
Adorando 
Prelúdio (Instrumental) 
(Ornamentar o altar com símbolos relativos à Campanha da 

Fraternidade Ecumênica de 2010: Economia e vida) 
 

Acolhida 

Leitura Bíblica: Mateus 6.24 
 

Cântico de Adoração             Canção da Chegada 
 

Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar 

Trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar 

Trazendo o nosso louvor, um canto de alegria 

Trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. 

 

Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum 

Trazendo idéias diferentes, mas em Cristo somos um 

E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar 

Na força da esperança e na coragem de lutar. 
 

Confessando 
Dirigente: Pela nossa cobiça e corrida pelo lucro, que 

nos leva a valorização do ter em detrimento do ser. 
 

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde. 
 

Dirigente: Pelo desvio do caminho que transforma em 

débeis os sinais do reino de Amor e Vida  
 

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde. 
 

Dirigente: Pelo desrespeito com a criação e o Criador.. 

Por não cuidarmos da terra em que vivemos. 
 

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde. 
 

Dirigente: Pelo descaso às mulheres que sofrem 

violência, perpetrada por agentes que deveriam garantir 

uma atenção humanizada. 
 

Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem 

piedade de mim e me responde. 
 

Todos: Amém! 
 

Silêncio 
 

Cântico     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 tua salvação.  
 

A tua paz, bendita e irmanada co’a justiça 

Abrace o mundo inteiro. Tem compaixão! 

O teu poder sustente o testemunho do teu povo. 

Teu reino venha a nós! Kyrie eleison! 
 

Palavra de Esperança 
Habacuque 3.17-19 
 

Louvando             Ação de Graças 

Oração Comunitária 

Damos-te graças, ó Deus, pela criação,  

Damos-te graças, ó Jesus Cristo, pelo teu amor. 

Damos-te graças, ó Espírito Santo, pela Vida! 

Damos graças pelo renovo de paz e esperança! 
 

Edificando 
    O Fio da História: Dia Internacional da Mulher 

 (Luiz Carlos Ramos e Edemir Antunes) 
 

“Lá estavam elas, ao som dos teares, tecendo com fio 

lilás os tecidos que deveriam vestir e aquecer outros 

corpos - roupas que elas mesmas jamais vestiriam. Já 

próximas ao limite de suas forças, exaustas pelas 16 

horas de lida diária, as operárias ainda encontravam 

ânimo para socorrer companheiras que se esvaíam 

tuberculosas; para saudar crianças recém-nascidas que 

saltavam pra dentro da vida ali mesmo, sob os teares; e 

para chorar as envelhecidas jovens que aos 30 anos 

agonizavam em seus postos e se despediam de sua 

breve vida. Entretanto, embaladas pelo ritmo das 

máquinas, e com o colo molhado pelas lágrimas, 

gestavam sonhos de esperança: salários dignos, 

melhores condições de saúde, jornada de trabalho que 

lhes permitisse abraçar mais longamente suas crianças, 

beijar mais ternamente seus maridos e saborear um 

pouco mais a comunhão à mesa na simplicidade dos 

seus lares. Contagiadas por esse sonho, foram 

compartilhá-lo com o patrão. Mas o patrão, indignado 

com tamanho absurdo julgou ser este um caso de 

polícia e resolveu transformar aquele sonho divino em 

um pesadelo infernal. No dia 8 de março de 1857 as 

portas da fábrica Cotton de Nova York foram trancadas e 

o edifício transformado em um grande crematório onde 

129 mulheres foram sacrificadas. Mas a fumaça daquele 

holocausto espalhou-se por todo lugar levando consigo 

o sonho daquelas mulheres, contagiando e 

sensibilizando pessoas em todo o mundo que se 

encarregaram de tornar realidade aquele ideal. Mártires 

cremadas, fios lilases, gestantes de um mundo melhor 

inspiraram Clara Zetkin, a propor, durante o Congresso 

Internacional de Mulheres realizado na Noruega, em 

1910, a instituição do Dia Internacional da Mulher. 

Desde então, a cada 8 de março, mulheres e homens 

reafirmam sua tarefa como tecelãs e tecelões de uma 

nova História. É importante lembrar que neste ano, 

estamos celebrando o Centenário da instituição do Dia 

Internacional da Mulher. 
 

Cântico                           Meninas, Marias, Mulheres  
                                                               (Letra e Música: Xico Esvael) 

Meninas, Marias, Mulheres  

que geram crianças pra o mundo mudar 

Não deixe que a dor as detenha,  

Jesus é a senha pra nos libertar. 

Meninas, Marias, Mulheres 

que a graça inunde os seus corpos de luz. 

Que a vida encontrou plenitude  

no colo bendito que acolheu Jesus. 
 

Meninas, Marias, Mulheres 

de todas as faces, culturas e cores 

A humanidade precisa de ventres e braços 

pra vencer temores 

Meninas, Marias, Mulheres 

das ruas, dos campos, das casas de Deus 

A vida precisa da força, da graça,  

da raça dos dons que são teus. 
 

Meninas, Marias, Mulheres 

seus olhos são feitos pra verem além 

daquilo que está ao alcance  

dos olhos dos homens, parceiros do bem. 

Meninas, Marias, Mulheres 

se espelhem no gesto daquela mulher 

que recebeu com humildade no ventre  

o menino Deus em Nazaré. 



Mensagem 
Sugestão de textos Bíblicos: Mateus 6.24; Romanos 12.1-

2; Êxodo 1.15-22 (Caso não haja pregador/a, sugerimos 

testemunhos de mulheres sobre o tema: Economia e Vida) 
 

Cântico Comunitário               

Hino da Campanha da Fraternidade 2010 
(Composição: João Rothe Machado / Pe. José Weber, Svd) 

 

Jesus cristo anunciava por primeiro 

Um novo reino de justiça e seus valores: 

“vós não podeis servir a deus e ao dinheiro 

E muito menos agradar a dois senhores”. 
 

Voz de um profeta contra o ídolo e a cobiça: 

“endireitai hoje os caminhos do senhor!” 

Produzi frutos de partilha e de justiça! 
 

Chegou o reino: convertei-vos ao amor! 
 

Não é a riqueza nem o lucro sem medida 

Que geram paz e laços de fraternidade; 

Mas todo o gesto de partilha em nossa vida 

Que faz a fé se transformar em caridade. 
 

No evangelho encontrareis a luz divina, 

Não no supérfluo, na ganância e na ambição. 

Ide e vivei a boa nova que ilumina 

E a palavra da fraterna comunhão. 
 

Compromisso com a transformação 
Este ato de compromisso visa fortalecer as relações entre 

as mulheres, animando-as para a continuidade do 

trabalho em seus grupos e/ou comunidade. 

A) Neste momento nos comprometemos, como 

mulheres cristãs, a participar e divulgar as campanhas 

em favor da Vida. Comprometemo-nos a ser voz 

profética contra a cultura de mercado. Comprometemo-

nos a agir com obras de justiça. 

B) A Tulipa – Flor, símbolo da Vida, geralmente é 

oferecida a alguém que está com dificuldades em sua 

saúde, desejando assim que em meio às dificuldades 

possa renascer na esperança. Ou ainda, é oferecida a 

uma família que acaba de acolher um/a novo/a 

integrante (ex: nascimento de um bebê), desejando 

assim vida nova! Portanto, a critério de cada grupo pode 

ser oferecida às pessoas participantes desta celebração, 

uma tulipa (confeccionada em EVA, papel ou fuxico de 

preferência em cor lilás, se possível colocar um pequeno 

bombom no centro da tulipa). Comprometendo-nos 

assim, a lutar e enfrentar as mais diversas situações, mas 

com criatividade, vida e esperança. Enquanto o cântico: 

“Cantos Para Viver” é entoado, as tulipas são 

distribuídas. 
 

Cântico Comunitário    Cantos Para Viver 
 

(Letra: Simei Monteiro / Música: Flávio Irala e Tércio Junker) 
 

Cantos pra viver, / Forças pra cantar, 

Espalhar sementes / Sobre nosso chão. 

Amparar [n]a dor, / Não cortar a flor,  

Crer que a primavera / Sempre voltará. 

Vendo essa gente que dança e ri, 

 Que não desiste mas vai lutar 

Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. 

Vendo a Jesus que sofreu por nós, 

Que fez da morte ressurreição 

Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. 
 

Pai Nosso (Versão Ecumênica) 

Pai nosso que estás no céu. 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 as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 

nossos devedores. 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! 
 

Bênção                     (Música: Pablo Sosa / Mel. Trad. Judaica) 
 

A bênção do Deus de Sara, Abraão e Hagar; 

A bênção do Filho nascido de Maria; 

A bênção do Espírito Santo de Deus, 

Que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, 

Esteja sobre todos [todas] nós. Amém. 
 

Poslúdio 
 

Solicitamos que os grupos enviem à Ação Ecumênica de 

Mulheres notícias e fotos sobre este evento para o 

seguinte e-mail ou endereço: 

Ação Ecumênica de Mulheres - CONIC 

E-mail: novadecada@gmail.com 
 

Casa da Reconciliação 

Rua Afonso de Freitas, 704 

CEP: 04006-052 – Paraíso - São Paulo - SP 
 

Apoio 

Centro Otília Chaves  
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