3. Os participantes do encontro


“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que
me lembro de vocês, fazendo sempre com
alegria a oração por vós em todas as minhas
súplicas, pela vossa cooperação no evangelho
desde o primeiro dia até agora”. (Fl 1:3-5)
Como uma comunhão, Deus nos dá sua graça diária e
oportunidades para colocá-la em ação. Nós temos
muito para louvar e agradecer ao Senhor no caminho
para o encontro dos Primazes em Janeiro. É nosso
sincero pedido que irmãos e irmãs através do mundo
que nos ama e nos deseja todo o bem, se juntem a nós
nessa Litania diária.
Orações para o encontro dos Primazes em 2016:
1.

Agradecimento geral e louvor



Pelo privilégio de compartilhar com o mundo
as boas novas do Seu amor para todas as
pessoas, sem discriminação de raça, cor,
gênero e status social.
Nós te louvamos, Ó Senhor.
Pelas oportunidades de compartilhar o amor
de Cristo alimentando as pessoas famintas,
vestindo e oferecendo abrigo para as pessoas
vítimas da guerra.
Nós te louvamos, Ó Senhor.
Pela oportunidade de viver nossa fé num
ambiente hostil, de provar a força do nosso
amor pelo Senhor e pelas outras pessoas
através das relações que estabelecemos com
quem tem posições diferentes da minha, na
teologia e eclesiologia.
Nós te louvamos, Ó Senhor.
Pelos esforços contínuos de trabalhar nossa
relação como Comunhão e encontrando
caminhos melhores de viver como Sua família
reconciliada.
Nós te louvamos, Ó Senhor.
Pelas respostas positivas dos Primazes e
Arcebispos para o encontro dos Primazes em
Janeiro.
Nós te louvamos, Ó Senhor.









2. Pela Verdade




Da manipulação dos meios de comunicação,
desinformação e abuso de privilégios, Bom
Deus livrai-nos.
Da distorção de fatos e do desejo de calar
outras vozes que me desagradam, Bom Deus
livrai-nos.
Da distorção da verdade que é usada para fazer
as opiniões das outras pessoas parecerem
erradas, Bom Deus livrai-nos.












Da arrogância e do espírito de falsidade,
Bom Deus livrai-nos.
Do sentimento e ações provocadas pela raiva,
atenção somente ao próprio ego e do desejo de
impor nossas opiniões a todo custo, do espírito
de divisão e ânsia de poder que oprime mais
do que de unidade,
Bom Deus livrai-nos.
Do espirito e ações que rebaixam as outras
pessoas ao invés de ouví-las,
Bom Deus livrai-nos.
Do espirito que desvaloriza as pessoas,
despreza suas convicções e não as deixa seguir
por causa de Cristo,
Bom Deus livrai-nos.
Que cada uma de nós possa encontrar Cristo e
ser positivamente transformadas,
ouve-nos Senhor.
Que este encontro dos Primazes possa abrir
um capítulo novo e positivo no desenrolar da
historia da nossa Comunhão,
ouve-nos Senhor.
Que cada Primaz/Arcebispo possa abraçar
uma visão a partir de Sua santa perspectiva,
ouve-nos Senhor.
Que este encontro possa trazer glória e honra
para o Seu nome, uma fraternidade nova,
melhor e mais forte entre todas as pessoas que
participam,
ouve-nos Senhor.
Que esta Comunhão possa contar suas
próprias histórias livres dos relatórios cínicos e
tendenciosos,
ouve-nos Senhor.

Deus, esta é uma parte da Sua Igreja Militante.
Tu nos chamaste depois de nos redimir através
da morte sacrificial de seu Filho, ressurreição
triunfante e gloriosa ascensão. Ajuda-nos como
Comunhão a ouvir com clareza o que Tu dizes
nestes tempos, nos dê neste encontro o Seu
Espírito que nos liderará para que
testemunhemos sua honra e glória, paz e
melhor entendimento para Sua Igreja,
crescimento e desenvolvimento de cada parte
da Comunhão, pedimos em nome de Cristo.
Amém.
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