que não vamos nos afogar ou 
ficar perdidos, porque o fiel amor de Deus permanece para sempre.
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Oração

Querido Deus que nunca nos abandona, nosso sofrimento pes-
soal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando expe-
rimentamos doença, ansiedade ou a morte das pessoas que amamos. 
Ensina-nos a confiar em ti. Que as Igrejas a que pertencemos sejam 
sinais do teu cuidado providencial. Faze de nós verdadeiros discípulos 
e discípulas de teu Filho, que nos ensinou a ouvir tua Palavra e a servir 
uns aos outros e umas às outras. Confiantes te pedimos isso em nome 
de teu Filho e pelo poder do Espírito Santo. Amém.

Dia 5

Fortalecimento: Partilhando pão para a viagem 
Atos 27, 33-36:

Enquanto se esperava o dia, Paulo exortou todo mundo a se ali-
mentar, dizendo: “É hoje o décimo quarto dia que passais na expecta-
tiva, sem comer, e ainda não comestes nada. Torno a dizer, nenhum de 
vós perderá um só cabelo de sua cabeça”. A essas palavras, ele tomou o 
pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o e pôs-se a comer. 
Todos então, recobrando a coragem, alimentaram-se por sua vez.

Salmo 23

Marcos 6, 30-44

Reflexão

O convite de Paulo para comerem é uma exortação para que os 
que estavam no barco se fortalecessem para o que viria adiante: “uma 
refeição em meio a tempestades!” Esse ato de tomar o pão marca uma 
mudança de atitude, em que os que estavam no barco passam do deses-
pero para a coragem. Toda “mesa de partilha” é banquete restaurador 
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preparado por Deus (cf. Sl 23,3.5). De modo semelhante, a Eucaristia 
ou Ceia do Senhor providencia para nós alimento para nossa jornada 
e nos reorienta para a vida em Deus; enquanto nos desafia para a par-
tilha (cf. Mc 6,38-43), somos fortalecidos. A partilha do pão – no cora-
ção da vida e do culto da comunidade cristã – nos edifica quando nos 
comprometemos a servir como cristãos e cristãs: “eucaristia das lutas”. 
Aguardamos o dia em que todos os cristãos e todas as cristãs poderão 
partilhar a mesma mesa da Ceia do Senhor e se fortalecer a partir de 
um mesmo pão e uma mesma taça.

Cântico: A minha mesa (Daniel do Amaral)

Oração
Amoroso Deus, teu Filho Jesus Cristo partiu o pão
e partilhou a taça com seus amigos na véspera da sua Paixão.
Queremos crescer juntos em comunhão mais próxima,
seguindo o exemplo de Paulo e dos primeiros cristãos.
Dá-nos força para construir pontes de compaixão, solidariedade e 
harmonia.
Inspirados pelo Espírito Santo,
isso te pedimos em nome de teu Filho,
que dá sua vida para que possamos viver. Amém.

Dia 6

Hospitalidade: gentileza fora do comum 
Atos 28, 1-2.7

Já fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nati-
vos nos demonstraram uma benevolência fora do comum. Com efeito, 
acendendo uma grande fogueira, eles nos convidaram todos a aproxi-
mar-nos, pois começara a chover e fazia frio... Havia, nos arredores, 
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terras que pertenciam ao primeiro magistrado da ilha, chamado Públio. 
Ele nos acolheu e hospedou amigavelmente por três dias.

Salmo 46

Lucas 14, 12-24

Reflexão

Depois dos traumas e conflitos da tempestade no mar, o cui-
dado oferecido pelos habitantes da ilha foi percebido como uma gen-
tileza fora do comum por aqueles que estavam encharcados na praia. 
Essa fogueira expressa a solidariedade humana, gentileza própria da 
nossa humanidade. O Evangelho nos ensina que, quando cuidamos das 
pessoas que estão sofrendo, demonstramos amor pelo próprio Cristo  
(cf. Mateus 25,40).

Além disso, quando mostramos solidariedade para com as pes-
soas fracas e vulneráveis, nosso coração entra em sintonia com o 
coração de Deus, no qual pobres têm um lugar especial. Acolhendo as 
pessoas que vêm de fora, sejam elas de outras culturas ou crenças, imi-
grantes ou refugiados, estamos, ao mesmo tempo, amando o próprio 
Cristo e amando como Deus ama.

Cântico: Se nome é Jesus Cristo – André Luna

Oração

Deus de órfãos, viúvas e estrangeiros,
coloca em nosso coração um profundo senso de hospitalidade.
Abre nossos olhos e corações
quando nos pedes para te alimentar, vestir e visitar.
Que nossas Igrejas possam participar
da eliminação da fome, da sede e do isolamento
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e possam animar para a superação de barreiras que não permitem aco-
lher todas as pessoas.
Isso te pedimos em nome de teu Filho, Jesus,
que está presente nos menores de nossos irmãos e irmãs. Amém.

Dia 7

Conversão: Mudando nossos corações e mentes 
Atos 28, 3-6

Paulo tinha ajuntado uma braçada de lenha seca, e a jogava ao 
fogo, quando o calor fez sair dela uma víbora que se prendeu na sua 
mão. Quando os nativos viram esse animal dependurado na mão dele, 
diziam uns aos outros: “Este homem é certamente um assassino; ele 
conseguiu escapar do mar, mas a justiça divina não lhe permite viver.” 
Paulo, na realidade, sacudiu o bicho no fogo, sem sofrer o menor mal. 
Eles contavam vê-lo inchar ou cair subitamente morto; mas, após longa 
espera, constataram que nada de anormal lhe acontecia. Mudando 
então de opinião, repetiam: “É um deus!”

Salmo 119, 137-138.140-144

Mateus 18, 1-6

Reflexão

Os nativos perceberam que a suspeita de que Paulo era um assas-
sino estava errada, e então mudaram de opinião. Também nós temos, 
muitas vezes, uma opinião já formada quando encontramos pessoas 
diferentes ou desconhecidas. Esse conceito prévio, muitas vezes, 
impede ou dificulta a comunicação, o acolhimento, a compreensão e 
o convívio. Em nossa busca da unidade cristã, somos desafiados/as a 
repensar a maneira como acolhemos outras tradições e culturas. Isso 
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exige de nós uma conversão permanente, constante disposição de 
escuta e aprendizado.

Oração

Misericordioso Deus,
Ajuda-nos a reconhecer que nossas opiniões prontas sobre outras pes-
soas podem ser injustas.
Dá-nos a capacidade de compreender as pessoas diferentes e disposi-
ção de acolhê-las com respeito e sem preconceito.
Liberta-nos de nosso medo do desconhecido e conduze-nos na sincera 
busca pela verdade em todas as manifestações de fé.
Isso te pedimos em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.

Dia 8

Generosidade: Recebendo e dando 
Atos 28,8-10

O pai de Públio estava então de cama, tomado de febres e disen-
teria. Paulo acudiu à sua cabeceira e, pela oração e imposição de mãos, 
curou-o. Depois disso, todos os outros habitantes da ilha que esta-
vam doentes vinham ter com ele e por sua vez eram curados. Eles nos 
deram numerosas provas de acatamento e, quando partimos, prove-
ram-nos de todo o necessário.

Salmo 103,1-5

Mateus 10, 7-8

Reflexão

Paulo teve muitas experiências de generosidade. Dos tessaloni-
censes ele escreveu: “Em meio a uma grave provação transbordaram 
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de alegria. Em sua extrema pobreza, esbanjaram generosidade”  
(2Cor 8,2). Admirou-se da generosidade da coleta que recebeu para as 
comunidades pobres de Jerusalém. De modo particular experimentou a 
generosidade de Deus que o escolheu e o cumulou de bênção por pura 
generosidade divina. Conhecida é a generosidade de Boaz para com 
a viúva Rute: deu-lhe a oportunidade de colher os produtos de suas 
propriedades para o sustento dela e da sogra Noemi. Nos evangelhos, 
Jesus elogia a generosidade da viúva que deposita no cofre do templo 
tudo que ela tem; Zaqueu dá metade dos bens aos pobres. Deus ama a 
quem dá com alegria (2Cor 9,7). Também na ilha de Malta, Paulo expe-
rimenta a generosidade do povo que acolhe todos os náufragos e lhes 
dá provisões para continuarem sua viagem a Roma em outro barco.

Oração

Nós te agradecemos, Senhor, pelo amor com que nos amaste. Concede-
nos um espírito de generosidade e alegria para acolher os desampara-
dos que cruzam nosso caminho, em nome de teu Filho Jesus Cristo e 
nosso irmão. Amém!
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Celebração de 
encerramento

(O grupo optou em não fazer um culto tradicional [com todos os elementos litúrgicos], 
mas uma celebração final que recolhe as experiências feitas durante a semana.)

Acolhida

(Busca-se acolher as pessoas à porta com a gentileza que determina toda a semana. O 
barco da celebração de abertura está em lugar de destaque; ao lado do mesmo existe 
uma fogueira – real ou simbólica – ou, então, velas, que representam o calor da gentil 
acolhida [Atos 28,2] e também o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. 
Pessoas entram dançando ao som da música que segue e trazem os remos com as 
palavras orientadoras da semana e os colocam no barco.)

D (Dirigente)           L (Leitor/a)           T (Todos/as)

Salmo 133

Oi que prazer, que alegria

O nosso encontro de irmãos/irmãs! (bis)
1. É óleo que nos consagra, que ungiu teu servo Aarão.
 É como um banho perfumado, gostosa é nossa união!

Oi que prazer, que alegria
O nosso encontro de irmãos/irmãs! (bis)
2. Orvalho da alta montanha, que desce sobre Sião.
 Sereno da madrugada, gostosa é nossa união.
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Oi que prazer, que alegria
O nosso encontro de irmãos/irmãs! (bis)
3. Senhor, tu nos abençoas, e a vida vem de porção.
 É vida que dura sempre, gostosa é nossa união.

Oi que prazer, que alegria
O nosso encontro de irmãos/irmãs! (bis)
4. Ao Deus de todas as crenças a glória e a louvação.
 No amor da santa Trindade, gostosa é nossa união.

Saudação e Abertura

(Membro da igreja anfitriã dá as boas-vindas à celebração de encerramento da SOUC; 
relembra o tema da semana – gentileza gera gentileza – e os oito termos chaves 
inspirados no texto de Atos 27 e 28, que estão inscritos nos remos; coloca que o tema 
da SOUC será, nesta celebração, enriquecido com o enfoque do dia de Pentecostes; por 
este motivo também a presença do fogo.)

Invocação do Espírito Santo

L. Mesmo que seja uma pequena porção...
T. Derrama sobre nós o teu Espírito!

L. Vento agitado, brisa suave, sopro de vida...
T. Sopra sobre nós, Santo Espírito!

L. Respiração cósmica, vento primordial...Vem constrói memórias, ar-
ticula palavras,

Gesta comunidade, conecta povos, pessoas, culturas, igrejas, religiões!
T. Vem santo Espírito e faze do mundo o espaço de teu movimento,

L. Até que estejas em nós, dentro de nós, pronunciando amores, inte-
rações inusitadas.

T. Vem, Espírito Santo, pousa sobre nós! Amém!
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Cântico

Leitura de Atos 28,1-2
(O texto trata da gentileza que se antecipa ao pedido por ajuda: o povo de Malta fez 
fogo e convidou os náufragos a se aquecerem ao fogo, já que estava frio.)

Partilha da Palavra
(Convidar pessoas que participaram de celebrações de outras igrejas durante a sema-
na para que compartilhem onde viram ou experimentaram o fogo da acolhida e da 
gentileza. Depois de cada testemunho, a pessoa acende uma vela e a coloca junto à 
fogueira.)

(Intercala-se cada depoimento com o refrão do canto inicial [Salmo 133])

Oi que prazer, que alegria
O nosso encontro de irmãos/irmãs! (bis)

Aclamação do Evangelho

Leitura do Evangelho: Lucas 14,12-14

(O tema do Evangelho acentua que a gentileza é gratuita, não espera nada em troca, 
uma vez que são convidadas pessoas que não têm como pagar na mesma moeda; elas 
terão, sem dúvida, gestos de gentileza próprios.)

Partilha do pão/ ágape
(A partilha faz uso de comidas, bebidas ou frutas tradicionais da região: beiju com 
melado; broa com água de coco ou caldo de cana. As comidas e bebidas são trazidas 
a uma mesa.)

D. A teu povo deste o alimento dos anjos,
T. Trindade de amor, dá-nos deste pão.
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D. Proporcionando-lhe, do céu, graciosamente, um pão de mil sabores, 
ao gosto de toda gente.

T. Trindade de luz, dá-nos deste pão.

D. Este sustento manifestava a teus filhos e filhas tua doçura.
T. Trindade ternura, dá-nos deste pão.

D. Pois servia ao desejo de quem o tomava e se convertia naquilo que 
cada qual queria.

T. Gentil Trindade, dá-nos deste pão.

D. Vem, Senhor Jesus, sê nosso hóspede. Abençoa estes alimentos en-
viados por ti. Abençoa nossos entes queridos em toda a parte e 
mantém-nos em teu carinhoso cuidado.

C. Amém!

Pai Nosso Ecumênico

Bênção dos alimentos (cantada). Sugestão:

Benza Deus, quanta comida na mesa!
Abençoa Senhor, estes dons que são teus, que beleza

(Grupos de duas pessoas se posicionam estrategicamente entre os presentes e distri-
buem a comida e a bebida. Se possível, oferecer o ágape também para fora das portas 
da igreja. Sugestão de cântico a ser cantado durante a partilha dos alimentos: “O 
olhar de quem sabe amar” [Xico Esvael])
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ORAÇÃO SOUC 2020 (ver página 4)

Bênção de envio:

Que o vento sopre suave sobre tua vida,
Trazendo sempre o aroma da paz!
Que o fogo aqueça teu coração,
Deixando-o pleno de ternura e inquietação.
Que a palavra que sair de teus lábios
Seja portadora de reconciliação e cuidado.
Que a palavra que chegar a teus ouvidos
Seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego.
Que as línguas de fogo e o vento impetuoso
Possam ser bênção e impulso para nossas vidas. Amém!

(Terminar com uma grande ciranda cantando o)

Cântico final
“Povo Novo” (Zé Vicente) - ver página 27.

(Sugestões de símbolos para levar para casa como lembrança da SOUC: línguas de 
fogo ou pequenas fogueiras de papelão em cada qual esteja escrita uma das oito pala-
vras chaves da semana; ou velas vermelhas decoradas com as palavras orientadoras 
da semana.)
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