Ore com a Igreja do Brasil na Campanha da Fraternidade 2019
Sex, 15 de Março de 2019 14:32

A partir do tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e do lema “Serás libertado pelo direito e
pela Justiça”, a Campanha da Fraternidade 2019 busca contribuir para a conscientização de
todos os cristãos a respeito do tema e, aproveitando um dos objetivos deste tempo litúrgico,
gerar reflexão e mudança de vida.

O texto base da Campanha da Fraternidade deste ano explica que políticas públicas são
ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática
direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. As Políticas Públicas
representam soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade.

Todas as pessoas são convidadas a orarem com a Igreja para que todos os cristãos cresçam
no resgate da dignidade humana de todos os filhos de Deus. Para isso, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil divulga a oração e hino que você pode aprender e compartilhar para viver
bem este tempo de oração e conversão.

ORAÇÃOCAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

“Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor,

dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
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Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós

testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.

Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs

com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.

O divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno;

a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade

e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”.

Amém!

HINO

{youtube}eRShnAbtg_Y{/youtube}

-“Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações”.Que, neste
tempo quaresmal, nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações.

REF: Pelo direito e a Justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas.
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Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo, hoje, novas criaturas.

-Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação.

Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de Paz, Justiça e reconciliação.

- Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar.

Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade, onde todos têm lugar.

-Ser um profeta na atual sociedade, da ação política, com fé, participar

É o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar!

Fonte: www.cnbb.org.br
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