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Apresentação

A Secretaria Nacional de Ação Evangelizadora apresenta uma proposta de encontro a ser
realizada entre os dias 24 a 31 de maio de 2020, tempo em que ocorre a Semana de Oração pela
Unidade Cristã (SOUC) e também se encerra as oitavas de Páscoa com a vinda do Espírito Santo
(Pentecostes). A proposta foi elaborada encima de um material preparado pelas igrejas cristãs de
Malta, que todos os anos, em 10 de fevereiro, muitos cristãos da ilha celebram a festa do naufrágio
do apóstolo Paulo, destacando e agradecendo a chegada da fé cristã nesse território. A leitura de
Atos usada na festa este ano foi o texto escolhido para a SOUC 2020.

Caros irmãos e irmãs, paz e bem!
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MAS O QUE É A SOUC?

 

Promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo
Conselho Mundial de Igrejas, a Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC) acontece em períodos
diferentes nos dois hemisférios. No hemisfério Norte, o período tradicional para a Semana de Oração pela
Unidade Cristã (SOUC) é de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1908, por Paul Watson, pois
cobriam o tempo entre as festas de São Pedro e São Paulo, e tinham, portanto, um significado simbólico. No
hemisfério Sul, por sua vez, as Igrejas geralmente celebram a Semana de Oração no período de Pentecostes
(como foi sugerido pelo movimento Fé e Ordem, em 1926), que também é um momento simbólico para a
unidade da Igreja. No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) lidera e coordena as iniciativas
para a celebração da Semana em diversos estados. Levando em conta essa flexibilidade no que diz respeito à
data, é estimulado a todos os cristãos, ao longo do ano, a expressar o grau de comunhão que as Igrejas já
atingiram e a orar juntos por uma unidade cada vez mais plena, que é desejo do próprio Cristo (Jo 17, 21).
 

O ecumenismo é um apelo à unidade de todos os povos contido na mensagem do Evangelho, é união da fé
professa das diversas formas. O Papa Francisco afirma que as divisões entre cristãos deram-se porque na raiz,

na vida das comunidades, se infiltrou uma mentalidade mundana: primeiro cultivavam-se os próprios
interesses e só depois os de Jesus Cristo. A direção seguida era a da carne, não a do Espírito. “Mas o
movimento ecumênico, para o qual tanto contribuiu o Conselho Ecumênico das Igrejas, surgiu por graça do
Espírito Santo”. Portanto, se faz essencial, ainda mais no atual período, que nossas fraternidades estejam em
união e realizem a proposta de encontro da SOUC 2020.
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Acolhida online: Antes da reunião, pedir individualmente para cada irmão apresentar um dos símbolos que
representam a Semana da Oração desse ano: barco (pode ser de papel, brinquedo ou uma imagem), terra ou
areia, água, vela, folhas verdes, flores, pedras, Bíblia, sandálias. Recepção fraterna com saudações de paz e bem,

pedir para que todos desliguem seus microfones e se concentrem na oração pela Unidade dos Cristãos.

 

Oração inicial:
Deus, vossa palavra é luz para os nossos passos e sem vós ficamos perdidos e desorientados. Iluminai-nos
para que, através da vossa palavra, possamos seguir pelo vosso caminho. Que as nossas Igrejas busquem
intensamente vossa presença orientadora, consoladora e transformadora. Dai-nos a honestidade de que
precisamos para reconhecer quando tornamos difícil para outros a visão da vossa luz e a graça de que
necessitamos para partilhar essa luz com outros. Isso vos pedimos em nome de vosso Filho, que chamou a
nós, seus seguidores, para sermos luz para o mundo. Amém.
Pai Nosso.
 

Introdução: ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nossa própria unidade cristã será descoberta não apenas mostrando
hospitalidade de uns para os outros, embora isso seja muito importante, mas também através de encontros
amigáveis com aqueles que não partilham nossa língua, cultura ou fé. Em nossa busca da unidade cristã,

entregar-nos à divina providência vai exigir deixar de lado muitas coisas a que estamos profundamente ligados. O
que importa para Deus é a salvação de todas as pessoas.
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Momento Ver
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MOMENTO VER
Leitura: At. 27, 18-44; 28, 1-10
Abaixo está uma reflexão sobre a leitura de Atos, pilar da SOUC. Fica a critério da fraternidade usá-la, se
preferirem podem debater entre os irmãos com suas próprias palavras.  Inicia se a História Paulo sendo
levado a Roma como prisioneiro (At 27,1ss):
 
Paulo está preso, mas mesmo numa viagem que se torna perigosa, a missão de Deus continua através dele. Os
passageiros do navio estão expostos às forças dos mares abaixo e das poderosas tempestades que se erguem ao
seu redor. Essas forças os levam a um território desconhecido, onde estão perdidos e sem esperança. As 276
pessoas a bordo do navio são divididas em grupos distintos.
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Suas vidas são consideradas dispensáveis, eles estão
em risco de uma execução sumária. Ele sabe que sua
vida não é governada por forças indiferentes ao seu
destino, mas está segura nas mãos do Deus a quem ele
pertence e serve. Por causa de sua fé, ele está
confiante de que se erguerá diante do imperador em
Roma, e na força da sua fé pode se erguer diante de
seus companheiros de viagem e dar graças a Deus.

Todos estão encorajados
 

Foi decisão do centurião navegar em tempo ruim, mas
ao longo da tempestade os marinheiros tomam
decisões sobre como lidar com o navio. Mas ao final
seus próprios planos são alterados e, somente
permanecendo juntos e permitindo que o navio
naufrague, eles chegam a ser salvos pela divina
providência. O navio e toda asua valiosa carga se
perderão, mas todas as vidas serão salvas, “nenhum de
vós perderá um cabelo sequer de sua cabeça”. O que
importa para Deus é a salvação de todas as pessoas. 
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Esse grupo de pessoas diversas e em conflito desembarca em uma ilha. Tendo sido jogados juntos no mesmo navio,

chegam ao mesmo destino, onde a sua unidade humana se manifesta na hospitalidade que recebem dos nativos da

ilha. Os 276 não estão mais na dependência de forças indiferentes, mas envolvidos pela amorosa previdência de

Deus, que se mostra presente através de um povo que lhes  demonstra uma “benevolência fora do comum”. Hoje

muitas pessoas estão enfrentando terrores semelhantes nesses mesmos mares.
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Em outras partes do mundo muitos outros estão fazendo jornadas igualmente perigosas por terra

e pelo mar para escapar de desastres naturais, guerra e pobreza. Suas vidas também estão

expostas a imensas e friamente indiferentes forças - não apenas naturais, mas também políticas,

econômicas e humanas. As pessoas que mostraram benevolência fora do comum a Paulo e seus

companheiros não conheciam ainda Cristo, mas mesmo assim é através de sua benevolência fora

do comum que um povo dividido vai ficando unido. Em tais viagens tempestuosas e encontros

casuais, a vontade de Deus para a Igreja e para todas as pessoas será cumprida. Como Paulo

proclamará em Roma, a salvação de Deus foi enviada a todos os povos (cf At 28,28).
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Momento Julgar
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MOMENTO JULGAR

ANIMADOR:  E como é a situação ecumênica em Malta?

 

LEITOR 1: Malta, uma ilha no Mar Mediterrâneo, recebeu a fé cristã através dos esforços do apóstolo Paulo, depois

que ele sofreu um naufrágio por lá enquanto estava viajando para Roma. Durante sua longa história, marcada por

bons e maus períodos, Malta foi governada por vários tipos de poder: os cartagianos, os romanos, os bizantinos, os

árabes, os normandos, os aragoneses, os da Swabia, os cavaleiros da Ordem de São João, os franceses e os

britânicos. Malta se tornou uma nação independente nas comunidades britânicas em 1964. Em 2004, passou a

fazer parte da União Europeia.
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LEITOR 2: A fé cristã está profundamente enraizada na cultura dos habitantes de Malta e da ilha de Gozo. Embora

a atual população de cerca de 430.000 habitantes seja predominantemente formada de católicos romanos, há

significativos grupos de cristãos pertencentes a outras tradições. O ecumenismo não é uma nova experiência para

a população local. O fato de estar situada no cruzamento de civilizações, religiões, comércio e migração tornou o

povo de Malta sempre aberto a outros, e marcadamente hospitaleiro. O povo de Malta reconhece que saber lidar

apropriadamente com as correntes diferenças pode levar à apreciação mútua das respectivas riquezas que se

encontram em diferentes Igrejas.
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LEITOR 3: A ampla variedade de Igrejas cristãs criou aí de fato

um vibrante cenário ecumênico. Os primeiros encontros

ecumênicos em Malta aconteceram no meio da década de

1990, quando um pequeno grupo de clérigos católicos

romanos regularmente se reuniam com certa quantidade de

capelães das forças britânicas que estavam em Malta. Eles

discutiam assuntos de interesse comum e oravam juntos. A

colaboração entre os estudiosos da Bíblia de Malta e os

clérigos de diferentes tradições cristãs também era frequente

e frutuosa. Sabe-se que muitos desses contatos ecumênicos

eram baseados em relações amigáveis bem enraizadas. A

Sociedade Bíblica de Malta trabalhava com clérigos de

numerosas comunidades cristãs diferentes. Em Malta, as

relações ecumênicas se desenvolvem bem. A relação de

trabalho é marcada por profundo respeito e autêntica

colaboração. A Igreja Católica Romana em Malta tem sido um

bom instrumento ao ajudar as várias Igrejas Ortodoxas a

achar um adequado lugar para o culto. Da mesma forma a

diocese Católica Romana de Gozo abriu suas portas para

fornecer lugares de culto para anglicanos e outros cristãos da

tradição da Reforma.

Foto: Reprodução 16



Malta é uma cidade com forte presença ecumênica, sempre

disposta a se encontrar com diferentes Igrejas, sendo exemplo

de respeito e comunhão, apesar das divergências. Como é

trabalhado o ecumenismo na nossa cidade? E como podemos

nos envolver?

Reflexão

SOUC

“Os quais nos distinguiram também com muitas honras; e,
havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias”

Por fim, de que forma nossa fraternidade vê o ecumenismo e o

respeito à diferentes crenças e culturas?

(At. 28, 10). A passagem bíblica trabalhada é exemplo de vivência
em comunhão. Como você a tem exercitado?
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Momento Agir
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Dinâmica: O animador deve pedir
para cada irmão apresentar os
símbolos que foram pedidos antes da
reunião e que cada um exponha o
significado do símbolo para si e qual
acha que é a relação com o
ecumenismo em Malta.
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A resposta a cada oração pode ser cantada por um cantor e
repetida por toda a fraternidade.
 
D: Espírito de amor, vinde sobre esta assembléia e habitai
entre nós. 
T: Vinde, Espírito Santo! (ou: Veni, Sancte Spiritus!)
 
D: Espírito de unidade, mostrai-nos o caminho para a unidade
cristã. 
T: Vinde, Espírito Santo! (ou: Veni, Sancte Spiritus!)
 
D: Espírito de hospitalidade, ensinai-nos a ser acolhedores. 
T: Vinde, Espírito Santo! (ou: Veni, Sancte Spiritus!)
 
D: Espírito de compaixão, inspirai em nós uma atitude de
respeito em relação a todos que encontramos.
T: Vinde, Espírito Santo! (ou: Veni, Sancte Spiritus!)
 
D: Espírito de esperança, ajudai-nos a tirar de nós tudo que
nos afasta de nossa caminhada ecumênica. 
T: Vinde, Espírito Santo! (ou: Veni, Sancte Spiritus!)
 
Credo Niceno-Constantinopolitano (anexo)
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Gesto concreto:
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SOUC

Como fala o próprio Evangelho (Jo. 17, 21), a unidade

cristã é o desejo do próprio Cristo, devemos nos unir

e enfrentar as barreiras que tentam nos afastar e que

nos cegam. Como proposta de gesto concreto, a

fraternidade poderia marcar um novo encontro e

convidar um irmão ou irmã de outra religião para

partilharem a mesma fé em Deus Todo Poderoso e

rezarem novamente pela Unidade Cristã e também

pela atual situação que passa o planeta, assim como

nos convida o Papa Francisco. E ao final desse

encontro, realizar o registro e compartilhar conosco

nas redes sociais da Jufra do Brasil.
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ORAÇÃO FINAL:
 

Deus, doador de vida,
nós vos agradecemos pelo dom de vosso compassivo amor

que nos conforta e nos fortalece.
Oramos para que em nossas Igrejas

possamos sempre estar abertos para receber vossos dons uns dos outros.
Concedei-nos um espírito de generosidade para todos
ao caminharmos unidos na direção da unidade cristã.

Isso vos pedimos em nome de vosso Filho
Que reina convosco e com o Espírito Santo. 

 
Amém.
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Anexo

Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. 
 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir,  em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na
Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. E espero a
ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. - Amém.

CREDO NICENO-CONSTANINOPOLITANO
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