ADORANDO

Cântico: Se sofrimento te causei, Senhor

Prelúdio (Instrumental)

Se sofrimento te causei, Senhor,
se a meu exemplo o fraco tropeçou,
se em teus caminhos eu não quis andar: perdão, Senhor!

[Ornamentar o altar com símbolos relativos às campanhas de
saúde: AIDS, Câncer, Dengue, etc. Além disso, colocar um
recipiente com sal sobre o altar.]

Acolhida
Leitura bíblica: Provérbios 3.5-8
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: Confessamos nossa violência contra o Criador, quando nós mesmas destruímos nossas vidas e
permitimos que outras vidas sejam destruídas.
Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem
piedade de mim e me responde.
Dirigente: Senhor, confessamos nossa negligência na
prevenção de doenças e sem tratamento.
Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem
piedade de mim e me responde.
Dirigente: Cristo, confessamos nossa omissão e desinteresse pelas campanhas de saúde pública e falta de
cobrança junto aos órgãos governamentais.
Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem
piedade de mim e me responde.
Dirigente: Espírito Santo, confessamos nossa indiferença diante do ma atendimento prestado aos menos favorecidos.
Responso: Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem
piedade de mim e me responde.
Todos: Amém!
Silêncio

(Texto: C. M. Battersby, adap. Umberto Cantoni; Música: Pablo Sora)

Se vão e fútil foi o meu falar,
se a meu irmão não demonstrei amor,
se ao sofredor não estendi a mão: perdão, Senhor!
Se indiferente foi o meu viver,
tranqüilo e calmo, sem lutar por ti,
devendo estar bem firme no labor: perdão, Senhor!
Escuta, ó Deus, a minha oração
e vem livrar-me de incertezas mil;
transforma a minha vida, entregue a ti: amém, Senhor!

PALAVRA DE ESPERANÇA
Leitura bíblica: Jeremias 30.17b

LOUVANDO
Ação de Graças
Dirigente: Graças te damos, Senhor, Criador e Renovador,
que conservas a vida do universo.
Responso: Nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos,
teu glorioso nome.
Dirigente: Graças te damos, Senhor, pela sabedoria que
concedes aos cientistas, médicos e a todos que atendem
os enfermos.
Responso: Nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos,
teu glorioso nome.
Dirigente: Graças te damos, Senhor, que olhas com carinho de mãe a cada um de nós, nossas famílias e a todos
os doentes.
Responso: Nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos,
teu glorioso nome.
Cântico: Graças, te rendemos
Rendei Graças ao Senhor (2x)
Bendizei o Seu Santo Nome
Cantai,cantai-lhe salmos (2x)
de louvor.

(Composição: Don & Asaph Borba)

Graças, te Rendemos, Oh! Deus (2x)
Invocamos o Seu Nome
E declaramos as Suas Maravilhas
Graças, te rendemos, Oh! Deus
Pois é o Senhor Nosso Deus (3x)

EDIFICANDO
Contando a nossa história...

Em 8 de março de 1857, as operárias da
fábrica de Tecidos Coffon de New York – Estados
Unidos, declararam greve contra as condições subumanas de trabalho a que eram submetidas. Trabalhavam de 14 a 16 horas diárias, recebiam um
mínimo salário, as condições de salubridade eram
precárias, não havia nenhuma lei que as protegesse
no tempo de gravidez e de parto. Davam à luz, muitas vezes no interior da própria fábrica, adquiriam
tuberculose e morriam em média aos trinta anos. Lutaram contra tudo isso pedindo uma jornada de trabalho de dez horas. Não sendo atendidas em suas
reivindicações permaneceram na fábrica. Infelizmente, o dono da fábrica, junto com a polícia, fecharam as portas e atearam fogo ao edifício onde se
encontravam 129 mulheres, que morreram queimadas. A importância desta manifestação, e o seu
dramático desfecho sensibilizaram pessoas em todo
o mundo, mulheres e homens que lutam pelos seus
direitos. Para que este fato não fosse esquecido e
para que alimentasse uma luta justa e digna, foi instituído o dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher, por iniciativa de uma mulher, Clara Zetkin, no
primeiro Congresso Internacional de Mulheres realizado em 1910, na Noruega. Vale lembrar que encontravam nos teares, na ocasião da tragédia para
com as mulheres, fios da cor lilás. Por isso, essa cor
tornou-se o símbolo da luta pelos direitos das mulheres.
Cântico: Utopia

(Letra e Música: Zé Vicente)

Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar!
Quando o povo nas ruas sorrir,
e a roseira de novo florir, eu vou cantar!
Quando as cercas caírem no chão,
quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar!
Quando os muros que cercam os jardins,
destruídos, então os jasmins vão perfumar!

/: Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo.
No olhar da gente a certeza da irmã, reinado do povo. :/

Quando as armas da destruição
destruídas em cada nação, eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão,
assinado só no coração, vai triunfar!
Quando a voz da verdade se ouvir,
e a mentira já não mais existir, será, enfim,
tempo novo de eterna justiça,
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim!

MENSAGEM
Sugestão de textos Bíblicos:

Mateus 5.13; Marcos 5.25-34;
Lucas 8.43-48.
(Caso não haja pregador/a, sugerimos testemunhos de
mulheres sobre o tema: Mulher – Saúde e Sal)

ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Espírito Santo, criador e renovador de todas as
coisas, tu és a vida de minha vida. Eu te adoro, te agradeço e te amo! Tu que conservaste a vida de todo o universo, concedei-nos o dom da saúde; livrai-nos de todos os
males do corpo e do espírito. Que eu me disponha a gastar as minhas energias no serviço aos irmãos. Ó Espírito
de Vida, concedei a sabedoria para os médicos e todos os
que se dedicam aos doentes, a fim de que conheçam a
causa das enfermidades que ameaçam a vida. Iluminai os
cientistas, para que possam descobrir os remédios necessários e, assim, conceder o dom da saúde a todos os
doentes. Amém.

COMPROMISSO COM A TRANSFORMAÇÃO

Canto comunitário: Deus é meu amparo
/: Deus é meu amparo, minha fortaleza,
meu consolo forte na tribulação. :/
Ainda que se mudem os montes para o mar,
ainda que a terra trema, nós podemos confiar.
/: Céus e terra poderão passar,
mas sua palavra não passará. :/
/: Não, não, não passará. :/
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!

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Mulher – Saúde e Sal
8 DE MARÇO DE 2009

Na paz de Cristo, na paz de Cristo
Na paz de Cristo, sigamos nosso caminho
Poslúdio
Solicitamos que os grupos enviem à Comissão Nacional
da Nova Década – Ação Ecumênica de Mulheres notícias
e fotos sobre este evento para o seguinte e-mail ou
endereço:

Nova Década – Ação Ecumênica de Mulheres

A) Neste momento nos comprometemos, como mulheres cristãs, a participar e divulgar as campanhas a favor
da saúde.

Rua Afonso de Freitas, 704
CEP: 04006-052 – Paraíso - São Paulo - SP

C) Simbolizando o compromisso não solitário, mas solidário. Compromisso de partilha e vivência da comunhão.
A comunidade poderá partilhar das "obras de suas
mãos", ou seja, salgados, doces e tortas salgadas.

Liturgia para o

Bênção

Este ato de compromisso visa fortalecer as
relações entre as mulheres, animando-as para a continuidade do trabalho em seus grupos e/ou comunidade.

B) O SAL faz diferença no alimento. Simbolicamente,
poderão ser distribuídos pequenos saquinhos com sal
para trazer à memória o desafio de fazer a diferença nos
lugares em que vivenciamos. Se for oportuno, convidar
as pessoas presentes na celebração para citar (em voz
audível) algumas ações possíveis.

NOVA DÉCADA – AÇÃO ECUMÊNICA DE MULHERES
WWW.NOVADECADA.ORG

E-mail: novadecada@gmail.com

Casa da Reconciliação

Apoio: Centro Otília Chaves

NOVA DÉCADA
AÇÃO ECUMÊNICA DE MULHERES

CONIC
CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS

