LITANIA
Encontro dos Primazes da Comunhão Anglicana
11 a 16 de Janeiro de 2016 em Cantuária (Inglaterra)

I – Ação de Graças e louvor em geral
Pelo privilégio de anunciarmos ao mundo as boas novas do Teu amor para todos,
independentemente da raça, cor, género, religião ou estatuto,
Nós te louvamos, Senhor.
Pelas oportunidades em partilhar o amor de Cristo alimentando os esfomeados,
vestindo os nus e providenciando abrigo às vítimas da guerra,
Nós te louvamos, Senhor.
Pela oportunidade de viver a nossa fé num contexto hostil, e de testarmos a força do
nosso amor por Ti e pelos outros, relacionando-nos com aqueles com quem
discordamos teológica e eclesiologicamente,
Nós te louvamos, Senhor.
Pelos continuados esforços em trabalhar a nossa relação enquanto Comunhão e de
encontrar melhores formas de viver enquanto família Tua e reconciliada,
Nós te louvamos, Senhor.
Pelas respostas positivas dos Primazes e Arcebispos ao encontro de Primazes em
Janeiro,
Nós te louvamos, Senhor.

II – Preocupação pela Verdade

Da manipulação dos órgãos de comunicação social, da informação errada e do abuso
de privilégio,
Livra-nos, bom Senhor.
Da distorção dos factos e do desejo de amordaçar outras vozes com as quais
discordamos,
Livra-nos, bom Senhor.
Da distorção das verdades de forma a apresentar outras opiniões como erradas,
Livra-nos, bom Senhor.

III – Pelos participantes no encontro e na reunião

Da arrogância e do espirito de autojustificação,
Livra-nos, bom Senhor.
Da raiva, do egoísmo e desejo de impor as nossas opiniões a todo o custo, de um
espirito de divisão e da ânsia de poder em vez da busca da unidade,
Livra-nos, bom Senhor.
Do denegrir os outros antes de os ouvir,
Livra-nos, bom Senhor.
Do espirito que olha os outros com superioridade, apesar das suas convicções e não
está disposto a perdoar em nome de Cristo,
Livra-nos, bom Senhor.

Que cada um de nós encontre Cristo e seja positivamente transformado,
Ouve-nos, bom Senhor.
Que este encontro e reunião dos Primazes possa abrir um novo e positivo capítulo no
desenrolar da história da nossa Comunhão,
Ouve-nos, bom Senhor.
Que cada Primaz e Arcebispo possa ter desde a Tua santa perspectiva, uma visão,
Ouve-nos, bom Senhor.
Que este encontro e reunião possa trazer glória e honra ao Teu nome, e uma nova,
melhor e mais forte comunhão entre todos os participantes,
Ouve-nos, bom Senhor.
Que esta Comunhão possa contar as suas próprias histórias livre de relatórios
tendenciosos e cínicos,
Ouve-nos, bom Senhor.

Orações

Senhor, esta é uma parte da Tua Igreja Militante.
Chamaste-nos depois de nos salvares através da morte sacrificial do Teu Filho,
da Sua ressurreição triunfante e gloriosa ascensão.
Ajuda-nos enquanto Comunhão a ouvir claramente
o que nos estás a dizer neste tempo,
assiste este encontro e reunião com o Teu Espírito
de forma a que Ele nos oriente no honrar e glorificar o Teu nome,
e na paz e numa melhor compreensão para a Tua Igreja,
e no crescimento e desenvolvimento de todas as partes da Comunhão.
Ámen.

Deus todo-poderoso,
deste-nos a graça de, hoje, unanimemente,
Te dirigirmos as nossas súplicas,
e prometeste que, quando dois ou três
se reunissem em teu nome, atenderias às suas petições;
satisfaz então, Senhor, os desejos e rogos dos teus servos
consoante for melhor para cada um,
dando-nos, neste mundo, o conhecimento da tua verdade
e, no que há-de vir, a vida eterna contigo.
Tu que vives e reinas,
com o Pai e o Espírito Santo,
um só Deus pelos séculos sem fim. Ámen.

