Pela unidade dos cristãos
Vem, criador Espírito de Deus

INTRODUÇÃO
Abre, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o Teu louvor.
Deus, afina o meu ouvido
para que escute a Tua palavra.
Fomos baptizados num só Espírito
para formar um só corpo:
judeus e gregos, escravos e livres;
bebemos todos de um só Espírito (1Cor 12,13).
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo
como era no princípio, agora e sempre
pelos séculos dos séculos. Ámen.
HINO
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Vieni, Spirito creatore
vieni, visita i fratelli
e riversa grazia e pace
nei cuori che hai creato.

Tu Paraclito, Consiglio

Vem, criador Espírito de Deus,

dono altissimo di Dio

Visita o coração dos teus fiéis

viva fonte, fuoco, amore

E com a graça do alto os purifica.
Paráclito do Pai, Consolador,
Sê para nós a fonte de água viva,
O fogo do amor e a unção celeste.
Nos sete dons que descem sobre o mundo,
Nas línguas que proclamam o Evangelho,
Realiza a promessa de Deus Pai.
Ilumina, Senhor, a nossa mente,
Acende em nós a tua caridade,
Infunde em nosso peito a fortaleza
Livra-nos das ciladas do inimigo,
Dá-nos a tua paz, e evitaremos
Perigos e incertezas no caminho.
Dá-nos a conhecer o amor do Pai
E o coração de Cristo nos revela,
Espírito de ambos procedente.
Louvemos a Deus Pai e a seu Filho,
Dêmos glória ao Espírito Paráclito,
Agora e pelos séculos sem fim. Ámen

unzione della grazia.

Tu sei dono settiforme
sei presenza del Signore
sei colui che fu promesso
parola al nostro labbro.

Dona luce ai nostri sensi
e nei cuori infondi amore
da’ vigore ai nostri corpi
tu forza di chi soffre.

Allontana l’Avversario
dona presto pace vera
tu che sempre ci previeni
preservaci dal male. Amen.
SALMODIA
SALMO 48 (47) Oh Deus, meditamos o teu amor (v.10)
Ant. Fostes edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus (cf. Ef 2,20).
Grande é o Senhor e digno de louvor, *
na cidade do nosso Deus.
A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, *
a alegria de toda a terra.
O monte Sião, no extremo norte, *
é a cidade do grande Rei.
Deus Se mostrou em seus palácios *
um baluarte seguro.
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Os reis aliaram-se *
e avançaram todos juntos.
Mal a avistaram, tomaram-se de pânico, *
e, perturbados, puseram-se em fuga.
Ali mesmo se apoderou deles o pavor, *
angústia como a da mulher que dá à luz,
como quando o vento leste *
despedaça as naus de Társis.
Como nos contaram, assim o vimos, *
na cidade do Senhor dos Exércitos,
na cidade do nosso Deus. *
Deus a consolidou para sempre.
Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia, *
no interior do vosso templo.
Como o vosso nome, ó Deus, †
assim o vosso louvor chega até aos confins da terra. *
A vossa direita está cheia de justiça.
O monte Sião exulta e as filhas de Judá rejubilam, *
por causa dos vossos juízos.
Dai volta a Sião, percorrei-a em redor, *
contai as suas torres,
observai os seus baluartes, entrai em suas fortalezas, *
para narrardes às gerações futuras:
Assim é Deus, o nosso Deus, *
Ele é para sempre o nosso guia.
Ant. Fostes edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus (cf. Ef 2,20).
SALMO 87 (86) Em ti as nossas fontes! (v.7)
Ant. Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre;
não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus (cf. Gl 3,28)
O Senhor ama a cidade, *
por Ele fundada sobre os montes santos;
ama as portas de Sião, *
mais que todas as moradas de Jacob.
Grandes coisas se dizem de ti, *
ó cidade de Deus.
Contarei o Egipto e a Babilónia *
entre os meus adoradores;
a Filisteia, Tiro e a Etiópia, *
uns e outros ali nasceram.
E dir-se-á de Sião: «Todos lá nasceram, *
o próprio Altíssimo a consolidou».
O Senhor escreverá no registo dos povos: *
«Este nasceu em Sião».
E irão dançando e cantando: *
«Todas as minhas fontes estão em ti».
Ant. Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre;
não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus (cf. Gl 3,28)
CANTICO NT 19 (Ef 3,20-21; 4,1-6) Há um só Deus
Ant. Num só Espírito, fomos todos baptizados para formar um só corpo (1 Cor 12,13)
4,1-6 Procedamos de um modo digno do chamamento que recebemos;
com toda a humildade e mansidão, com paciência:
suportando-vos uns aos outros no amor,
esforçando-vos por manter a unidade do Espírito,
mediante o vínculo da paz.
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Há um só Corpo e um só Espírito,
assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança;
um só Senhor,
uma só fé, um só baptismo;
um só Deus e Pai de todos,
que reina sobre todos,
age por todos e permanece em todos.
3,20 Àquele que pode fazer imensamente mais
do que pedimos ou imaginamos,
a Ele a glória, na Igreja e em Cristo Jesus,
em todas as gerações, pelos séculos dos séculos! Ámen.
Ant. Num só Espírito, fomos todos baptizados para formar um só corpo (1 Cor 12,13)
APÓSTOLO
Da Carta de Paulo, apóstolo, aos cristãos de Éfeso (4,11-16)
Irmãos, irmãs: 11 Ele a alguns constituiu como Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres, 12 em
ordem a preparar os santos para uma actividade de serviço, para a construção do Corpo de Cristo, 13 até que
cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa
da plenitude de Cristo. 14 Assim, deixaremos de ser crianças, batidos pelas ondas e levados por qualquer vento
da doutrina, ao sabor do jogo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro; 15 antes,
testemunhando a verdade no amor, cresceremos em tudo para aquele que é a cabeça, Cristo. 16 É a partir dele
que o Corpo inteiro, bem ajustado e unido, por meio de toda a espécie de articulações que o sustentam,
segundo uma força à medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como Corpo, para se construir a
si próprio no amor.
INTERCESSÃO
Deus nos conceda ter os mesmos sentimentos
– concordes e assíduos na oração.
?. Senhor, escuta a nossa oração!
O Espírito Santo acenda em nós o fogo do seu amor:
seja extinta toda a inimizade entre os cristãos. ?.
O Espírito Santo abra o nosso coração:
nenhuma igreja se endureça na sua diferença. ?.
O Espírito Santo nos conduza à conversão:
nos preserve na exigência da unidade e na riqueza da diversidade. ?.
O Espírito Santo renove o rosto das igrejas:
cada cristão seja credível no anúncio do evangelho. ?.
O Espírito Santo suscite uma santa impaciência:
cada confissão saiba renunciar às riquezas não essenciais. ?.
ORAÇÃO
Deus nosso,
que queres reunir os teus filhos dispersos
num só rebanho sob um só pastor,
une a nossa oração
à do Teu Filho
e acelera o dia em que,
com um só coração e uma só alma,
poderemos confessar-Te e servir-Te
como único Deus e Pai,
bendito agora e pelos séculos dos séculos.
– Ámen.
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BÊNÇÃO
Aquele que é a nossa paz
e fez a unidade dos dois povos,
nos conceda presentar-nos uns e outros ao Pai
num só Espírito (Ef 2,14.18).
– Ámen.
(tradução dos salmos e hino da Liturgia das Horas da Conferência Episcopal Portuguesa e leitura do Apóstolo da
Bíblia dos Capuchinhos).
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