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Periferia

OraçãO de acOlhida
 

Pai nosso dos Pobres (Leonardo Boff)

Bem cedo,
como todas as manhãs,
meninos disputam com cães 
em volta da lata de lixo.

Mexem e remexem,
tiram e põem
os restos de comida do lixo.

E repartem com os cães
o pão apodrecido do lixo.
Num mundo cão, sem coração,
eis a forma que Deus encontrou
para atender à oração
dos miseráveis pequenos famintos:
o pão nosso de cada dia nos dai hoje!
Naquele dia, não, naquela semana,
o pão de nossa mesa não era o mesmo.

Era pão amargo, cheio de blasfêmia dos pobres,
que para Deus são súplicas.

(Oração – Pai nosso dos pobres [Leonardo Boff]
extraído do site http://cebi.org.br/noticias.php?secaoId=7&noticiaId=6017 )

Cântico: Apelo (Flávio Irala/Francisco Esvael)

Ó tu que ouves o apelo do teu povo
vem renova em nós o teu poder
para que sejamos construtores
de um novo dia, um novo amanhecer

Que a justiça esteja em nós presente
e o amor seja feito uma canção
nascida no meio de tua gente,
que caminha em busca de libertação

(disponível em https://youtu.be/NnYBUl-X4sk)

Acende-se a primeira vela do advento.

Leitura: Salmo 72.1-7,18-19

Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos
e a tua justiça, ao filho do rei.
Julgue ele com justiça o teu povo
e os teus aflitos, com equidade.
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Os montes trarão paz ao povo,
também as colinas a trarão, com justiça.
Julgue ele os aflitos do povo,
salve os filhos dos necessitados
e esmague ao opressor.

Ele permanecerá enquanto existir o sol
e enquanto durar a lua, através das gerações.
Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada,
como aguaceiros que regam a terra.
Floresça em seus dias o justo,
e haja abundância de paz até que cesse de haver lua.

Bendito seja o SENHOR Deus, o Deus de Israel,
que só ele opera prodígios.
Bendito para sempre o seu glorioso nome,
e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém!

LITANIA DA ESPERANÇA

Oramos, Senhor, pedindo-te o fim das ações destrutivas que os homens e as 
mulheres insistem em praticar. 

Que tu acolhas, ó Pai, todas as pessoas que moram nas cidades, nas periferias, 
nas vilas e bairros; e aqueles e aquelas vitimados pela violência urbana, pelo 
ódio e pelo preconceito. 

Intercedemos pela juventude negra, vítima dos crimes e da violência. Pelas 
crianças que desde cedo são excluídas das escolas, que perambulam pelas 
ruas em busca de seu sustento. 

Que, como Igreja, sejamos agentes de libertação, transformação, e equidade. 
Que a aliança multicor do teu amor, ajude-nos a a-cor-dar para uma vida 
rica em plenitude para todos e todas.

(adaptado da liturgia para Celebração da Consciência Negra https://portal.
metodista.br/fateo/materiais-de-apoio/liturgias/arquivos-anteriores/Culto-FaTeo-
8-de-novembro-de-2006.pdf)

Leitura: Isaías 11.1-10

 Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo. Repousará 
sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o 
Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do 
SENHOR. Deleitar-se-á no temor do SENHOR; não julgará segundo a vista dos 
seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos; mas julgará 
com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra; 
ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o 
perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus 
rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; 
o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino 
os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; 
o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da 
áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará 
mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá 
do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, 
recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por estandarte dos povos; 
a glória lhe será a morada.
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Acende-se a segunda vela do advento.

Enquanto a segunda vela do advento é acesa, canta-se o hino:

A História de Cristo

Conta-me a história de Cristo,
Grava-a no meu coração;
Conta-me a história inaudita
De graça, paz e perdão.
Conta como ele, encarnado,
Veio no mundo morar;
Aos pecadores, indignos,
De Deus o amor revelar.

Conta como ele, bondoso,
Nunca a ninguém rejeitou;
Como, de mãos estendidas,
Todos a si convidou;
Como o Senhor jamais pode,
Seja a quem for, rejeitar,
Se, convencido e contrito,
O seu convite aceitar.

Conta-me as duras afrontas
Que mansamente sofreu;
Como, na cruz levantado,
Ele por ímpios morreu!
Dá-me o viver na certeza
De que foi mesmo por mim,
Pois seu amor inefável
Não tem mudança nem fim!

(Hinário Evangélico 002)

Leitura: Mateus 3.1-11

 Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e 
dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é 
o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: 
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes 
de pelos de camelo e um cinto de couro; a sua alimentação eram gafanhotos 
e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a 
circunvizinhança do Jordão; e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando 
os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao 
batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? 
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento; e não comeceis a dizer entre 
vós mesmos: Temos por pai a Abraão; porque eu vos afirmo que destas pedras 
Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores; 
toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu 
vos batizo com água, para arrependimento; mas aquele que vem depois de 
mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele 
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.

Dá-me o viver
na certeza

De que foi 
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Cântico: Bate-batuque (Neusa Cezar da Silva, Diná da Silva Branchini, Telma Cezar 
da Silva Martins, Ana Eloísa Ribeiro Santana, James Adilson Rodrigues, Dalton 
Neiva, Elci Pereira Lima)

Bate-batuque, bate
Bate batuque ô (3x)
Entrem todos nesta roda é a roda do amor
Cristo chama a toda gente
Pra viver em mútuo amor

Temos nossa diferença 
Na cultura, jeito, cor 
Cada um é importante nesta roda do amor

(CD Todas as Crianças São Nossas Crianças – Departamento Nacional de Trabalho 
com as Crianças Igreja Metodista Sede Nacional 2004 disponível em:
http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/escola-dominical/cds/
cd5-todas-as-criancas.zip)

Oração de envio:

Tu és o Deus dos pobres, o Deus humano e simples, o Deus de rosto curtido. 
Por isso é que te falo como fala meu povo: Porque és Deus operário, o Cristo 
trabalhador.

Tua andas de mão dada com minha gente, lutas no campo e na cidade, fazes 
fila lá no acampamento para que te pague tua diária. Tu comes raspando lá no 
refeitório, com Eusébio, Pancho e João José, e até protestas contra o xarope 
quando não colocam muito mel.

Já te vi em uma taberna, instalado em um caramanchão. Já te vi vendendo 
bilhetes de loteria sem te envergonhares desta ocupação. Já te vi em postos 
de gasolina checando os pneus de um caminhão e já te vi até patrulhando 
estradas com luvas de couro e macacão.

(Oração Tu és o Deus dos pobres [Carlos Mejía Godoy] – extraído do site http://cebi.
org.br/noticias.php?secaoId=7&noticiaId=5975)
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