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ORAÇÃO 
11 a 17 de outubro de 2020 

Semana de Ação das Igrejas pela Alimentação 
 

Este serviço de oração comum foi preparado pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI) para a Semana de 
Ação das Igrejas pela Alimentação, que faz parte da Campanha Comida pela Vida (“Food for Life 

Campaign”). 
O tema do Dia Mundial da Alimentação de 2020 é “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos." 

No ciclo de orações Ecumênicas, oramos esta semana por Belize, Guatemala, Honduras e México. 
 
Palavras de boas-vindas 
 
Respostas de abertura 
 
Leitor 1:   Glória a ti, nosso Senhor!  Glória a ti. 
 
Salmo 24 
 
Leitor 1:   "Do SENHOR é a terra e a sua plenitude." 
     o mundo e aqueles que nela vivem; 
 Todos:   Pois Deus a fundou nos mares, 
       e a firmou nos rios. 
 

Leitor 1:   Quem subirá a colina do SENHOR? 
       E quem entrará na santa morada de Deus? 
Todos:   Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, 
      que não elevam suas almas ao que é falso, 
       e que não juram em vão. 
 
Leitor 1:    Estes receberão as bênçãos do SENHOR, 
                 e vindicação do Deus de sua salvação. 
Todos:    Tal é a companhia dos que buscam ao Senhor, 
                que buscam a face do Deus de Jacó. 
 
Leitor 1:   Levantem suas cabeças, ó portões! 
Todos: Levantai-vos, ó portões antigos! 
     Para que o Senhor Glorioso possa entrar. 
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Link para a música 

 

 

https://hosannapilgrimsongs.wordpress.com/catalogue/economic-justice-61-65/economic-justice-62/
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Confissão e renovação 

Leitor 2:  Ó Senhor, em nossa busca por cultivar mais alimentos, estamos sacrificando a saúde e a 
abundância da natureza, das pessoas e da própria vida na Terra. Estamos envenenando o solo e a água. 
Estamos negligenciando os pequenos agricultores e pescadores, que fornecem 75% dos alimentos do 
mundo, minando seus meios de subsistência, seu conhecimento e suas contribuições, muitas vezes em 
favor da agricultura e da pesca industrial e dos interesses dos grandes negócios. Transformamos 
sementes, plantas, animais, terra e água – de uma bênção a ser compartilhada e sustentada, para 
mercadorias que são comercializadas e armazenadas.  
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison)  "Kyrie", da Guatemala  
 
Leitor 2:  Ó Senhor, em nossa busca por nutrir a humanidade, produzimos uma abundância de 
alimentos. No entanto, um quarto da população mundial enfrenta insegurança alimentar moderada ou 
grave. Dez meses após o início da pandemia de COVID-19, mais de 35 milhões de pessoas sofrem com a 
doença e mais de um milhão de vidas foram perdidas. O acesso a alimentos e meios de subsistência torna-
se cada vez mais difícil para as pessoas em todo o mundo. Não fizemos o suficiente para reduzir a 
crescente desigualdade e a fome. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison) 
 
Leitor 2:  Ó Senhor, vivemos de maneira insustentável. Os mais ricos entre nós consomem sempre mais, 
aumentando a desigualdade e a injustiça. Há 40 anos vimos contribuindo para a extinção em massa de 
todos os mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Fizemos parte da enorme expansão da agricultura 
industrial que eliminou drasticamente três quartos de toda a biodiversidade ao longo dos últimos cem 
anos, e que hoje contribui para um quarto de todas as emissões de gases do efeito estufa.   
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison) 
 
Leitor 3:  Ó Senhor, estamos poluindo nossos mares e mananciais com produtos químicos, fertilizantes 
em excesso, metais pesados e plásticos. Nossas atividades estão levando ao aquecimento dos oceanos, 
destruindo a vida aquática e precipitando tempestades mais fortes e um clima mais imprevisível. Estamos 
permitindo a exploração implacável dos oceanos, com pesca industrial e mineração em alto mar, e 
sacrificando pescadores artesanais e comunidades costeiras que vivem de maneira sustentável e 
ecologicamente correta.  
  
 Todos: Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison) 
 
Leitor 3:  Recebe-nos, ó Senhor!  Buscamos seu perdão! Junte-se a nós nesta hora de dor e fracasso. 
Rezamos para que o Senhor, por sua graça e Espírito Santo, afirme em nós a convicção de que estas 
situações não terão a última palavra, porque nossa confiança está inteiramente em ti. Venha, ó Deus! 
Abençoa seu povo, derrama a graça de seu Espírito Santo para que tenhamos coragem e possamos 
continuar a caminhar em confiança e esperança em ti.  
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison) 

https://www.youtube.com/watch?v=51V4orNRKv4&list=OLAK5uy_kDdwXf9Ebj7sdlYkDIzX6hWQSzs_aTzDQ&index=7&t=0s&app=desktop
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Silêncio 
 
Leitor 3:  Abençoado, o Senhor agora e sempre! 
 
Todos: Senhor, dai-nos a graça da renovação pelo Espírito Santo.  

Senhor, dai-nos fome e sede de retidão e justiça. 
Senhor, dai-nos a humildade para reconhecer os erros que cometemos. 
Senhor, dai-nos coragem para fazer as pazes. 
Senhor, dai-nos o amor para cuidar uns dos outros. 
Senhor, dai-nos sabedoria para cuidar da criação. 
Senhor, dai-nos união para juntos atuarmos e assim criar mudanças sustentáveis. 
 

 
 

 
Link para a música: 

 

Leitor 4: Leituras do Evangelho:  Mateus 14:8-21 
Influenciada por sua mãe [Heródias], ela disse: “Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João 
Batista”. O rei [Herodes] ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou 
que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada 
num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o 
seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFG07FZ3zI
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retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, 
saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, 
teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se 
dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão 
para que possam ir aos povoados comprar comida”. Respondeu Jesus: “Eles não precisam ir. 
Deem-lhes vocês algo para comer”. Eles lhe disseram: “Tudo o que temos aqui são cinco pães e 
dois peixes”. “Tragam-nos aqui para mim”, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na 
grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os 
pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, 
e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 
cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. 
 
Reflexão 
 
Intercessão 
 
Leitor 5: Ó Senhor! Vimos perante ti, com total confiança, para interceder pelas situações que 

nos afetam e nos roubam a alegria de viver. A pandemia de COVID-19 é prolongada e 

devastadora, causando dor, luto, tristeza, fome, desespero, violência e depressão.  Essas 

cicatrizes físicas, espirituais e emocionais nos afetam de todas as maneiras. Oramos para que o 

Senhor nos dê seu poder, para que nos tornemos agentes facilitadores e levemos palavras de 

conforto e cura a todas as pessoas necessitadas. 

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 

 

Leitor 5:  Oramos por subsistência, nutrição e sustento diário para todos, e especialmente para 

os que passam fome, durante esses tempos difíceis. Oramos pela solidariedade entre as nações 

do mundo, para que o socorro e assistência sejam estendidos às comunidades mais 

marginalizadas dentro de cada sociedade e às comunidades esquecidas pelo mundo.  

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 

 

Leitor 6: Ó Senhor, oramos por aqueles que plantam e produzem alimentos; pelos agricultores, 

pescadores, trabalhadores, cientistas, comerciantes e todos os envolvidos em fazer chegar a nós 

os alimentos, especialmente aqueles que são marginalizados e explorados. Oramos por justiça 

para os mais desfavorecidos, e por coragem para que todos ajam em solidariedade com eles.  

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 



 

  

  

 

6 

 

 

Leitor 6: Oramos por sabedoria para cuidar da Terra. Ajude-nos a viver e cultivar, respeitando e 

cuidando de toda a criação de forma sustentável. Que nutramos o solo, mantendo a terra e a 

água limpas, deixando-os aptos ao final de nosso tempo para as gerações futuras e todas as suas 

criaturas. 

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 

 

Leitor 7: Oramos por discernimento como consumidores de alimentos, para que estejamos 

atentos ao que comemos e bebemos, de onde obtemos nossos alimentos e como os cultivamos 

ou criamos.  Ajude-nos a estar atentos e vigilantes quanto ao profundo impacto das escolhas que 

fazemos, que vão influenciar o meio ambiente, a sociedade e nossa saúde. 

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 

 

Leitor 7: Nesta ocasião, unimos nossas vozes e nos unimos ao grito de intercessão pelos povos e 

igrejas do México, Belize, Guatemala e Honduras. Deus eterno da vida, oramos para que seu amor 

e sua graça sejam dádivas em seu serviço às pessoas e no acompanhamento de comunidades 

para uma vida plena e resiliente.  

 

Todos: Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece! 

 

 
Oração do Senhor (na língua nativa do orante) 

Oração de compromisso 
 
Leitor 8:  Que estejamos sempre famintos de justiça; 
Todos:  Superando as injustiças que geram fome! 
Leitor 8:  Que possamos sempre ter fome de paz; 
Todos:  Superando a insegurança, o sofrimento e o deslocamento! 
Leitor 8:  Que possamos sempre desejar cuidar uns dos outros e do meio ambiente; 
Todos:  Para que a Terra continue abundante para toda a criação! 
   
Amém. 
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Link para a música 

 

Compartilhando o sinal da paz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oração preparada com contribuições de: 
Dr. Manoj Kurian, Coordenador CMI-EAA; Rev. José Rafael Escobar Rosal, Pároco da Igreja Menonita da 
Guatemala, Decano do Seminário Anabatista Latino-Americano (SEMILLA) e professor do CEDEPCA e do 
Seminário Reformado da Igreja Presbiteriana Nacional da Guatemala; Rev. Mikie Roberts, Programa Executivo 
de Vida Espiritual, Fé e Ordem, CMI; Sra. Hannelore Schmid, Programa de Vida Espiritual 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AiJiOyVtCk0

