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“Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos”
(cf João 15, 5-9)



CÂNTICO INICIAL - “No Espírito, unidos, somos Um no

Senhor”

(Vídeo – https://youtu.be/uedZdummqC0) (Ig. Lusitana)

BOAS VINDAS (Carlos e Cristina Vale, Igreja Católica)

INTRODUÇÃO (Diácona Raquel Teixeira, Igreja Lusitana)

ACOLHIMENTO

Padre Tiago Roque (Igreja Católica):

Reverenda Ilma Rios (Igreja Lusitana):

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a

comunhão com o Espírito Santo estejam sempre

convosco.

Nelson: E convosco também.

Clotilde: Irmãos e irmãs em Cristo, este ano o tema da

Semana de Oração pela Unidade dos cristãos, escolhido

pelas irmãs da comunidade de Grandchamp na Suíça, é:

Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos.

https://youtu.be/uedZdummqC0


Marcos: É o grande desejo de Deus, expresso por

Jesus: vir até Ele e permanecer nele. Deus aguarda por

nós incansavelmente, na esperança de que, unidos a

Ele no amor, iremos produzir frutos que trarão vida a

todos. Diante da diferença do “outro”, corremos o

risco de nos recolher em nós mesmos e ver apenas o

que nos separa. Mas ouçamos como Cristo nos chama a

permanecer no seu amor e assim produzir muitos

frutos.

Elsa: Neste momento de oração, lembremo-nos do

chamamento de Cristo e voltemo-nos para o seu amor,

para Ele que é o centro da nossa vida. O caminho da

unidade começa com o nosso relacionamento íntimo

com Deus. Permanecendo no seu amor fortalecemos o

desejo de alcançar a unidade e a reconciliação com os

outros. Deus abre-nos para aqueles que são diferentes

de nós. Esse é um fruto importante, um dom de cura

para as divisões dentro de nós, entre nós e no mundo.



Padre Tiago Roque: Em paz oremos ao Senhor: Senhor,

sois o vinhateiro que cuida de nós com amor. Vós

chamais-nos a ver a beleza de cada ramo unido à vinha,

a beleza de cada pessoa. E ainda assim, muito

frequentemente as diferenças dos outros assustam-

nos. Nós fechamo-nos em nós mesmos. A nossa

confiança em vós é abandonada. Inimizades

desenvolvem-se entre nós. Vinde e conduzi os nossos

corações para vós outra vez. Dai-nos a graça de viver a

partir do vosso perdão para que possamos estar

juntos e louvar o vosso nome.

LADAINHA DO LOUVOR

Marcos: Louvor e glória a vós, Senhor Deus do

Universo.

Paulo: Cantamos o vosso louvor no mundo e entre os

todos povos.

Margarida: Cantamos o vosso louvor no meio da

criação e entre todas as criaturas.



Marcos: Louvor e glória a vós, Senhor Deus do

Universo.

Violeta: Cantamos o vosso louvor no meio de

sofrimento e lágrimas.

Eugénia: Cantamos o vosso louvor entre promessas e

conquistas.

Nelson: Louvor e glória a vós, Senhor Deus do

Universo.

Paulo: Cantamos o vosso louvor em lugares de conflito

e desentendimento.

Margarida: Cantamos o vosso louvor em lugares de

encontro e reconciliação.

Marcos: Louvor e glória a vós, Senhor Deus do

Universo

Violeta: Cantamos o vosso louvor no meio de

discórdias e divisões.



Eugénia: Cantamos o vosso louvor no meio da vida e da

morte, no nascimento de um novo céu e de uma nova

terra.

Marcos: Louvor e glória a vós, Senhor Deus do

Universo.

Entoemos o CÂNTICO “Aleluia”

Vídeo - https://youtu.be/lmr95imiQMA (Ig. Católica)

Diácono Sérgio Paulo (Igreja Lusitana):

EVANGELHO (João 15,1-17)

1*«Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o

agricultor. 2Ele corta todo o ramo que não dá fruto em

mim e poda o que dá fruto, para que dê mais fruto

ainda. 3*Vós já estais purificados pela palavra que vos

tenho anunciado.

4Permanecei em mim, que Eu permaneço em vós. Tal

como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só

permanecendo na videira, assim também acontecerá

convosco, se não permanecerdes em mim.

https://youtu.be/lmr95imiQMA


5Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece em

mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, sem mim,

nada podeis fazer.

6Se alguém não permanece em mim, é lançado fora,

como um ramo, e seca. Esses são apanhados e

lançados ao fogo, e ardem.7*Se permanecerdes em

mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi

o que quiserdes, e assim vos acontecerá. 8Nisto se

manifesta a glória do meu Pai: em que deis muito fruto

e vos comporteis como meus discípulos.»

9*«Assim como o Pai me tem amor, assim Eu vos amo

a vós. Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os

meus mandamentos, permanecereis no meu amor,

assim como Eu, que tenho guardado os mandamentos

do meu Pai, também permaneço no seu amor.



11Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a

minha alegria, e a vossa alegria seja completa.12É este

o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros

como Eu vos amei. 13Ninguém tem mais amor do que

quem dá a vida pelos seus amigos.

14Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos

mando. 15Já não vos chamo servos, visto que um servo

não está ao corrente do que faz o seu senhor; mas a

vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer

tudo o que ouvi ao meu Pai.

16Não fostes vós que me escolhestes; fui Eu que vos

escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que

permaneça; e assim, tudo o que pedirdes ao Pai em

meu nome Ele vo-lo concederá.

17É isto o que vos mando: que vos ameis uns aos

outros.

(Bíblia dos Franciscanos Capuchinhos)



Entoemos o CÂNTICO “Permanecei no Meu Amor”

(Comunidade Emanuel)

Permanecei no Meu Amor

Pois sem Mim, nada podeis fazer

Permanecei em Mim, permanecei em Mim

E Eu estarei convosco

Eu sou a verdadeira vinha,

E o Meu Pai é o Agricultor

Ele limpa todo o ramo que em Mim dá fruto

Para que dê ainda mais.

Como o ramo não pode dar fruto

Se não ficar na videira

Também vós nunca podereis dar fruto

Se não permanecerdes em Mim.

Não fostes vós que Me escolhestes,

Fui Eu que vos escolhi e destinei

Para que vades e deis fruto,

E o vosso fruto permaneça.



SALMO 103

Paulo: Bendiz, ó minha alma, o SENHOR,

e todo o meu ser louve o seu nome santo.

Lília: Bendiz, ó minha alma, o SENHOR, e não esqueças

nenhum dos seus benefícios.

Júlio: É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as

tuas enfermidades.

Paulo: É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te

enche de graça e de ternura.

Lília: É Ele quem cumula de bens a tua existência e te

rejuvenesce como a águia.

Júlio: O SENHOR defende, com justiça, o direito de

todos os oprimidos.

Paulo: Revelou os seus caminhos a Moisés e as suas

maravilhas aos filhos de Israel.

Lília: O SENHOR é misericordioso e compassivo, é

paciente e cheio de amor.



Júlio: Não está sempre a repreender-nos, nem a sua ira

dura para sempre.

Paulo: Não nos tratou segundo os nossos pecados,

nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Lília: Como é grande a distância dos céus à terra, assim

são grandes os seus favores para os que o temem.

Júlio: Como o Oriente está afastado do Ocidente,

assim Ele afasta de nós os nossos pecados.

Paulo: Como um pai se compadece dos filhos, assim o

SENHOR se compadece dos que o temem.

Lília: Na verdade, Ele sabe de que somos formados;

não se esquece de que somos pó da terra.

Júlio: Os dias dos seres humanos são como a erva:

brota como a flor do campo,

Paulo: mas, quando sopra o vento sobre ela, deixa de

existir e não se conhece mais o seu lugar.



Lília: Mas o amor do SENHOR é eterno para os que o

temem e a sua justiça chega até aos filhos dos seus

filhos,

Júlio: para os que guardam a sua aliança e se lembram

de cumprir os seus preceitos.

Paulo: O SENHOR estabeleceu nos céus o seu trono e o

seu reino estende-se a tudo o que existe.

Lília: Bendizei o SENHOR, todos os seus anjos,

poderosos mensageiros, que cumpris as suas ordens,

sempre dóceis à sua palavra.

Júlio: Bendizei o SENHOR, todo o seu exército de

astros, que sois seus servos e executores da sua

vontade.

Paulo: Bendizei o SENHOR, todas as suas obras, em

todos os lugares do seu domínio.

Bendiz, ó minha alma, o SENHOR!

Paulo: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito e Santo;

como era no princípio, é agora e será sempre. Amem.



Reverenda Ilma Rios: Reflexão breve acerca do salmo

PRECES DE PERDÃO E RECONCILIAÇÃO

Margarida: Santo Espírito, vós criais e recriais a Igreja

em todos os lugares. Vinde e murmurai nos nossos

corações a prece que Jesus dirigiu a seu Pai na véspera

da sua paixão: “que sejam um... para que o mundo

creia”.

Marcos: Senhor, tende piedade.

Maria Helena: Senhor Jesus, Príncipe da Paz, acendei o

fogo do vosso amor em nós, para que suspeitas,

discórdia e desentendimento tenham fim na Igreja.

Que caiam as paredes que nos separam.

Carlos: Senhor, tende piedade.

Elsa: Santo Espírito, Consolador de todos, abri os

nossos corações para o perdão e para a reconciliação e

trazei-nos de volta das nossas distrações.



Marcos: Senhor, tende piedade.

Margarida: Senhor Jesus, manso e humilde de

coração, dai-nos pobreza de espírito para que

possamos acolher a vossa inesperada graça.

Carlos: Senhor, tende piedade.

Maria Helena: Santo Espírito, nunca abandoneis os

homens, as mulheres e as crianças que são perseguidos

pela sua fidelidade ao evangelho. Dai-lhes força e

coragem e apoiai aqueles que os ajudam.

Marcos: Senhor, tende piedade.

Diácono Sérgio Paulo: Preparação para o cântico da

Paz

Entoemos o CÂNTICO “Para que a Paz esteja

connosco”

(vídeo https://youtu.be/8iuud06jqOk) (Ig. Lusitana)

https://youtu.be/8iuud06jqOk


Diácono Sérgio Paulo: Momento de silêncio

Diácona Raquel Teixeira: ORAÇÃO DO “PAI NOSSO”

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; não nos

deixes cair em tentação e livra-nos do mal.

Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para

sempre.

Todos: Amém

(Da Liturgia da Igreja Lusitana Católica Apostólica

Evangélica – Comunhão Anglicana)

Entoemos o CÂNTICO “Pai Nosso” (Focolares)

Vídeo https://youtu.be/iAndzUI4U2M

https://youtu.be/iAndzUI4U2M


REFLEXÃO BÍBLICA

Padre Tiago Roque: Na véspera da sua morte, Jesus

orou pela unidade daqueles que o Pai lhe dera: “que

todos sejam um... para que o mundo creia”. Unidos a

ele, como ramos na videira, partilhamos a mesma seiva

que entre nós circula e nos vitaliza.

Cada tradição procura levar-nos ao coração da nossa

fé: comunhão com Deus, através de Cristo, no Espírito.

Quanto mais vivermos essa comunhão, mais estaremos

conectados a outros cristãos e a toda a humanidade.

Paulo adverte-nos contra uma atitude que já havia

ameaçado a unidade dos primeiros cristãos: a

absolutização da tradição própria de cada um, em

detrimento da unidade do corpo de Cristo. Diferenças

que então se tornam fonte de divisão em vez de serem

mutuamente enriquecedoras. Paulo tem uma visão

bem mais ampla; “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo,

e Cristo é de Deus” (1 Cor 3,22-23).



O desejo de Cristo compromete-nos a seguir um

caminho de unidade e reconciliação. Também nos

compromete a unir a nossa prece à sua: “que sejam

um... a fim de que o mundo creia” (Jo 17,21).

Nunca te conformes com o escândalo da separação dos

cristãos que tão prontamente professam amor ao

próximo e ainda assim permanecem divididos. Faz da

unidade do corpo de Cristo a tua apaixonada

preocupação.

(A Regra de Taizé (2012), p. 13)

OREMOS

Diácona Raquel Teixeira: Espírito Santo, chama

vivificante e sopro delicado, vinde e permanecei em

nós. Renovai em nós a paixão pela unidade para que

vivamos conscientes do laço que, em vós, nos une.

Que todos os que se ligaram a Cristo no seu Batismo

permaneçam unidos e juntos deem testemunho da

esperança que os sustenta.

Amem.



BÊNÇÃO FINAL

Padre Tiago Roque:

Reverenda Ilma Rios:

Que sejam um para que o mundo creia! Permaneçam

no amor de Cristo! Vão para o mundo e produzam os

frutos do seu amor.

Que o Deus da esperança nos encha de alegria e paz na

fé, para que possamos ser plenos de esperança pelo

poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do

Espírito Santo. Amem.

CÂNTICO DE ENCERRAMENTO “Fica junto a nós”

Paulo e Ana Maia:

As sombras se desvanecem

E a noite cai.

No horizonte se desprendem

os reflexos tão distantes de um dia

que nasceu em nós e não terá fim,

porque sabemos que uma nova vida

daqui partiu e nunca mais acabará.



Fica junto a nós, em breve desce o sol

fica junto a nós, que o dia findará.

Fica junta a nós e o sol se esconderá,

se estás entre nós a noite não virá.

Como o mar se espraia

infinitamente,

o vento soprará e abrirá

os caminhos escondidos,

tantos corações

hão-de ver uma nova luz clara.

Como uma chama que onde passa queima,

o teu amor esta terra invadirá.

Fica a junto a nós ...



Organização:

Paróquia de São Tomé da Igreja Lusitana

Cidadela “Arco-Íris” do Movimento dos Focolares

Rede de Movimentos Juntos pela Europa

FIM


