
CelebraçãoEcumênica de abertura da CFE 2016 

Preparativos:  

1.Sugere-se  que no altar seja construída uma tenda simbolizando a Casa Comum. 

2. Após a canto “ água vida” sugere-se que crianças entrem carregando o globo terrestre e cartazes como 

desenhos que simbolizam o olhar das crianças sobre a Casa Comum. 

3. No ofertório sugere-se mulheres entrem apresentando os frutos da Terra. 

Preludio( Entrada d@s Celebrantes) 
 

Canto de Entrada:  Planeta das Águas  [CD faixa 4]Daniel do Amaral 

 

 
 
Acolhida  
Conviteà  Adoração  
 
C.A Deus Pai, que criou o mundo; 
A Deus Filho, que redimiu o mundo; 
A Deus Espírito Santo, que sustém o mundo; 
 
Povo: Seja todo o louvor e a glória, agora e para sempre. Amém. 
 
Leitor:Deus nos deu o mundo como uma casa de vida,uma casa de vida para as plantas, animais e pessoas -
uma casa de vida para toda a criação. 
É uma casa de riqueza e abundância, onde todas as criaturas desta terrapodem encontrar o que precisam 
para a sua vida. 
Mas também é uma casa onde está a morte e o luto,onde pessoas, animais e plantas estão sofrendo.É um 
lugar onde há uma viva esperança em Deus. 
 



Povo: Ó Deus da Criação, somos a grande comunidade humana, integrada à toda natureza. A água, a 
terra, o fogo e o ar compõem nossa casa comum. A diversidade deve ser nossa riqueza. A esperança 
deverá ser a condutora de nosso agir. Queremos refletir e orar, agradecer e pedir perdão, celebrando 
nossa busca de reconciliação e conversão. Amém. 
 

Canto:  Água da Vida  [CD faixa 8]  Xico Esvael 

 
(Entrada das crianças rumo à Tenda que estará junto ao Altar) 
 

 
 
Oração da CFE:   
 
Leitor/a: Deus da Vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com Ternura o nosso planeta, morada de todas as 
espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na 
construção de um mundo sustentável e justo, para todos. Nos seguimento de Jesus com a alegria do 
Evangelho. Amém. 
 
Todos:  Amém.  

Convite à confissão (Ato Penitencial) 

D: "Se andares nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, de modo a levá-los para fora, 

então eu vos darei chuvas a seu tempo, para que a terra dê o seu produto e as árvores do campo deem os 

seus frutos. Eu concederei igualmente a paz na terra" (Levítico 26: 3-4,6) 

Leitor 1:"Quando os seres humanos destroem a biodiversidade da criação de Deus; quando os seres humanos 

comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra de suas florestas naturais 

ou destruindo as suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo e o ar... tudo isso é pecado". 

(Patriarca Bartolomeu,Laudato Si,8) 

Povo: Perdão, Deus, pela nossa omissão na defesa de nossa casa comum. Ajuda-nos, com vossa graça, a nos unir em 

favor da justiça e do direito ao saneamento básico para todos. 



Leitor 2: "Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a 

criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e os nossos ideais, contemplar o Criador, que vive entre nós e naquilo que nos 

rodeia e cuja presença não precisa ser criada, mas descoberta. desvendada" (Papa Francisco, Laudato Si, 225). 

Povo: Perdão, Deus, pela nossa omissão na defesa de nossa casa comum. Ajuda-nos, com vossa graça, a nos unir em 

favor da justiça e do direito ao saneamento básico para todos. 

D: Para que possamos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e juntos reconhecer que há um só 

Corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, cantamos o Kyrie 

 

Kyrie:  Pelas dores deste mundo  Rodolfo Gaede Neto 

 
Pelas dores deste mundo, Ó Senhor, imploramos piedade 
 A um só tempo geme a criação 
 Teus ouvidos se inclinem ao clamor; desta gente oprimida. 
Apressa-te com a tua salvação! 
 
A tua paz, Bendita e irmanada co'a justiça 
Abraça o mundo inteiro. Tem compaixão! 
 
O teu poder 
sustente o testemunho do teu povo. 
Teu Reino venha a nós 
Kyrie eleison! 
 

 

Anúncio da Graça 

C: O anúncio da graça encontra-se no Salmo 85 versos 2-3 e 11-12:Mostraste o teu amor por tua terra, ó 

Deus! Fizeste retornar os cativos de Jacó; suprimiste a falta de teu povo, encobriste todo o seu pecado (...) 

a fidelidade e a verdade se encontraram, elas abraçaram a paz e a justiça. A verdade germina na terrae a 

justiça se inclina do céu”. 

E a voz do céu vem em nossa direção e num sussurro fala ao nosso ouvido: minha filha, meu filho, em Jesus 

Cristo os seus pecados estão perdoados e os seus adiamentos redimidos. 

 

 

Liturgia da Palavra 

Dirigente: A Palavra de Deus nos mostra um caminho a seguir. Ilumina as diferentes realidades da vida. Nos 

exorta sobre as mudanças que precisam ser efetuadas. 

AnúnciodaPalavra:   Fala, Senhor... (CFE 2000)L.: Almir G. dos Reis e M.: Paulo R. de Oliveira e Adenor L. Terra. 

Fala, Senhor, (fala, Senhor) Palavra de fraternidade! 

Fala, Senhor, (fala, Senhor) És luz da humanidade! 

A tua Palavra É fonte que corre, 

Penetra e não morre, Não seca jamais. 

 



A tua Palavra Que a terra alcança 

É luz, esperança Que faz caminhar. 

 

A tua Palavra, Farol de justiça, 

Que vence a cobiça, É bênção e paz. 

I Leitura : Amós  5,21-25 

Salmo 85:10-13  

Evangelho São Mateus 5:1-12 

 

HOMILIA: CONIC E MISEREOR 

CONFISSÃO DE FÉ: Credo Apostólico (versão ecumênica) 

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 

Senhor,que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 

Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. 

Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os 

mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos 

pecados, na ressureição do corpo, na vida eterna. Amém. 

 
Canto de Ofertório: Quero ver [CD faixa 5] Xico Esvael – Eliana Esvael – Flávio Irala 
ENTRADA DAS MULHERES COM OS FRUTOS DA TERRA e REALIZAÇÂO DA COLETA destinada para o Fundo Ecumênico da 
Solidariedade. 

 



 

 

D: Irmãos e irmãs! Somos a grande família humana. Vivemos na mesma "casa", presente de nosso Criador. 

Elevemos nossas orações a Deus, confiantes que Ele atenderá nossas súplicas:  

(Oração elaborada por: Misereor, Pão para o Mundo e CONIC) 

Leitor: Deus, justo e misericordioso, a Tua Terra, nossa Casa Comum, está em um estado deplorável. 
Milhões de pessoas sofrem com a fome. Em muitos lugares, o direito à moradia, à água e ao saneamento 
básico, o direito à autodeterminação econômica, social e cultural é largamente desrespeitado. 
 
Povo: Ouve, ó Deus a nossa oração. 
 
Leitor/a:Estas realidades são difíceis de suportar. Assustam-nos. Fechamos os olhos e  sensação de que “ 
não há nada que eu possa fazer” é forte. Paralisa-nos. Queremos sair dessa armadilha. Queremos acolher o 
dom de Tua criação e assumir a responsabilidade por ela. 
 
Povo: Ouve, ó Deus a nossa oração. 
 
Leitor/a: Por isso, necessitamos da Tua ajuda e Te rogamos: Que o cuidado para a nossa Casa Comum nos 
dê uma voz forte para denunciar todas as formas abusivas de exploração econômica. Que o saneamento 
básico e a água potável limpa se tornem acessíveis para todas as pessoas. Que Tu fortaleças a nossa 
esperança, para que o direito e a justiça se tornem realidade. Que nós, teus filhos e filhas, sejamos 
profetas, preparemos o caminho do Bem Viver e que estabeleçamos, através de nossas palavras e das 
nossas ações, relações dignas entre as pessoas, para com a criação e para contigo, Deus.  
 
Povo: Ouve, ó Deus a nossa oração. 

Leitor/a:Somos irmãos e irmãs e pedimos o "pão nosso". E, como irmãos e irmãs, a exemplo de Jesus, oramos de 

mãos dadas, símbolo da unidade que deve pautar nossa caminhada cristã, dizendo: 



Pai Nosso, que estás nos céus, 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-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 

E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

 

Abraço da paz com troca das orações da CFE. 

 

Amém    [CD faixa 12]  Simei Monteiro 

 

 
 
 
Bênção da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016(proferida por tod@s Celebrantes) 
 
A benção de Deus cuja justiça brota como fonte 
Nos anime para construir um mundo mais justo; 
A benção de Cristo, cujo tempo favorável é agora 
Nos impulsione para ações em favor dos mais vulneráveis; 
A benção do Espírito, que sopra livremente recriando a vida 
Nos anime para o cuidado da criação e para o amor. 
 
AVISOS 
 
Canto Final: Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 José Antonio de Oliveira – Adenor L. Terra 
 



 
 


