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Unidade dos Cristãos
No Roteiro de Oração de junho queremos
recordar uma celebração de suma importância para nossa Igreja: a Semana de Oração pela
Unidade Cristã (SOUC). Celebrada em datas
diferentes no Hemisfério Norte (desde 1906)
e Hemisfério Sul (desde 1926), foi apenas em
1968 que a SOUC passou a adotar um material
comum, e portanto, um tema. O tema desse
ano é baseado no livro de Deuteronômio: “Procurarás a justiça, nada além da justiça” (Dt 16,
11- 20). Tema muito propício, inclusive, para o
triste contexto que estamos vivendo: ódio, intolerância, fanatismo religioso, perseguições...
Nos faz necessário, então, colocarmos em nossas orações, e também em prática em nossas
comunidades, a pauta do Ecumenismo para um
caminho de construção de Justiça e Paz. Como
nos chama Papa Francisco, “o ecumenismo não
é algo opcional”, mas convidar a mesa é parte
integrante da vida daquele que decidimos seguir, Jesus Cristo. Que esse Roteiro de Oração
ajude a ser fermento nas relações de unidade para com nossos irmãos e irmãs em Cristo,
e que nos motive a uma cultura do encontro.
Uma boa oração a todos e todas.

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, que todos os meus
pensamentos, ações e afetos
sejam puramente ordenados
ao seu serviço e louvor.

Escolho um texto bíblico. Defino
a duração da oração. Busco um
LUGAR tranquilo e agradável
que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO
corporal.

Faço SILÊNCIO interior
e exterior. RESPIRO
lentamente, suavemente.
Tomo CONSCIÊNCIA de
que estou na PRESENÇA de
DEUS. Faço com devoção o
sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor
para que todos os meus
desejos, pensamentos e
sentimentos estejam voltados
unicamente para o seu louvor
e serviço. Peço a GRAÇA que
verdadeiramente DESEJO
receber de DEUS.

LEIO o texto devagar,
saboreando as palavras que
juns me “tocam”. REFLITO por
que esta frase, palavra, ideia me
chama a atenção. CONVERSO
com Deus como um amigo:
falo, escuto, peço, louvo,
pergunto, silencio, seguindo os
sentimentos experimentados
na oração.

Recordo o meu ENCONTRO
com DEUS. Anoto o que foi
juns importante na oração:
o texto juns significativo
(palavras, frases e imagens);
os pensamentos
predominantes; os
questionamentos; os
sentimentos de consolação ou
desolação; se houve apelos e
como me senti diante deles.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

PRIMEIRA SEMANA
2JUN

Ascenção do Senhor
Lc 24, 46-53
“Enquanto os abençoava,
afastou-se deles e era
elevado ao céu”.

3JUN

At 19,1-8
“Em que batismo então
vocês foram batizados?”

4JUN

Jo 17,1-11
“Eu peço por eles;
não peço pelo mundo”.

5JUN

At 20, 28-38
“Cuidem de si mesmos
e de todo o rebanho”.

6JUN

Jo 17, 20-26
“Pai, eu quero que
aqueles que tu me deste
estejam comigo”.

7JUN

Jo 21,15-19
“Sim, Senhor, tu sabes
que sou teu amigo”.

8JUN

Jo 21,20-25
“Trate de me seguir”.

Ecumenismo e justiça

Vivendo os últimos dias do Tempo Pascal e
caminhando para a celebração de Pentecostes, rezaremos nessa semana o tema próprio
da SOUC 2019. Mas, o que a justiça tem a ver
com o tema do ecumenismo? Há diversos pontos de convergências. Partimos, essencialmente, do que o cristianismo comunga na Palavra
de Deus a questão da justiça. A todo momento nos evangelhos Jesus é tentado pelos Doutores da Lei a seguir aquilo que está escrito
na lei dos homens. No entanto, a postura de
Cristo nos inspira a uma justiça de Deus, que
consequentemente, humaniza a pessoa, pois
busca a misericórdia, e não o sacrifício. Podemos ver isso na passagem da mulher adúltera
(Jo 8,1-11): “Eu também não a condeno”, Cristo
diz. Ali, naquele momento, vemos uma prova
da justiça pregada por Jesus, em que se caminha para a paz. Afinal, a narrativa poderia ter
sido diferente, e lermos o caso de uma mulher
apedrejada. Portanto, sem justiça, não há paz.
E sem paz, sem encontro, sem um coração misericordioso e acolhedor o ecumenismo não
ocorre. Em nossas pastorais, paróquias, movimentos, e em nossa própria vida particular,
como temos zelado pela busca da paz para encontrar o/a irmão/irmã?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, que floresça sua justiça
no meio de nós.
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Segunda SEMANA

O Espírito que nos convida à unidade
com Deus e à comunhão com as demais
pessoas não pode ser outro senão aquele
que provém do coração de Deus. O Espírito
de amor não impõe divisões, nem causa separação ou leva à morte. Mas é um Espírito
que suscita a vida, a comunhão e a fraternidade. Pela ação do Espírito Santo, pedimos
a Deus que sejamos semelhantes à imagem
de Cristo, desejando crescer em identidade
e intimidade com nosso Criador. Essa busca
espiritual não se realiza quando um indivíduo está isolado, mas a plenitude do amor se
vive na comunidade, aproximando-nos uns
dos outros, superando resistências e barreiras culturais. Celebrando o Pentecostes,
recordamos o Cristo Ressuscitado que faz
companhia a Maria e aos discípulos: “Ficou
no meio deles” (Jo 20, 19).
Dessa forma, Deus lhes enviou seu Espírito, para que anunciassem a Boa-Nova
a todos os povos, para além de quaisquer
incompreensões e divisões. Inspirados por
esse mesmo Espírito, busquemos também
nos aproximar do próximo, especialmente
dos mais excluídos, superando medos, indiferença e preconceitos.

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, que transborde
seu espírito em nossos corações.
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O Espírito do
Ecumenismo

9JUN

Pentecostes
Jo 20,19-23
“A paz esteja com vocês”.

10JUN

Mt 5,1-12
“Felizes os que têm fome
e sede de justiça”.

11JUN

Mt 10,5-13
“Vão às ovelhas
perdidas de Israel”.

12JUN

2Cor 3,4-11
“Muito mais glorioso
será o ministério
da justiça”.

13JUN

Mt 5,20-26
“Vá primeiro
reconciliar-se
com seu irmão”.

14JUN

2Cor 4,7-15
“Trazemos sempre
em nosso corpo
a agonia de Jesus”.

15JUN

2Cor 5,14-21
“Pois o amor de Cristo
nos impulsiona”.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

TerceIRA SEMANA
16JUN

Santíssima Trindade
Jo 16,12-15
“Quando ele vier,
o Espírito da Verdade,
ele mesmo guiará vocês”.

17JUN

2Cor 6,1-10
“Eis agora o tempo
favorável por excelência”.

18JUN

Sl 146 (145)
“Não confiem nos
poderosos, no homem
que não pode salvar”.

Ecumenismo
e Eucaristia

Um ponto central no diálogo ecumênico
versa sobre o sentido da eucarística. O termo “eucaristia” provém do grego eucharistein e significa “ação de graças”. Faz memória
àquela atitude que Jesus teve, no momento
da última ceia, em que Ele tomou o pão e o
vinho, deu graças ao Pai, e distribuiu aos
seus amigos. Dessa forma, não podemos
pensar em eucaristia sem considerar pontos importantes como ação de graça, ceia,
partilha, fazer memória. Essas ações revelam uma intensa unidade do ser humano
com Deus, quando se agradece ao Pai pelos
dons que são recebidos. Também mostram

19JUN

2Cor 9,6-11
“Deus ama quem
doa com alegria”.

20JUN

Corpus Christi
Lc 9,10-17
“Vocês é que devem
dar-lhes de comer”.

21JUN

São Luís Gonzaga
Mt 6,19-23
“Onde está o seu tesouro,
aí também estará o seu
coração”.

22JUN

Mt 6,24-34
“Não fiquem
preocupados com a vida”.

uma unidade e uma intimidade com outras
pessoas, ao se partilhar do mesmo pão com
os demais irmãos e irmãs. Por isso, nessa semana, rezemos e reflitamos sobre o sentido
da eucaristia na nossa vida: como a eucaristia me impele para a unidade com Deus e
com o próximo?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, que sua graça
recaia sobre nós.
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QUARTa SEMANA

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!”, exclama Isabel
ao receber a visita de Maria. Essa foi uma
manifestação profunda de alegria de Isabel

ao reconhecer o Messias que Maria carregava. Assim como Isabel, também somos
convidados a olhar para Maria como aquela
que traz o verbo encarnado, que nos ajuda
a contemplar o Cristo, a aprofundar nossa
intimidade com o Senhor. Ela nos auxilia no
fortalecimento e amadurecimento de nossa fé, reconhecendo a presença amorosa de
Deus, que veio ao mundo para nos salvar.
Antes de ser um sinal de devoção ou pietismo sem profundidade, Maria nos aponta o Cristo, nos faz reconhecê-lo e nos dá o
exemplo de guardar todos os mistérios da
encarnação em nossos corações.

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, que o exemplo de Maria
nos fortaleça na fé.
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Maria e o Ecumenismo

23JUN

12º Domingo
do Tempo Comum
Lc 9,18-24 “Quem perder a
própria vida por causa de
mim, se salvará”.

24JUN

Natividade de
São João Baptista
Is 49,1-6
“Faço de você uma luz
para as nações”.

25JUN

Sl 15 (14)
“Javé, quem irá
hospedar-se em
tua tenda?”

26JUN

Mt 7,15-20
“Cuidado com
os falsos profetas”.

27JUN

Mt 7,21-29
“Nunca conheci vocês”.

28JUN

Sagrado
Coração de Jesus
Lc 15,3-7 “Alegrem-se
comigo, porque encontrei
minha ovelha perdida”.

29jun

Imaculado
Coração de Maria
Lc 2,41-51
“Sua mãe guardava todas
as coisas em seu coração”.

30JUN

São Pedro e
São Paulo Apóstolos
Mt 16,13-19 “Você é
Pedro, e sobre essa pedra
construirei a minha igreja”.

As diferentes denominações cristãs encontraram, ao longo da história, distintas
maneiras de expressar e celebrar sua fé.
Apesar disso, pertencemos todos a uma
mesma religião, ou seja, carregamos em co-

1JUl

Mt 8,18-22
“Deixe que os mortos
enterrem seus mortos”.

2JUl

Mt 8,23-27
“Quem é este, a quem
até os ventos e o mar
obedecem?”

3JUl

São Tomé Apóstolo
Jo 20,24-29
“Você está acreditando
porque viu?”

4JUl

Mt 9,1-8
“Coragem, filho”.

5JUl

Mt 9,9-13
“Não são os sadios que
precisam de médico”.

6JUl

Mt 9,14-17
“Ninguém remenda
roupa velha,
com remendo novo”.

mum o seguimento de Cristo e a presença
amorosa de Deus que se revela a partir do
batismo. Somos o povo escolhido de Deus
para caminhar juntos, de acordo com Seus
ensinamentos e Seu amor. Durante esse
mês estivemos nos colocando em oração
e comunhão com todos os nossos irmãos
cristãos ao redor do mundo. Pela proposta
de rezar a justiça, continuemos nesse espírito buscando, como gesto concreto para
nossas vidas, a acolhida e a unidade como
uma possibilidade para a construção de
Reino de Deus.

Pedido para todos
os dias da semana:

Sáb
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QUINTA SEMANA

A busca da unidade

Senhor, fazei crescer
em nós a unidade.
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