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Introdução 

Em 2018, o Grupo de Trabalho estabelecido pelo 
Arcebispo de Canterbury, a pedido do Primates’ Meeting 
(Encontro de Primazes), solicitou à Consulta Litúrgica 
Anglicana Internacional (IALC por sua sigla em Inglês) a 
elaboração de recursos litúrgicos para a Comunhão 
Anglicana. 

Em 2020, o Primates’ Meeting recomendou dois 
conjuntos de material litúrgico para as Igrejas da 
Comunhão Anglicana. 

Orando com uma só voz contém orações e leituras em 
torno da unidade anglicana para serem incluídas em 
qualquer serviço, mas particularmente na Eucaristia. 

No material está incluída uma oração eucarística que os 
primazes esperam que possa ser usada em cada Igreja da 
Comunhão Anglicana e sirva como um sinal da unidade 
que temos em Cristo e em nossa comunhão eucarística 
juntos. 

Uma Jornada de Arrependimento teve origem no 
trabalho apresentado em rascunho pela IALC  aos 
Primazes. 

Os Primazes sugerem que o Quinto Domingo da 
Quaresma seja um momento adequado para se enfocar 
em uma jornada de arrependimento, usando nos cultos 
de adoração parte do material aqui fornecido. 
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O uso de todos os materiais litúrgicos em cada Igreja da 
Comunhão Anglicana é determinado pelo cânon. 

 

Josiah Idowu-Fearon 

Secretário Geral 

 

Ambos os textos podem ser encontrados em 
anglicancommunion.org/prayer. 

© 2020 Anglican Consultative Council 

16 Tavistock Crescent, London W11 1AP. 

Esses recursos podem ser usados e copiados sem licença previa. 
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Oração de Coleta pela Unidade da 
Comunhão Anglicana 

 
 
Deus Todo-poderoso, 
Tu nos chamaste para ser membros da Comunhão 
Anglicana; 
permite que possamos entender a missão que nos 
confiaste 
e nossa responsabilidade para com aqueles que estão 
separados de nós; 
que, confessando nossas falhas no passado, 
possamos avançar em unidade, verdade e amor 
para o cumprimento de nosso chamado comum como 
Teus discípulos, 
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
Deus fiel, 
Tu nos chamaste para pertencermos um ao outro 
na Comunhão Anglicana: 
abençoa-nos com gratidão por nossa herança, 
com alegria em nossa diversidade, 
e com confiança de que Tu nos abraças a todos de uma 
só vez 
no amor que compartilhas 
em Teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito 
Santo, 
um só Deus, em glória eterna. Amém!  
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Santíssima Trindade, um só Deus, 
no batismo, nos fizeste Teus amados filhos e filhas: 
tem piedade da Tua igreja, 
e da nossa Comunhão Anglicana. 
Quando estamos divididos por história, hábito ou 
pecado, 
perdoa-nos e restaura-nos para o amor mútuo, 
e que sejamos unidos em Teu Espírito, 
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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Uma oração de confissão 

Pode ser importante usar esta Confissão Geral depois de um 
período em que aqueles que a orarão juntos tenham tido 
individualmente a oportunidade de fazer um ou mais dos 
seguintes: 

a. reflexão silenciosa sobre falhas pessoais de 
unidade 

b. conversas individuais e confissão informal de 
falhas pessoais de unidade 

c. confissão formal, sacramental/ordem de 
reconciliação de um penitente 

d. unção com óleo com oração para a cura 

O texto pode ser adaptado para um formato de chamada e 
resposta e/ou silêncios.  
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Confessemos os nossos pecados confiantes no perdão 
de Deus e oremos juntos: 

Senhor Jesus Cristo, 
Tu oraste por Teus amigos para que eles fossem 
um 
como Tu e Teu pai são um. 
 
Nós confessamos nossa resistência à Tua oração. 
Nós falhamos em manter a unidade do Espírito. 
Nós quebramos o vínculo da paz, 
nas ocasiões em que não nos ouvimos, 
ou quando falamos com raiva, pressa ou medo, 
perdoa-nos, Senhor! 
 
Quando não nos amamos, 
quando competimos, ou insultamos ou julgamos 
um ao outro,  
perdoa-nos, Senhor! 
Pelo dano que nossa desunião causou 
ao nosso testemunho do Evangelho, 
perdoa-nos, Senhor! 
 
Tem misericórdia de nós, nós suplicamos. 
Restaura nossa amizade contigo e entre nós, um 
com o outro, 
através do poder do Teu Espírito. Amém! 
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Por sermos rápidos em ver os pecados dos outros 
e lentos para nos arrepender, 
perdoa-nos, Senhor. 
 
Por trazermos à lembrança feridas que doem, 
e omitirmos gestos de bondade, 
perdoa-nos, Senhor. 
 
Pelas divisões entre nós 
que prejudicam nossa missão no mundo, 
perdoa-nos, Senhor. 
 
Pelo trabalho que deixamos de fazer 
porque nos recusamos a faze-lo juntos, 
perdoa-nos, Senhor. 
 
Por estes e todos os nossos pecados, ó Deus, 
nos entristecemos muito 
e pedimos Teu perdão, 
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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Uma oração de confissão e lamento 
 

Ó Cristo, o Teu corpo está estendido e rasgado 
pelos Teus amigos que não podem viver em amizade. 
Trazemos ressentimentos de longa data e queixas 
recentes, 
e nós os remoemos mesmo ao pé da Tua cruz. 
Nós andamos na ponta dos pés causando abismos de 
mal-entendidos, 
nós escolhemos o nosso caminho ansiosamente 
entre obstáculos de língua e de cultura, 
e culpamos um ao outro por cada passo errado, 
mesmo enquanto sopra o Teu Espírito. 
Nós trememos para nomear os problemas que vemos 
na igreja e no mundo 
por medo de os nossos próprios pecados nos 
colocarem a descoberto, 
por medo de que nos tornemos alvos fáceis da 
hostilidade de todos. 
Tem piedade de nós, 
porque nossas mãos não são fortes o suficiente para 
segurar as mãos dos outros, 
e nossos corações não são grandes o suficiente para 
manter-nos juntos em amor. 
Quando virás a nós, por mais tolos que sejamos, 
abatidos e desesperados? 
Quando vais nos enviar o sopro do Teu Espírito 
com o perfume da ressurreição e da esperança? 
 
Mantemos silêncio juntos  
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Um ministro pode dizer 
 
Jesus Cristo é a luz do mundo. 
A luz brilha na escuridão, 
e a escuridão não a superou. 
Damos graças a Deus.  
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Confissões responsivas 
Baseadas nas ‘Cinco marcas da missão’ 
 
Deus amoroso, 
confessamos nosso fracasso em compartilhar as boas 
novas do Teu amor salvador. 
Perdoa-nos e renova-nos no discipulado. 
 
Deus que nos guia, 
confessamos nossa falta de vontade de investir 
no crescimento da fé e da educação cristã. 
Perdoa-nos e renova-nos em nosso compromisso 
com a educação. 
 
Deus que nos enriquece, 
confessamos nossa ganância e nossa falha em 
compartilhar nossos dons 
de tempo, talentos e riqueza. 
Perdoa-nos e renova-nos em generosidade. 
 
Deus compassivo, 
confessamos nosso medo, preconceito e ódio 
que levam à crueldade e à injustiça. 
Perdoa-nos e renova-nos em amor. 
 
Deus Criador, 
confessamos nossos pecados de indiferença egoísta 
para o bem-estar da Tua criação. 
Perdoa-nos e renova-nos no cuidado de nosso 
mundo.  
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Deus misericordioso, renova-nos na Tua missão: 
ajuda-nos a contar as Tuas boas notícias, 
ensina Tua verdade, 
valoriza e compartilha os Teus presentes, 
transforma padrões de injustiça, 
e desperta o cuidado com Tua criação. 
 
Ao nos chamar para o Teu serviço, 
faze-nos dignos de nosso chamado. Amém! 
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Kyries 

A. Unidade na fé e no amor 

Senhor Jesus, Tu nos chamas para sermos uma família, 
como Tuas irmãs e Teus irmãos: 
 
Senhor, tem piedade. 
Senhor, tem piedade. 
 
Senhor Jesus, Tu nos ordenaste a amar um ao outro 
como Tu nos amaste: 
 
Cristo, tem piedade. 
Cristo, tem piedade. 
 
Senhor Jesus, Tu esperas o dia em que os verdadeiros 
adoradores 
adorarão em espírito e em verdade: 
 
Senhor, tem piedade. 
Senhor, tem piedade.  
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B. Unidade no batismo 

Deus envia o Teu Espírito aos nossos corações, 
e assim Te chamamos de Pai: 
 
Senhor, tem piedade. 
Senhor, tem piedade. 
 
Nas águas do batismo 
nós morremos e ressuscitamos com Cristo: 
 
Cristo, tem piedade. 
Cristo, tem piedade. 
 
No único Espírito 
todos somos batizados em um só corpo: 
 
Senhor, tem piedade. 
Senhor, tem piedade.  
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Anúncio da graça - unidade (também podem ser usadas 
como introdução à Saudação da Paz) 
 
Nenhum poder, nem altura nem profundidade, 
nem qualquer outra coisa em toda a criação 
pode nos separar do amor de Deus 
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
Cristo nos oferece o presente da paz, 
a paz que o mundo não pode dar. 
Cristo nos chama de volta à comunhão com Ele 
e de um com o outro. 
Que a paz que Ele derrama sobre nós 
se torne o nosso presente para o mundo que Ele ama. 
Amém! 
 
Uma forma de confissão e anúncio da graça / absolvição 
 
Anúncio da graça (também podem ser usadas para 
introduzir a Saudação de Paz) 
 
Jesus disse: ´Bem-aventurados os puros de coração, 
porque eles verão a Deus´. 
Através de sua morte e ressurreição, 
nossos pecados foram perdoados. 
 
O Espírito Santo nos restaura 
para a comunhão com Deus e de uns com os outros. 
Damos graças a Deus.  
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Absolvição 

 
Jesus disse: ´Bem-aventurados os puros de coração, 
porque eles verão a Deus´. 
Eu declaro a vocês: 
de acordo com a promessa de Deus, 
através da morte e ressurreição 
do nosso Senhor Jesus Cristo, 
os seus pecados são perdoados. 
Vivam a partir de agora 
como pessoas restauradas pelo Espírito Santo 
para a comunhão com Deus e uns com os outros. 
Damos graças a Deus  
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Intercessões baseadas nas ‘Cinco 
Marcas da Missão’ 

Nessas intercessões, escritores coreanos e japoneses 
incluíram uma petição para vítimas e vitimadores com base 
em seu contexto nacional. Os escritores reconhecem que, em 
situações de abuso, especialmente abuso sexual na igreja e 
na sociedade, frequentemente se utiliza terminologia 
diferente (por exemplo, perpetrador/sobrevivente) e que não 
é apropriado que os sobreviventes de abuso sejam 
pressionados a perdoar seus agressores. Nessas orações, no 
entanto, o uso de “vitimador/vítima” aponta para ciclos de 
exploração e violência nacional e internacional, e não a 
situações específicas baseadas em desigualdades de poder 
pessoal. A petição específica pode ser omitida nas 
circunstâncias em que for considerada inadequada. 

Oremos pela Igreja e pelo mundo. 
 
Para que seja proclamada a Boa Notícia do Reino de 
Deus, 
oremos pela Igreja. 
 
Silencio 
 
Senhor, inspira continuamente a Tua Igreja com a graça 
da unidade e da verdade. 
Que os líderes e as pessoas da Comunhão Anglicana 
estejam em paz 
para que o Evangelho do Teu glorioso Reino 
possa ser proclamado em todo o mundo.  
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Senhor, ouve a nossa oração. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Para ensinar, batizar e nutrir novos fiéis, 
vamos orar por todos os crentes que são, juntos, 
membros do corpo de Cristo. 
 
Silêncio 
 
Senhor, concede a Tua grande misericórdia e bênçãos 
a todos os que são batizados e formam um só corpo em 
Jesus Cristo. 
Nutre-nos com a sabedoria e a coragem do Teu 
coração puro 
para perseverarmos em todas as boas obras. 
Abre nossos corações para recebermos pessoas de suas 
peregrinações 
e nos faça caminhar juntos nos caminhos do Teu amor e 
paz. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Para responder às necessidades humanas através do 
serviço amoroso, 
Oremos pelos pobres, doentes e todos os que 
enfrentam dificuldades na vida.  
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Silêncio 
 
Senhor, no meio deste mundo em constante mudança, 
pedimos o Teu conforto e cura para todos os que estão 
perturbados ou doentes. 
Faze-nos discípulos que servem o povo, 
mostrando o Teu amor e misericórdia em ação. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Para transformar estruturas injustas da sociedade, para 
desafiar a violência de todo tipo e perseguir a paz e a 
reconciliação, 
Oremos por justiça e paz no mundo. 
 
Silencio 
 
Senhor, concede a paz a este mundo. 
Guia os líderes das nações nos Teus caminhos, 
e dá um fim ao mal, ao vício e à falsidade. 
Capacita-nos para transformar as estruturas injustas da 
sociedade, 
para desafiar a violência de todos os tipos 
e buscar a paz e a reconciliação. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração.  
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Oremos pela reconciliação e pela cura do coração das 
vítimas e vitimadores em nossa história. 
 
Silêncio 
 
Senhor, concede Tua graça para o arrependimento dos 
vitimadores, 
e dá o Teu poder às vítimas para o perdão de seus 
inimigos, 
para que todos juntos nos esforcemos para romper as 
cadeias da opressão 
e mostremos a paz de Cristo no mundo. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Pelo esforço para salvaguardar a integridade da criação 
e sustentar e renovar a vida da Terra 
Vamos orar por toda a beleza da criação de Deus. 
 
Silêncio 
 
Senhor, amplia em nós o senso de comunhão 
com todos os seres vivos em toda a Tua criação 
e que compartilham esta terra como um lar em comum 
conosco. 
Reconhecemos com vergonha 
que prejudicamos a terra e ameaçamos a sua 
integridade.  
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Livra-nos da escravidão da decadência 
e nos leva a salvaguardar a integridade da Tua criação. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Lembremo-nos daqueles que faleceram. 
 
Silêncio 
 
Senhor, agradecemos por todos os que morreram 
aguardando a ressurreição. 
Lembramos todos na Comunhão Anglicana 
que ofereceram suas vidas por unidade, paz e 
reconciliação. 
Que possamos, com eles, ver a Tua luz brilhando sobre 
nossas almas, 
e celebrar nossa comunhão com os santos no céu e na 
terra. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Deus Todo-poderoso, 
Nós oramos sinceramente por tudo o que 
mencionamos, em nome de Jesus Cristo. Amém! 
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Intercessão Geral 
Pela vida da Igreja, 
para que esta Comunhão Anglicana possa florescer, 
pela unidade entre os cristãos, 
e para que toda comunidade de fé 
seja alimentada pelas Escrituras, pelos sacramentos 
e pela verdade que nos liberta, 
rogamos a Ti, ó Deus. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Pela paz no mundo, 
para que a justiça seja feita, 
pela unidade entre as nações, 
e para que todas as crianças na terra 
possam crescer com liberdade, dignidade, 
e ter o suficiente para comer, 
rogamos a Ti, ó Deus. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Pela saúde em nossas comunidades, 
pelos nossos parceiros no trabalho, estudo, descanso e 
lazer, 
e para cada casa ser um lugar de amizade, de perdão, 
e de cuidado com vizinhos e estranhos, 
rogamos a Ti, ó Deus. 
 
Senhor, ouve nossa oração.  
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Pelos cansados e angustiados, 
pelos doentes e prisioneiros, 
e por cada passo na jornada 
para nos levar à cura, 
ao conforto e à luz, 
rogamos a Ti, ó Deus. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Em união com todos os santos, 
em ação de graças por aqueles que viveram antes de 
nós 
e confiando que Cristo cumprirá sua promessa 
para nos levar para casa junto a Deus 
no fim da nossa vida, 
rogamos a Ti, ó Deus. 
 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
E ao final de nossas intercessões, 
 
Santo Deus, nós Te trazemos 
nossas esperanças mal formuladas 
e nossos vislumbres de Teus planos para nós: 
Dá-nos todas as bênçãos que o Teu coração deseja dar 
Juntamente com a graça para recebê-los e ser 
transformados 
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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Oração de Arrependimento 

Preâmbulo 

Esta oração foi escrita no espírito que foi a marca 
registrada do Primates’ Meeting (Encontro dos Primazes) 
de 2016 e da criação naquele evento do Grupo de 
Trabalho – um espírito de auto-sacrifício e honra ao 
próximo. 

É nossa esperança, como Grupo de Trabalho, que 
membros da Comunhão Anglicana em todo o mundo 
usem essa oração durante a Quaresma em 2020 – 
especificamente na quinta semana da Quaresma (de 
domingo 29 de março a sábado 4 de abril) e em outros 
momentos conforme seja útil – enquanto concentramos 
nossa atenção na paixão de Cristo e na vitória da cruz.  

No cerne desta oração está o reconhecimento de que 
todos nós estamos aquém da glória de Deus. 
Precisamos reconhecer o que fizemos de errado e 
desviar-nos do erro. Reconhecemos que em Jesus 
Cristo nosso relacionamento com Deus e com o 
próximo é curado e restaurado.   

Esta oração foi escrita pelo Rev.mo Ng Moon Hing, 
Bispo da Malásia Ocidental e Primaz da Igreja da 
Província do Sudeste da Ásia, a pedido do Grupo de 
Trabalho dos Primazes da Comunhão Anglicana. 
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Oração 

Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Soberano Senhor do universo, Criador da 
humanidade, nós, Teus filhos infiéis, lamentamos 
verdadeiramente nossos pecados e as vidas que 
vivemos. Cremos e confessamos sinceramente em 
nossos corações que somente através do precioso 
sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz 
no Calvário nós podemos obter Teu perdão. Nos 
arrependemos que: 

em pensamento, palavra ou ação, cometemos 
ofensas sérias contra Ti e o nosso próximo; 

por preguiça, desespero e desejo de poder, 
provocamos ódio, divisão e mágoa em nossas 
comunidades; 

por ganância, engano e indiferença, causamos 
danos sérios, conflitos desnecessários e 
destruição grave a nossos irmãos e irmãs 
refugiados e migrantes; 

por egoísmo, insensibilidade e preconceito, 
encorajamos e fortalecemos os que causam 
mágoa, dor e tristeza em nossos entes queridos 
e famílias;  
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em nome da religião, doutrina e até do próprio 
Cristo, ferimos crentes e aqueles e aquelas que 
buscam santidade e fé; 

por teimosia, orgulho e arrogância, causamos 
divisão e conflito na Tua igreja e entre Teus 
filhos e filhas. 

Por Tua misericórdia envia o Teu Espírito Santo - o 
Espírito de ordem e consolo - e nos purifica de toda 
injustiça; restaura em nós a verdadeira fé em Cristo, 
que traz verdade, paz e harmonia; e ajuda-nos a andar 
juntos com nossos irmãos e irmãs na paz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Amém. 


