ORAÇÃO DA MANHÃ – OFÍCIO PELA PAZ
Acolhida Macro Ecumênica
Acolhamos cada irmão e cada irmã com um olhar
de carinho e bom dia!
A paz de Deus, fonte de amor universal, esteja com
todos vocês! T.: Assim seja!

Recordação da Vida
Recordar situações que ferem a paz
Recordar pessoas que promovem a paz

Hino - canto nº 328
Comunhão com outras religiões
Ao final de cada prece, rezamos juntos:
Ouve, ó Deus, o grito do teu povo
Ouve, Senhor, vem nos salvar!
- Igrejas Cristãs
Deus é Bom, Deus é Pai
Deus é Santo, Deus é Amor
- Comunidades Judaicas
Tua benção, Senhor, nos ilumine, tua face,
Senhor, sobre nós brilhe.
Teu poder encerra paz e retidão, bênçãos
e frutos por todo este chão (Sl 66/67)
- Irmãos hinduístas
Madamna mohana murari (2x)
Haribol, haribol, hariri (2x)
(Meu Deus, você é único em meu coração,
cantemos o nome do Senhor)

- Irmãos islamitas
Grande é Deus, vem nos salvar
Grande é Deus, vem nos salvar
- Culturas indígenas
Uma só será a mesa, Terra mãe será o
altar. O sustento a natureza, em milagres
vai nos dar
- Todas as pessoas de boa vontade
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve o universo onde mora Deus
...vos salve Deus
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve as pessoas onde mora Deus
...vos salve Deus
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Meditação - O que é uma Cultura de Paz?

Acolhida Macro Ecumênica

Meditação - O que é uma Cultura de Paz?

Quando assinamos o Manifesto 2.000 por uma
Cultura de Paz e Não Violência estávamos aceitando a
definição dada pela UNESCO para um a “Cultura de
Paz”: o comprometimento de promover e vivenciar o
respeito a vida e dignidade de cada pessoa sem
discriminação ou preconceito; a rejeição de qualquer
forma de violência; o compartilhar de tempo e recursos
com generosidade a fim de terminar com a exclusão; a
injustiça e a opressão política e econômica;
desenvolver a liberdade de expressão e diversidade
cultural através do diálogo e da compreensão do
pluralismo; manter
um consumo responsável
respeitando todas as formas de vida e contribuir para o
desenvolvimento da minha comunidade, área, país e
planeta.
A Educação deve ser orientada para a Cultura da
Paz, desde e principalmente dos níveis elementares.
Para tanto, professores precisam de reciclagem
adequada, bem como a formação de novos
professores deve ser feita levando-se em conta esses
valores.
A saúde do planeta - tanto dos seres hum anos
como da natureza - deve ser cuidada, de maneira a
jamais violentar a vida.
A Segurança deve estar voltada para maiores
oportunidades de empregos, maior justiça social com
maior inclusão e nunca em mais armamentos.
Devemos nos desarmar
tanto física como
psicologicamente, a fim de encontrarmos um nível de
segurança superior, onde as causas das violências
são extirpadas - não apenas seus efeitos.
Procurar desenvolver a Mídia da Paz - com
jornalistas,
intelectuais,
publicitários,
artistas,
promotores de eventos conscientes da influencia das
palavras, sons e imagens nos seres humanos e em
todos os seres.
Monja Coen
Comunidade Zen Budista
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Breve silêncio, Partilha e Preces
Oração Africana
Estamos sentados na terra. Temos o coração pequeno
Invocamos quem tem compaixão de nós. Tu que
habitas no céu luminoso. Dá-nos a paz
E não deixes ficar triste o nosso coração

Saideira:
Força da paz, cresça sempre, sempre e mais
Que reine a paz, e rompa as barreiras
Mir, mir, u mir (paz, paz e paz)

Espaço de Coordenadores
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