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TRATARAM-NOS 
COM UMA AMABILIDADE 
FORA DO COMUM. 
(At 28,2)

D: Dirigente
T:  Todos na assembleia
L:   Leitor

ENTRADA

HINO DE ENTRADA
Durante o canto do hino, as lideranças e representantes das Igrejas fa-
zem a entrada para o culto ecuménico de oração pela Unidade Cristã. 
São liderados por um participante que carrega a Bíblia de forma que 
todos a vejam. A Bíblia é colocada num lugar de honra no centro da 
comunidade que está celebrando.

Louvor ao Trino Deus
(coro da Igreja Metodista)

1. Santo! Santo! Santo! Deus onipotente! 
Cantam de manhã nossas vozes com ardor. 
Santo! Santo! Santo! Bom e verdadeiro! 
És Deus triuno, excelso Criador! 

2. Santo! Santo! Santo! Todos os remidos, 
 Juntos com os anjos, proclamam teu louvor. 
 Antes de formar-se o firmamento e a terra 
 Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor. 
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3. Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores, 
 Não podemos ver tua glória sem tremor. 
 Tu somente és santo; só tu és perfeito, 
 Deus soberano, imenso em teu amor! 

4. Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente! 
Tuas obras louvam teu nome com fervor. 
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo! 
És Deus triuno, excelso Criador!                                                          

PALAVRAS DE ACOLHIMENTO

D [D. Sifredo]: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de 
Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos.

T: E convosco também.

D [D. Sifredo]: Caros irmãos e irmãs em Cristo, aqui nos reuni-
mos para orar pela unidade entre cristãos e pela reconciliação 
no mundo. As divisões entre cristãos existem há séculos. Isso 
causa muita dor e é contrário à vontade de Deus. Acredita-
mos no poder da oração. Juntos, com os cristãos do mundo 
inteiro, oferecemos as nossas preces enquanto buscamos su-
perar a separação.

 Os recursos para a Semana de Oração pela Unidade Cristã fo-
ram preparados por diferentes Igrejas cristãs em Malta. A histó-
ria do cristianismo nessa pequena nação, situada numa ilha, vem 
desde o tempo dos apóstolos. De acordo com a tradição, São 
Paulo, apóstolo dos gentios, chegou às praias de Malta no ano 
60 depois de Cristo. A narrativa desse evento providencial é-nos 
comunicada nos dois capítulos finais de Atos dos Apóstolos.

 O texto mostra o começo do cristianismo em Malta – um pe-
queno país formado por duas principais ilhas habitadas

 – Malta e Gozo, bem como outras ilhas menores – no coração 
do mar Mediterrâneo, no caminho entre a parte sul  da Sicília e 
o norte da África. Essa terra bíblica fica num espaço de encon-
tro de civilizações, culturas e religiões.
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 As nossas preces e reflexões, hoje, e durante a Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano, estão centradas 
na hospitalidade mostrada pelos habitantes da ilha em relação 
àqueles que ali haviam acabado de sofrer um naufrágio. O 
nosso lema é: Trataram-nos com uma amabilidade fora do co-
mum. (cf At 28,2). 

 Desejamos que o amor e o respeito que vamos demonstrar uns 
com os outros hoje ao orarmos pela unidade cristã  acompa-
nhem-nos durante o ano inteiro.

INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
(coro da Igreja Metodista)

1. Ó Sopro divinal, Real Consolador, 
Promessa e dom celestial, Revela o teu amor! 

2. Vem como o vento entrar, em nossa reunião; 
Vem sobre as campas assoprar,  
E os mortos viverão! 

3. Vem como o fogo arder, E todo o mal queimar; 
Vem almas tíbias aquecer; Ensina-nos a amar. 

4. Como óleo, vem ungir, Um povo para os céus; 
Em tudo faze-nos sentir, O forte amor de Deus. 

5. Nas trevas vem brilhar, Com verdadeira luz, 
E todo o mundo encaminhar, Ao Salvador Jesus. 

6. Tua obra vem cumprir, Divino Instruidor; 
E toda a glória descobrir, Do eterno Deus de amor.
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PRECES DE PERDÃO E RECONCILIAÇÃO
Coro e leitores da Igreja Católica.

L: Perdoa-nos, Senhor, por erros passados, desconfianças e con-
dutas erradas entre cristãos de diferentes Igrejas e tradições.

T: Senhor, tem piedade! 

L: Perdoa-nos, Senhor, por permanecer na escuridão em vez de 
procurar o caminho da Luz, pois tu, Senhor, sois a única Luz 
verdadeira.

T: Senhor, tem piedade! 

L: Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de fé e por nossa falha 
em sermos pessoas de expectativa esperançosa e autêntica 
caridade.

T: Senhor, tem piedade! 

L: Perdoa-nos, Senhor, por termos causado dor, dificuldades e 
angústia uns aos outros.

T: Senhor, tem piedade! 

L: Perdoa-nos, Senhor, por nos isolarmos e permanecermos indi-
ferentes, em vez de mostrar hospitalidade com todos, especia-
mente estrangeiros e refugiados.

T: Senhor, tem piedade! 

D [D. Jorge Ortiga]: O Senhor é bondoso e compassivo; é pa-
ciente e cheio de amor. Tão grande é o seu amor pelos que o 
temem como é distante o céu da terra. Ele afasta de nós os 
nossos pecados, tanto como o oriente está afastado do ociden-
te. (Cf Sl 103,8.11-12)

T: Amém.
 
CANTO DE LOUVOR
Coro da Igreja Metodista
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ESCUTANDO A PALAVRA VIVA DE DEUS

D [D. Jorge Pina Cabral]: Pai do céu, abre os nossos corações e 
mentes à vossa Palavra.

T: A Tua Palavra é espirito e vida!

D [D. Jorge Pina Cabral]: Leva-nos a crescer sempre mais perto 
uns dos outros em unidade e caridade.

T: A Tua Palavra é uma lâmpada no nosso caminho!

LEITURA: ATOS 27,18-28,10
[leitor da Igreja Metodista]

No outro dia, como a tempestade continuava muito forte, come-
çaram a deitar a carga ao mar. No terceiro dia, deitámos à água os 
apetrechos do navio, com as nossas próprias mãos. Durante muitos 
dias não conseguimos ver nem o Sol nem as estrelas. A tempestade 
continuava ameaçadora, de maneira que já não tínhamos qualquer 
esperança de nos salvarmos.
Havia muito tempo que não comíamos nada. Então Paulo pôs-se de 
pé no meio deles e disse: «Meus amigos, tinha sido melhor darem-
-me ouvidos e termos ficado em Creta. Teríamos evitado assim este 
sofrimento e estes prejuízos. Mas agora tenham coragem, porque 
ninguém aqui vai morrer. Apenas se perde o navio. Digo isto, porque 
na noite passada apareceu-me um anjo, enviado pelo Deus a quem 
pertenço e a quem adoro, que me disse: “Paulo, não tenhas medo, 
porque tens de te apresentar diante do imperador romano. Por tua 
causa, Deus vai livrar da morte todos os que estão contigo a bor-
do.” Portanto, meus amigos, coragem! Eu tenho confiança em Deus; 
ele vai fazer aquilo que me disse. Mas vamos naufragar nalguma ilha.»
Duas semanas depois de começarmos a andar à deriva no mar, os ma-
rinheiros perceberam, por volta da meia-noite, que o navio estava a 
aproximar-se de terra. Mediram com uma sonda a fundura da água e 
viram que era de trinta e seis metros. Mais adiante, tornaram a medir 
e deu vinte e sete metros. Eles, com medo que o navio fosse encalhar 
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nas rochas, deitaram quatro âncoras do lado de trás do navio e ficaram 
ansiosos que rompesse o dia. Entretanto, os marinheiros procuravam 
escapar-se do navio e para isso baixaram a baleeira até ao mar, fin-
gindo que iam deitar âncoras do lado da frente do navio. Paulo disse 
então ao oficial romano e aos soldados: «Se estes homens não perma-
necerem no barco, vocês não poderão salvar-se.» Então os soldados 
cortaram os cabos que prendiam a baleeira e deixaram-na cair ao mar.
De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa: «Já 
faz hoje duas semanas que estão à espera e durante esse tempo não 
comeram nada. Peço-vos que comam qualquer coisa, pois precisam 
de se alimentar para continuarem a viver. Ninguém aqui vai perder 
nem sequer um cabelo.» Dizendo isto, Paulo pegou no pão, agrade-
ceu a Deus diante de todos, partiu-o e começou a comer. Todos fi-
caram com mais coragem e puseram-se também a comer. Éramos ao 
todo, no navio, duzentas e setenta e seis pessoas. Depois da refeição, 
deitou-se o trigo ao mar para aliviar o navio.

[leitor da Igreja Católica]

Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas 
viram uma baía que tinha uma praia e resolveram tentar encalhar lá 
o navio. Cortaram os cabos das âncoras e deixaram-nas ficar no mar, 
enquanto desamarravam o leme e levantavam a vela da frente para 
seguirem em direção à praia. Mas o navio bateu num banco de areia 
e ficou ali encalhado. A frente estava presa, enquanto a parte de trás 
era batida pelas ondas. Os soldados tiveram então a ideia de matar os 
prisioneiros, para que nenhum deles se escapasse a nado. Mas o ofi-
cial queria salvar Paulo e não os deixou levar por diante esse projeto. 
Pelo contrário, deu ordens aos que sabiam nadar para saltarem para 
a água primeiro e tentarem salvar-se chegando à praia. A todos os 
outros deu ordem para procurarem salvar-se agarrados a tábuas ou a 
bocados do navio. Foi assim que todos chegaram a terra sãos e salvos.

Quando já estávamos todos em segurança, soubemos que a ilha se 
chamava Malta. Os habitantes trataram-nos com uma amabilidade 
fora do comum. Como estava a chover e fazia frio, acenderam uma 
grande fogueira e convidaram-nos para junto dela.  Paulo apanhou 
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um braçado de lenha seca que deitou no fogo. Nisto, uma víbora a 
fugir do calor agarrou-se-lhe à mão. Os habitantes da ilha viram a 
víbora pendurada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: «Este 
homem deve ser com certeza um assassino, pois conseguiu salvar-se 
do mar, mas o destino não o vai deixar viver.» Mas Paulo sacudiu a ví-
bora para cima da fogueira e não sofreu nada. Eles esperavam que ele 
inchasse, ou que caísse morto de repente. Mas depois de esperarem 
bastante tempo, e de verem que não lhe acontecia nada, mudaram de 
opinião e começaram a dizer que Paulo era um deus.
Nas proximidades daquele lugar, havia umas terras que pertenciam 
ao governador da ilha, chamado Públio. Ele recebeu-nos muito bem 
e durante três dias fomos seus hóspedes. Ora, o pai de Públio estava 
de cama com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, depois de orar, 
pôs as mãos sobre a cabeça do doente e curou-o. Posteriormente, to-
dos os doentes daquela ilha foram ter com ele e ficaram curados. As 
pessoas, por sua vez, trataram-nos com todas as honras e depois, 
quando embarcámos de novo, deram-nos tudo de quanto necessitá-
vamos para a viagem.

L: Esta é a Palavra do Senhor.

T: Damos graças a Deus que salva e cura.

SALMO 107,8-9.19-22.28-32
[leitor da Igreja Católica]

Resposta: O Senhor livrou-nos das tempestades.
Deem graças ao Senhor, pelo seu amor 
e pelas suas maravilhas a favor dos homens! 
Pois ele mata a sede aos sequiosos 
e mata a fome aos famintos.

T: O Senhor livrou-nos das tempestades.
 Mas na sua angústia, clamaram ao Senhor 
 e ele livrou-os das suas aflições. 
 Com a sua palavra Deus veio curá-los 
 e livrou-os da perdição!
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T: O Senhor livrou-nos das tempestades.
 Deem graças ao Senhor, pelo seu amor 
 e pelas suas maravilhas a favor dos homens! 
 Ofereçam sacrifícios de ação de graças 
 e anunciem as suas obras com alegria.

T: O Senhor livrou-nos das tempestades.
 Mas na sua angústia, clamaram ao Senhor 
 e ele livrou-os das suas aflições. 
 Transformou a tempestade em bonança 
 e as ondas do mar acalmaram. 
 Ao verem as ondas tranquilas alegraram-se 
 e Deus levou-os ao porto desejado.

T: O Senhor livrou-nos das tempestades.
 Deem graças ao Senhor, pelo seu amor 
 e pelas suas maravilhas a favor dos homens! 
 Aclamem-no na assembleia do povo, 
 glorifiquem-no no conselho dos anciãos.

T: O Senhor livrou-nos das tempestades.

HINO
(coro da Igreja Metodista)

Reina em mim! 

1. Sobre toda a terra, Elevado estás, 
 Acima dos montes, Até sobre o sol, 
 Mas o meu desejo, Minha oração É: 
 “Vem reinar em mim, Senhor!” 
 
   Reina em mim Reina em poder. 
   Sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer, 
   Tu és o Senhor De tudo o que sou…
   Por isso, reina em mim Senhor.
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2. Sobre o meu pensar, Sobre o meu falar
 A tua beleza quero refletir. 
 Pois para mim és mais que qualquer tesouro. 
 Por isso, reina em mim Senhor!

Aleluia 
Coro da Igreja Católica

Evangelho: Marcos 16,14-20 
[Proclamado por D. Jorge Ortiga]

Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos quando eles estavam à 
mesa. 
Censurou-os por não terem fé e pela sua teimosia em não acredita-
rem nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. 
E em seguida mandou: 
«Vão por todo o mundo e preguem a boa nova do evangelho a to-
das as criaturas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 
Os que tiverem fé serão reconhecidos por estes sinais: em meu nome 
expulsarão espíritos maus e falarão novas línguas. 
Se pegarem em serpentes ou beberem qualquer veneno mortal, não 
sofrerão nenhum mal. 
E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.»
Depois de ter falado aos discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao 
Céu e tomou lugar à direita de Deus. 
Saindo dali foram pregar a boa nova por toda a parte. 
E o Senhor colaborava com eles e confirmava a pregação por meio 
de sinais.

L: Esta é a Palavra do Senhor.

T: Louvor a vós, Senhor Jesus Cristo. Vós sois a Boa Nova!

A seguir faz-se uma reflexão bíblica ou uma breve homilia.
[Ordem das intervenções: D. Jorge Ortiga, 
D. Jorge Pina Cavral e D. Sifredo Teixeira]
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CREDO NICENO - CONSTANTINOPOLITANO

D [D. Sifredo]: Caros irmãos e irmãs, como estamos unidos no 
Senhor Jesus Cristo, vamos proclamar nossa fé comum em um 
só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.

T: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra

 E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria;  
padeceu sob Pôncio Pilatos,  
foi crucificado, morto e sepultado;  
desceu à mansão dos mortos;  
ressuscitou ao terceiro dia;  
subiu aos Céus;  
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,  
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.

 Creio no Espírito Santo;  
na santa Igreja Católica;  
na comunhão dos Santos;  
na remissão dos pecados;  
na ressurreição da carne;  
e na vida eterna. Amém

AS PRECES DA COMUNIDADE

Durante as preces, oito remos (ou figuras em forma de remos) são tra-
zidos para a assembléia por membros de diferentes comunidades. Cada 
remo traz uma única palavra: Reconciliação, Iluminação, Esperança, 
Confiança, Fortalecimento, Hospitalidade, Conversão e Benevolência.. 
A apresentação de cada remo introduz cada um dos pedidos. Depois 
que o remo for erguido, é colocado perto ou dentro do barco e se faz um 
momento de prece silenciosa. Um leitor então anuncia o pedido corres-
pondente e todos na assembléia respondem.
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D [D. Sifredo]: Não podemos enfrentar sozinhos as tempesta-
des da vida. Um barco vai para frente quando remamos juntos. 
Diante de dificuldades reconhecemos a necessidade de ir em 
frente juntos e de unir os nossos esforços. Oremos.

O primeiro remo (Reconciliação) é trazido á frente. O mesmo acontece-
rá com a colocação dos outros remos.

L [Metodista]: Generoso Deus, cura as memórias dolorosas do 
nosso passado, que feriram as nossas Igrejas e continuam a 
manter-nos separados.

T: Ouve a nossa prece pela Reconciliação.

L [Católico]: Generoso Deus, ensina-nos a firmar nossa cami-
nhada em Cristo, a Luz Verdadeira.

T: Ouve a nossa prece pela Iluminação.

L [Metodista]: Generoso Deus, fortalece nossa confiança na 
vossa providência quando nos sentimos ameaçados pelas tem-
pestades da vida.

T: Ouve a nossa prece pela Esperança.

L [Católico]: Generoso Deus, transforma as nossas muitas se-
parações em harmonia e a nossa desconfiança em aceitação 
mútua.

T: Ouve a nossa prece pela Confiança.

L [Metodista]: Generoso Deus, dá-nos a coragem para falar a 
verdade com justiça e amor.

T: Ouve a nossa prece pelo Fortalecimento.

L [Católico]: Generoso Deus, desmonta as barreiras, visíveis e 
invisíveis, que nos impedem de acolher as nossas irmãs e  ir-
mãos que estão em perigo ou necessitam de ajuda.

T: Ouve a nossa prece pela Hospitalidade.
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L [Metodista]: Generoso Deus, transforma os  nossos corações 
e os corações das nossas comunidades cristãs, para que possa-
mos ser agentes da vossa cura.

T: Ouve a nossa prece pela Conversão.

L [Católico] Generoso Deus, abre os nossos olhos para vermos 
o conjunto da criação como vosso dom e nossas mãos para 
sermos solidários na partilha dos frutos.

T: Ouve a nossa prece pela Benevolência.

A ORAÇÃO DO SENHOR

D: Unidos em Jesus Cristo, oramos juntos como ele nos ensinou.
 Cada um segundo a sua tradição

T: Pai nosso, que estais no céu,...

D [D. Sifredo]: O povo de Malta acolheu Paulo e seus compa-
nheiros com uma amabilidade fora do comum. Saudemo-nos 
uns aos outros, partilhando a paz que é dom de Cristo para 
nós.

OFERTÓRIO
 As ofertas destinam-se ao Lar de Estudantes da Igreja Meto-

dista, anexo ao Templo.

SOMOS ENVIADOS JUNTOS PARA PROCLAMAR A BOA NOVA

D [D. Jorge Ortiga]:  Estamos unidos como cristãos e, portan-
to, como discípulos companheiros. Ao ansiarmos pela unidade 
cristã, vamo-nos comprometer de novo a trabalhar por este ob-
jetivo comum.

 Pausa para uma prece em silêncio.

 As lideranças das Igrejas que estiverem presentes unem-se para 
proclamar a oração de bênção.
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D: Que o Deus Pai, que nos chamou das trevas para a luz, nos 
faça verdadeiros portadores da luz de Deus.

T: Amém.

D: Que o Deus Filho, que nos redimiu pelo seu precioso sangue, 
fortaleça-nos para seguirmos o seu exemplo, servindo os outros.

T: Amém.

D: Que o Deus Espírito Santo, que é Senhor e doador de vida, 
fortaleça-nos para enfrentar os naufrágios da vida e chegar às 
praias da salvação.

T: Amém.

D: Que o Todo Poderoso e generoso Deus, Pai, Filho e Espírito 
Santo, abençoe-nos e proteja-nos agora e sempre.

T: Amém.

T: Vamo-nos unir para proclamar as maravilhas do amor de 
Deus.

 Amém! Aleluia! Amém!

HINO DE ENCERRAMENTO DA CELEBRAÇÃO
[coro da Igreja Metodista]

União Fraterna
   

1. Que grande bênção é, Estarem, com amor, 
Irmãos ligados pela fé Louvando ao Salvador!

2. O mundo observará, Tão santa e doce paz 
E, qual perfume, sentirá, O gozo que ela traz.

3. Envia aos teus, Jesus, Da divinal mansão, 
Aquela graça que produz, Perfeita comunhão.
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