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Animador Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também 

você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai 

Eterno sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.   

 

Animador Hoje reunidos em oração queremos celebrar o 

encerramento da Campanha da Fraternidade desse ano que tem 

como tema: Fraternidade e dialogo: um compromisso de amor – 

Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade. Com o 

coração o aberto para acolher os ensinamentos da Campanha e com 

o desejo de da continuidade na busca do diálogo e da fraternidade 

iniciemos nossa celebração cantando:  

 

Coral: CF 2021 (cantar todo o hino)  

1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração, 

(cf. At 4, 32) De mãos dadas formando a aliança, confirmados na 

mesma missão. (bis) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! Em nome de Cristo, que a 

vida nos traz: Do que estava dividido, unidade ele faz! Do que estava 

dividido, unidade ele faz! (cf. Ef 2,14a) 

2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre 

Jesus, ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. 

(cf. Lc 24) (bis) 
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3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade 

no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis) 

4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois 

em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis) 

 5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-

compromisso. Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna 

serviço. (bis) 

 

Animador: Preside o nosso encontro o Missionário Redentorista:  

 

† SAUDAÇÃO † 

 

Presidente: Na fraternidade estamos reunidos para celebrar a nossa 

vida que começa e termina no mistério de amor da Santíssima 

Trindade. 

T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Presidente: Que a graça e a paz do Pai Eterno, o amor do Filho 

Redentor e a força do Espírito Santo, estejam com todos vocês!  

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

† ORAÇÃO AO ESPIRITO SANTO† (Oficinas de oração e 

Vida) 
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Presidente: Unidos invocamos o Espírito Santo, Aquele que tem o 

poder de criar fraternidades irradiantes da alegria do Evangelho, 

capazes de atrair novos discípulos, seguindo o exemplo da 

comunidade primitiva: «eram assíduos em escutar o ensinamento 

dos Apóstolos e na união fraterna, na fração do pão e nas orações» 

(At 2, 42), «e ia aumentando o número dos homens e das mulheres 

que acreditavam no Senhor» (At 5, 14). 

Animador: Vem, Espirito divino, manda tua luz lá do céu. Pai 

amoroso do pobre; dom, esplendido em teus dons; luz que penetras 

as almas; fonte da maior consolação. 

Presidente: Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, 

trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga 

as lágrimas e reconforta na dor. 

Animador: Entra até o fundo da alma, divina luz; enriquece-nos. 

Olha para o vazio do homem se Tu lhe faltas lá dentro; olha o poder 

do pecado quando não envias teu sopro. 

Presidente: Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as 

manchas. Infunde calor de vida no gelo, doma o espírito indômito, 

guia quem perde o caminho. 

Animador: Distribui teus sete dons conforme a fé de teus 

seguidores. Por tua bondade e tua graça, recompensa quem se 

esforça; salva quem busca salvar-se; dá-nos teu gozo eterno. Amém!  
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Canto: Que sejam um 

Que seja um, é o que Eu quero mais. Que seja um, é o que Eu quero 

mais. O Meu Amor é o que os torna capazes. Sem medo algum, se 

amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O Meu Espírito é 

quem age e faz 

 

Presidente: Irmãs e irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de 

Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.  

T.: Cristo é a nossa paz!  

Animador: Jesus Cristo, desde o início de sua vida pública, teve 

como princípio fazer a vontade de Deus Pai. A promoção da pessoa 

humana era, e continua sendo, a vontade do Pai. Não podemos 

continuar fazendo a nossa própria vontade. Precisamos mudar.  

T. Juntos podemos formar uma nova humanidade.  

Animador: Seguindo os ensinamentos de Jesus e caminhando com 

ele, lado a lado, conseguimos discernir o melhor caminho para 

promover a paz e resgatar a dignidade humana.  

T. Juntos podemos superar a cultura do ódio e do desamor.  

Presidente: Em comunhão com todos os cristãos, vamos rezar a 

oração da Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. 

T.: Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te bendizemos pelo 

dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a 

comunhão na diversidade. Através desta Campanha da Fraternidade 

Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como 
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compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros 

que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas 

sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial, 

aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar 

o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias 

e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus 

Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. 

Amém. 

 

Animador: Quem escuta a Palavra de Deus e a coloca em prática 

contribui com a restauração da humanidade. 

 

Canto: Shemá Israel  

Shemá Israel, Adonai elo henu, Adonai ehad (2x)  

Shemá Israel, Adonai elo henu, Adonai ehad (2x)  

Shemá Israel, Adonai elo henu, Adonai ehad (2x)  

Escuta Israel o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor (2x)  

Escuta Israel o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor (2x) 

 

Leitor 1: (Ef 4,17-29) Leitura da Carta de São Paulo aos efésios: 

Irmãos: Eis pois o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a 

viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. 

Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus, por 

causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. 
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Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, 

praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não 

foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele 

e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele – em Jesus. 

Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do 

homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões 

enganadoras. Precisais renovar-vos, pela transformação espiritual de 

vossa mente, e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de 

Deus, na verdadeira justiça e santidade. Portanto, tendo vós todos 

rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu 

próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, 

contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e não 

deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava não roubeis; pelo 

contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de 

maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. 

De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente 

palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. 

Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus!  

 

Canto: Tudo por causa de um grande amor! 

Tudo por causa de um grande amor! (bis) 

Tudo, tudo por causa de um grande amor! Por causa de um grande 

amor.  
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Presidente: O sacrifício de amor que Jesus Cristo ofereceu na cruz 

passou a ser a melhor forma de renovar a humanidade. O seu ato 

de entrega de forma livre foi capaz de despertar no coração dos que 

o seguiam a vontade de estabelecer relações alicerçadas na 

clemência e na generosidade. Fazer o que foi ensinado por Jesus 

Cristo promove a paz.  

T. A unidade na fé que promove e preserva a paz está baseada na 

unidade trinitária.  

Animador: Deus Pai, na sua infinita misericórdia, e por obra do 

Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, oferece a todos a 

oportunidade de renovar a sua mentalidade e o seu comportamento. 

Se antes predominavam o egoísmo, o preconceito e a intolerância 

nas relações estabelecidas, agora, à luz do modo de ser de Jesus 

Cristo, a humanidade tem condições de regenerar.  

T. Amar, pensar, viver como Jesus amou, pensou e viveu nos faz 

mais humanos.  

Animador:  A ocupação de quem se coloca à disposição para 

renovar a humanidade é promover a verdade e a justiça por meio 

de um diálogo respeitoso e honesto.  

T. A formação de uma nova humanidade exige um diálogo 

respeitoso.  
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Animador: O autor sagrado lembra aos membros da comunidade 

de Efésios, que é sempre oportuno deixar os hábitos que não 

promovem a vida e nem resgata a sua dignidade. A mentira, a 

irritação, a cólera, os insultos, o roubo, a fofoca e outras ações e 

sentimentos devem deixar de predominar para que possa surgir a 

nova humanidade.  

T. Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa 

inteligência e revestir o homem novo criado segundo Deus na justiça 

e na santidade que vêm da verdade.  

Animador: Até mesmo o trabalho de forma honesta não é somente 

para manter a vida de maneira egoísta, mas é também para dar 

condições de poder ajudar os que mais necessitam. Quem assim age, 

promove a fraternidade e a solidariedade, valores fundamentais para 

a edificação do Reino de Deus.  

T. Esforce-se por trabalhar honestamente com suas mãos, a fim de 

ter o que partilhar com quem está necessitado.  

Animador: O ato de perdoar também precisa fazer parte do 

cotidiano. Do mesmo modo que Deus Pai perdoou a humanidade 

por meio da pessoa do seu único Filho, todos precisam exercitar o 

ato de perdoar, só assim será possível testemunhar ao mundo a força 

renovadora de Deus Pai.  

T. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos; perdoai-

vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo.  
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Canto: Raiar de um novo tempo 

Pai de amor, aqui estamos celebrando a Unidade. Somos teus filhos 

amados nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um 

só coração. Eis que a graça da partilha entre nós faz-se oração! 

No raiar de um novo tempo vida nova então se faz. A esperança do 

teu povo é justiça, amor e paz! 

 

Reflexão (Reflexão do convite que nos faz a campanha da 

fraternidade desse ano para criar a nova humanidade que o Pai 

Eterno espera de nós)   

 

Presidente: Elevemos com confiança as nossas súplicas.  

T. Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço!  

Leitor 2: Que esta Campanha da Fraternidade Ecumênica nos leve 

a testemunhar o Evangelho de Jesus com alegria, oremos: 

Leitor 2: Que todos os cristãos saibam testemunhar a fé por meio 

do amor, do respeito e da solidariedade, oremos: 

Leitor 2: Que nossas comunidades eclesiais sejam lugar de acolhida 

amorosa de todas as pessoas, especialmente daquelas mais 

sofredoras, oremos: 
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Leitor 2: Para que não sejamos indiferentes aos sofrimentos dos 

nossos irmãos e irmãs mais necessitados, nós vos pedimos Senhor. 

Leitor 2: Que possamos crescer em parcerias ecumênicas para 

promover a justiça social e a dignidade da pessoa humana, oremos: 

Leitor 2: Nossa vocação é para a fraternidade! Para que sejamos 

verdadeiros e sinceros em nosso relacionamento, e busquemos a 

comunhão fraterna, supliquemos. 

Leitor 2: Fazei, Senhor, que a nossa vida brilhe como luz diante dos 

homens e mulheres, para que vejam as nossas boas obras e 

glorifiquem a Deus Pai. 

Leitor 2: Fazei-nos, Senhor, crescer hoje em vosso amor, a fi m de 

que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. 

Leitor 2: Fazei, Senhor, que vos amemos acima de todas as coisas e 

pratiquemos o bem, para que nossas obras vos glorifiquem. 

Presidente: Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos deixou como 

modelo de toda oração (Versão Ecumênica):  

T. 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 tem nos ofendido. E não nos 

deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o 

poder e a glória para sempre. Amém.  
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†ORAÇÃO FINAL: a graça do amor fraterno† 

(Oficinas de oração e Vida) 

Animador: A campanha da fraternidade nos convida ao 

ecumenismo, dialogo como compromisso de amor. Rezemos pela 

fraternidade de todos os cristãos nessa oração oferecida a nós pelas 

oficinas de oração e vida: a graça do amor fraterno.  

 

Presidente: Senhor Jesus, foi teu grande sonho que fôssemos um, 

como o Pai e Tu, e que nossa unidade se consumasse na vossa 

unidade. 

Animador: Foi teu grande mandamento, testamento final e bandeira 

definitiva para teus seguidores, que nos amássemos como Tu nos 

havias amado; e Tu nos amastes como o Pai amava a Ti. Essa foi a 

fonte, a medida e o modelo.  

Presidente: Com os doze, formaste uma família itinerante. Foste 

com eles sincero e veraz, exigente e compreensivo e, 

principalmente, muito paciente.  

Animador: Como em uma família, alertaste-os para os perigos, 

estimulaste-os diante das dificuldades, celebraste seus êxitos, lavaste-

lhes os pés, serviste-os à mesa.  
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Presidente: Primeiro, deste-nos o exemplo e, depois, deixaste-nos o 

preceito: amai-vos como eu vos amei.  

Animador: Na nova família ou fraternidade que hoje formamos em 

teu nome, acolhemos-Te como Dom do Pai e Te integramos como 

Irmão nosso, Senhor Jesus. Tu serás, portanto, a nossa força 

aglutinante e a nossa alegria.  

Presidente: Se não estiveres vivo entre nós, esta comunidade virá 

abaixo como uma construção artificial.  

Todos: Tu te repetes e vives em cada membro e por isso nós nos 

esforçaremos para respeitarmos uns aos outros como faríamos 

contigo. Tua presença nos questionará, quando a unidade e a paz 

forem ameaçadas em nosso lar. Pedimos-Te, pois, o favor de 

permaneceres muito vivo em cada um de nossos corações.   

Animador: Derruba as altas muralhas levantadas dentro de nós pelo 

egoísmo, o orgulho e a vaidade. Afasta de nossas portas as invejas 

que obstruem e destroem a unidade.  

Presidente: Livra-nos das inibições. Acalma os impulsos agressivos. 

Purifica as fontes originais. E que cheguemos a sentir como Tu 

sentias, amar como Tu amavas. Tu serás nosso modelo e nosso guia, 

ó Senhor Jesus! 

Animador: Dá-nos a graça do amor fraterno: que uma corrente 

sensível, quente e profunda corra em nossas relações;  
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Presidente: Que nos compreendamos e nos perdoemos; que nos 

estimulemos e nos celebremos como filhos de uma mesma mãe;  

Animador: Que não haja, em nosso caminho, obstáculos, 

resistências nem bloqueios, mas que sejamos abertos e leais, 

sinceros e afetuosos e, assim, cresça a confiança como uma arvore 

frondosa que cubra com sua sombra a todos os irmãos da casa, 

Senhor Jesus, Cristo. 

Presidente: Conseguiremos, assim, um lar cálido e feliz, que se 

levantará como uma cidade na montanha, como sinal profético de 

que o teu grande sonho se cumpre e de que Tu mesmo, Senhor 

Jesus, estás vivo entre nós.  

Todos: Assim seja! Amem!   

†BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA † 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente:  O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de 

amor na compaixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação 

a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.  

T – Amém.  

Presidente:  O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, 

conceda-vos receber o dom da vida.  

T – Amém.  
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Presidente:  Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo 

Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.  

T – Amém.  

Presidente:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 

Espírito Santo.  

T – Amém. 

Presidente:  Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

T – Graças a Deus. 

 

Coral: CF 2021  

1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração, 

(cf. At 4, 32) De mãos dadas formando a aliança, confirmados na 

mesma missão. (bis) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! Em nome de Cristo, que a 

vida nos traz: Do que estava dividido, unidade ele faz! Do que estava 

dividido, unidade ele faz! (cf. Ef 2,14a) 

2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre 

Jesus, ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. 

(cf. Lc 24) (bis) 

 


