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SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 2022 
18-25 Janeiro 2022

Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem (Mt 2,2) 

Durante  esta  Semana de Oração pela  Unidade dos  Cristãos,  fiéis  de diferentes  tradições  e
confissões ao redor do mundo se unem para rezar pela unidade de todos os batizados. Os materiais e
celebrações deste ano foram preparados pelo Conselho de Igrejas do Oriente Médio. A seleção de
textos bíblicos e litúrgicos está inspirada na visita dos magos ao rei recém-nascido, como se descreve
em Mateus 2,1-12, especialmente no versículo 2: “Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe
homenagem” 

TEXTO BÍBLICO PARA O ANO DE 2022 
Mateus 2,1-12 

Tendo Jesus nascido, em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que
magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: “Onde está o rei dos
judeus  que  acaba de  nascer?  Vimos  o  seu  astro  no  oriente  e  viemos  prestar-lhe
homenagem”. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com
ele. Reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo, e inquiriu deles o lugar
onde o Messias devia nascer. “Em Belém da Judeia, disseram-lhe eles, pois é isto o
que foi  escrito  pelo profeta:  E tu,  Belém, terra de Judá, não és decerto a menos
importante das sedes distritais de Judá: pois é de ti que sairá o chefe que apascentará
Israel, meu povo”. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos, inquiriu
deles a época exata em que aparecera o astro, e os enviou a Belém dizendo: “Ide
informar-vos  com  exatidão  acerca  do  menino;  e,  quando  o  tiverdes  encontrado,
avisai-me para que também eu vá prestar-lhe homenagem”. A estas palavras do rei,
eles se puseram a caminho, e eis que o astro que tinham visto no oriente avançava à
sua  frente  até  parar  em cima do  lugar  onde  estava  o  menino.  À  vista  do astro,
sentiram uma alegria muito grande. Entrando na casa, viram o menino com Maria,
sua  mãe,  e  prostrando-se,  prestaram-lhe  homenagem;  abrindo  seus  escrínios,
ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra. Depois, divinamente avisados em
sonho de que não tornassem a ir ter com Herodes, retiraram-se para sua pátria por
outro caminho. 

Tradução ecumênica da Biblia (TEB) 

INTRODUÇÃO AO TEMA
Tradicionalmente comentadores têm visto nas figuras dos magos um símbolo da diversidade de

povos conhecidos naquele tempo, e um sinal da universalidade do chamado divino que aparece na luz
do astro que brilha vindo do oriente. Eles também veem na ansiosa busca dos magos por um rei
recém-nascido  toda  a  busca  ansiosa  da  humanidade  pela  verdade,  a  bondade  e  a  beleza.  A
humanidade vem buscando Deus desde o começo da criação para venerá-lo.  

Os magos nos revelam a unidade de todas as nações, desejada por Deus. Eles viajam vindo de
países distantes e representam culturas diversas, mas estão impulsionados pela mesma fome de ver e
conhecer o rei recém-nascido, e se reúnem na pequena casa de Belém no ato simples de prestar
homenagem e oferecer presentes. 
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Os cristãos são chamados a ser para o mundo um sinal de Deus, trazendo para cá essa unidade
que Ele deseja. Vindo de diferentes culturas, raças e línguas, os cristãos partilham em comum a busca
por Cristo e o desejo de adorá-lo. A missão do povo cristão, portanto, é ser um sinal como foi aquela
estrela,  para guiar a humanidade na sua busca de Deus, para conduzir  todos a Cristo e para ser
instrumento através do qual Deus está trazendo para o meio de nós a unidade de todos os povos. 

Para esta Semana de Oração, os cristãos do Oriente Médio escolheram o tema da estrela que se
ergueu do oriente. É a missão da Igreja ser a estrela que ilumina o caminho para Cristo, que é a luz do
mundo.  Sendo uma estrela  assim,  a Igreja se torna um sinal de esperança num mundo cheio de
problemas e também sinal, no meio de seu povo, da presença de Deus, que acompanha a todos nas
dificuldades da vida. Por palavra e ação os cristãos são chamados a iluminar o caminho para que
Cristo  possa  ser  revelado,  de  novo,  às  nações.  Mas  as  divisões  entre  nós  diminuem  a  luz  do
testemunho cristão e obscurecem o caminho, evitando que outros encontrem a direção que leva a
Cristo. Ao contrário, cristãos unidos em sua adoração a Cristo e capazes de abrir seus tesouros numa
partilha de dons se tornam um sinal da unidade que Deus deseja para toda a sua criação. 

Os cristãos do Oriente Médio oferecem estes recursos para a Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos  conscientes  de que o mundo partilha muitos  dos problemas e dificuldades  que eles
experimentam, e anseiam por uma luz que aponte o caminho para o Salvador que pode vencer as
trevas. A pandemia global do COVID-19, a permanente crise econômica e o fracasso das estruturas
políticas, econômicas e sociais na proteção aos mais fracos e vulneráveis destacaram a necessidade
global de uma luz que brilhe na escuridão. A estrela que brilhou no oriente, o Oriente Médio, dois mil
anos atrás, ainda nos chama à manjedoura, onde Cristo nasceu. 

REFLEXÕES BÍBLICAS E ORAÇÕES PARA OS OITO DIAS 

DIA 1 
“Vimos a sua estrela no oriente” (Mt 2,20) 
Levanta-nos e leva-nos a tua perfeita luz. 

Leituras 
Zc 4, 1-7 Tenho uma visão: é um candelabro todo de ouro. 
Sl 139,1-10 Tua mão me conduz, tua destra me segura. 
2 Tm 1, 7-10 Esta graça...agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus 
Jo 16, 7-14 Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena 

Reflexão 

Neste mundo frágil e incerto, buscamos uma luz, um raio de esperança que vem de longe. No
meio do mal, ansiamos pela bondade. Buscamos o bem dentro de nós mesmos, mas frequentemente
somos dominados por nossa fraqueza e essa esperança acaba falhando. No meio da escuridão da
humanidade brilhou a estrela que veio do oriente. Nele vemos uma luz que penetra as profundezas da
escuridão que nos separa uns dos outros. 

A luz da estrela não foi somente uma iluminação num momento histórico particular, mas ela
continua a brilhar e a mudar a face da história. Apesar das transformações da história e da mudança de
circunstâncias, o Ressuscitado continua a brilhar, acompanhando o rumo da história como um farol,
guiando todos a essa luz perfeita e superando a escuridão que nos separa uns dos outros. O desejo de
superar a escuridão que nos separa nos move a orar e trabalhar pela unidade cristã. 

Oração 

Senhor Deus, ilumina nosso caminho com a luz de Cristo que vai à nossa frente e nos conduz.
Esclarece-nos e vem morar em nós. Guia-nos para descobrir uma pequena mangedoura em nossos
corações, onde ainda dorme uma grande luz. Criador da luz, nós te agradecemos pelo dom desta
estrela que nunca se apaga, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que ele seja um farol orientando a
nossa peregrinação. Cura nossas divisões e leva-nos para mais perto da Luz para podermos encontrar
nele a nossa unidade. Amém. 



3

DIA 2 
“Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer”? (Mt 2,2) 
Uma liderança humilde derruba muros e constrói com amor. 

Leituras 
Jr 23, 1-6 Virá um rei que reina com competência, defende o direito e a justiça. 
Sl 46 Ele acaba com os combates até os confins da terra 
Fl 2, 5-11 Ele, que é de condição divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus
Mt 20,20-28 O Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir 

Reflexão 

Jeremias denuncia a má liderança dos reis de Israel que dividiram e espalharam o povo. A
liderança deles era do tipo que destruía nações e levava cidadãos para o exílio. Contrastando com isso,
o Senhor promete um rei-pastor que vai promover justiça e direito na terra e vai unir os membros do
seu rebanho. Nosso mundo anseia por boa liderança e está constantemente buscando alguém que
atenderá a esse desejo. Onde pode alguém achar um líder assim? Somente em Cristo vimos o exemplo
de um rei ou líder que corresponde ao coração de Deus. 

Ao sermos chamados a segui-lo, somos também chamados a imitar seu modo de ser rei servidor
no mundo e na Igreja. Em Cristo encontramos alguém que não derruba e divide mas constrói e nos
completa para a glória do nome de Deus. Sua regra de vida não é ser servido e ele não usa força. Em
vez disso, nele encontramos um servo humilde e amoroso que não contempla o fato de ser igual a
Deus como algo a ser explorado. Ele vem para servir, em vez de ser servido, e seus seguidores são
chamados a fazer o mesmo. 

Hoje, o Oriente Médio está vivendo a experiência da perda de seus povos para o exílio, já que o
direito e a justiça estão se tornando raras formas de atendimento, não somente lá mas também pelo
mundo afora. Ainda assim, temos uma esperança que não será abalada mesmo se as nações estiverem
em protesto e os reinados desabando ao nosso redor. As lideranças, tanto no mundo como na Igreja,
têm a responsabilidade de unir em vez de dispersar ou dividir o povo de Deus. 

Muita divisão no mundo e na Igreja é causada pelo desejo de uma posição mais elevada, com
mais poder e vantagens pessoais. Quanto mais fielmente os cristãos imitarem a liderança a serviço de
Cristo mais a divisão, tanto no mundo como na Igreja, será superada. Ao trabalharmos pelo direito, a
justiça e a paz para o bem-estar de todos, testemunhamos humildemente o que nos deixou o rei-pastor
e conduzimos outros à sua presença. 

Oração 

Deus, nosso único refúgio e força, nós te glorificamos porque és um Deus justo e defensor do
direito. Confessamos diante de ti que frequentemente cobiçamos modelos mundanos de liderança.
Ajuda-nos a  buscar  nosso Senhor Jesus  Cristo não nos  palácios  dos  poderosos  mas  na humilde
mangedoura e a imitá-lo em sua simplicidade. Encoraja-nos a nos esvaziar de nós mesmos à medida
em que te obedecemos servindo uns aos outros. Assim oramos em nome Cristo, que contigo e com o
Espírito Santo reina para semple na glória. Amém. 

DIA 3 
“A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele” (Mt 2,3) 
A presença de Cristo, virando o mundo ao contrário 

Leituras 
Ne 4, 10-17 Executávamos a obra...desde o surgir da aurora até o aparecimento das estrelas 
Sl 2,1-10 Por que esta agitação dos povos? 
2 Ts 2,13- 3,5 O Senhor é fiel: ele vos confirmará 
Mt 2, 1-5 O rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. 
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Reflexão 

O Senhor veio para o meio de nós. A chegada de Cristo perturba os caminhos do mundo. Em
contraste com tantos líderes nacionais, o Senhor vem em humildade denunciando o mal da injustiça e
da opressão que acompanha a ambição por poder e prestígio. A vinda de Jesus pede uma mudança de
coração e uma transformação de vida, para que as pessoas sejam libertadas de tudo que as desumaniza
e as faz sofrer. Jesus nos mostra que Deus está com aqueles que sofrem porque cada ser humano tem
uma dignidade de amado filho de Deus. Assim, a presença de Jesus cria distúrbios precisamente
porque ele desestabiliza o barco dos ricos e poderosos que trabalham somente por seus próprios
interesses e negligenciam o bem comum. Mas, para os que trabalham pela paz e a unidade, a vinda de
Cristo traz a luz da esperança. 

Hoje, somos convidados a nos comprometer com a ação construtiva de fazer da justiça uma
realidade em nosso mundo. Isso inclui a necessidade de refletir e reconhecer as situações em que os
nossos caminhos não são os caminhos de justiça e da paz de Deus. Quando cristãos trabalham juntos
pela justiça e pela paz nossos esforços são mais poderosos. E quando cristãos trabalham juntos nesse
caminho, a resposta a nossas preces pela unidade cristã se torna tão visível que outros reconhecem em
nós a presença de Cristo no mundo de hoje. Com nossos trabalhos e ações podemos trazer a luz da
esperança a tantos que ainda estão vivendo na escuridão da exploração política, da pobreza social e da
discriminação estrutural. A Boa Nova é que Deus é fiel, e ele é sempre aquele que nos fortalece, nos
protege  do mal  e  nos  inspira  a  trabalhar  pelo bem de outros,  especialmente  daqueles  que  estão
vivendo na escuridão do sofrimento, do ódio, da violência e da dor. 

Oração 

Ó Senhor, tu nos guiaste para fora da escuridão e nos levaste até Jesus. Iluminaste a estrela da
esperança em nossas vidas. Ajuda-nos a estar unidos em nosso compromisso de trazer aqui o teu
Reino de justiça e paz e assim sermos a luz de esperança para todos que estão vivendo na escuridão
do desespero e da desilusão. Toma nossa mão, Senhor, para que possamos te ver em nossa vida diária.
Ao te seguirmos, remove nosso medo e nossa ansiedade. Põe a brilhar sobre nós a tua luz e coloca teu
fogo em nossos corações para que teu amor nos aqueça. Ergue-nos para ti, já que te despojaste por
nossa causa, para que nossas vidas possam te glorificar, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 

DIA 4 
“E tu, Belém, não és decerto a menos importante das sedes distritais de Judá” (Mt 2,6) 
Mesmo sendo pequenos e sofredores, nada nos falta 

Leituras 
Mq 5, 1-5,7-8 De ti sairá para mim aquele que deve governar Israel 
Sl 23 O Senhor é meu pastor, nada me falta. 
1 Pd 2, 21-25 Agora vos voltastes para o pastor e guarda de vossas almas 
Lc 12, 32-40 Não temas, pequeno rebanho 

Reflexão 

A partir  da pequena e simples cidade de Belém, o Senhor, Filho Deus, fez sua entrada no
mundo. Do útero de uma humilde jovem dessa vila, Ele assumiu carne humana, e escolheu viver sua
humanidade com simplicidade. Ele se tornou semente no campo, fermento na massa, e um pequeno
raio de  luz para  os  nossos  olhos,  e  essa luz  encheu a terra.  Da obscuridade  de Éfrata  veio  um
governante, o pastor e guardião de nossas almas. E embora ele seja nosso pastor, tornou-se o Cordeiro
que carregou os pecados do mundo para que fôssemos curados. Embora seja pouco significativa entre
os grandes clans de Judá, Belém se tornou grande por causa do nascimento do Pastor de todos os
pastores, do Rei de todos os reis. 

Belém, um nome que significa “casa do pão”, pode ser uma metáfora para a Igreja que traz ao
mundo o pão da vida. A Igreja, a Belém de hoje, continua a ser o lugar onde os fracos, os sem poder e
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os pequenos são benvindos porque nela cada um tem lugar. O conjunto dessas sementes se torna a
colheita. As sementes unidas se tornam uma força poderosa. Os raios se tornam uma luz orientadora. 

No meio de distúrbios políticos, de uma crescente cultura de ambição e do abuso de poder neste
mundo, cristãos, como outros no Oriente Médio, sofrem perseguição e experimentam um sentimento
de  marginalização,  vivendo  com  receio  de  violência  e  injustiça.  Ainda  assim,  eles  não  estão
assustados porque o Pastor caminha com eles, reunindo-os num campo e fazendo deles um sinal de
sua presença amorosa. Unidos, eles são o fermento que faz crescer a massa. Em Cristo eles encontram
um modelo de humildade, e dele ouvem um chamado para superar divisões e estar unidos em um
rebanho. Embora sejam poucos, em seu sofrimento seguem os passos do Cordeiro que sofreu pela
salvação do mundo. Mesmo sendo poucos estão seguros na esperança, nada lhes falta. 

Oração 

Bom Pastor, a fragmentação do pequeno rebanho entristece teu Santo Espírito. Perdoa nossos
fracos  esforços  e  nosso  vagaroso  envolvimento  no  cumprimento  de  tua  vontade.  Dá-nos  sábios
pastores que, tendo um coração como o teu, reconheçam o pecado da divisão e conduzam as igrejas
com correção e santidade para a união em ti. Nós te pedimos, Senhor: ouve nossa prece. Amém. 

DIA 5 
“O astro que tinham visto no oriente avançava à sua frente” (Mt 2,9) 
Guiados por um único Senhor 

Leituras 
Ex 13,17-14,4 O Senhor mesmo andava à frente deles como coluna de nuvem 
Sl 121 Levanto os olhos para as montanhas: donde me virá socorro? 
Ap 22, 5-9 O Senhor Deus difundirá sobre eles a sua luz 
Mt 2, 7-10 O astro que tinham visto no oriente avançava à frente deles 

Reflexão 

Repetidamente as Escrituras nos dizem como o Senhor caminha com os que são do seu povo,
protegendo-os e zelando por eles dia e noite. O caminho pode não ser sempre para a frente: às vezes
somos levados a reorganizar nossos passos e, em outras vezes, retornar por uma rota diferente. Mas
em toda a nossa caminhada pela  vida podemos  estar  confiantes  que Deus,  que nunca dorme ou
descansa, nos protege quando tememos que nossos pés escorreguem e possamos cair.  Mesmo na
maior escuridão, a luz de Deus está conosco. Sua luz brilha através dos profetas enviados para guiar o
povo de Deus no caminho colocado diante deles e para recordar a aliança. De modo mais perfeito,
quando o tempo se completa, Deus envia seu único filho gerado, Jesus Cristo. Ele é a luz orientadora
de todas as nações, a glória de Deus no mundo, a fonte de vida divina, que sela com seu sangue uma
nova aliança. 

O caminho à nossa frente que nos levaria à unidade de uns com os outros, e assim a uma união
mais próxima com Cristo, nem sempre está claro. Em nossas mais sérias tentativas de construirmos
nós mesmos a unidade é muito fácil perder de vista esta fundamental mensagem das Escrituras: Deus
não abandona seu povo mesmo no meio das falhas e divisões que ali existem. Isso não é só uma
mensagem de esperança para os cristãos, mas é para o mundo inteiro. Como a história dos magos nos
faz lembrar, Deus guia toda espécie de povo, com a luz da estrela, para onde Cristo, a luz do mundo,
será encontrado. Deus envia o Espírito Santo cuja luz nos capacita para ver com os olhos da fé a
verdade do Filho divino e o chamado para promover nele a unidade e a reconciliação de todas as
coisas. É esse Espírito que nos conduz da escuridão e da tragédia para a luz e a vida de Cristo. 

Oração

Ó Senhor Deus, nosso Pai, enviaste a estrela para conduzir os magos ao teu único Filho gerado.
Aumenta nossa esperança em ti e leva-nos a perceber o tempo todo que estás caminhando conosco,
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zelando por teu povo. Ensina-nos a seguir a orientação do Espírito Santo, por estranho que possa
parecer o caminho, para que possamos ser conduzidos à nossa unidade em Jesus Cristo, a luz do
mundo.  Abre  nossos  olhos  ao  teu  Espírito,  e  dá-nos  coragem em nossa  fé,  para  que  possamos
confessar que Jesus é Senhor, adorando-o e nos alegrando nele como fizeram os magos em Belém.
Nós te pedimos essas bênçãos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. 

DIA 6 
“Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram-lhe homenagem” 
(Mateus 2,11) 
Unidos em adoração ao redor do único Senhor 

Leituras 
Ex 3,1-6 Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de ver a Deus 
Sl 84 Como são amadas as tuas moradas, Senhor de todo poder! 
Ap 4, 8-11 Adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos 
Mt 28, 16-20 Quando o avistaram, prostraram-se 

Reflexão 

Quando os magos vindos de seus países distantes chegaram a Belém viram o Menino com
Maria, sua mãe, e se prostando o adoraram. Na presença dessa revelação de Deus entre nós, os olhos
se dirigem para baixo e os joelhos se dobram. Do mesmo modo, ao ver a sarça ardente, Moisés
escondeu sua face com receio de olhar para Deus. Quando os discípulos viram o Cristo ressuscitado
na montanha na Galiléia,  ficaram surpresos e perturbados.  Ainda assim,  o adoraram. Na liturgia
celeste, os vinte e quatro anciãos se prostraram diante Daquele que está sentado no trono. Diante da
presença de Deus, assim respondemos: fazendo uma contemplação, seguida de deslumbramento, que
leva à adoração. 

Vemos? Estamos  maravilhados?  Estamos  de  fato adorando? Quantas  vezes  olhamos  e  não
percebemos,  com nossos olhos ainda cegos diante  da presença de Deus? Como podemos adorar
verdadeiramente se primeiro não vemos? Em nossa estreita visão, muito frequentemente enxergamos
apenas nossas confusas discordâncias, esquecendo que o Senhor deu a todos nós sua graça salvadora e
que partilhamos o mesmo e único Espírito que nos conduz à unidade. Frequentemente em nosso
orgulho  seguimos  nossas  próprias  leis  e  tradições  humanas,  enquanto  muitas  vezes  estamos
desconsiderando o amor  que somos chamados a partilhar  como povo justificado pelo sangue de
Cristo, com uma fé comum em Jesus como nosso Salvador. 

Como comunidades vivificadas pelo Espírito Santo, nossas igrejas nos chamam a caminhar
juntos na direção do Menino Jesus para lhe oferecer, como povo unido, nossa homenagem. O Espírito
de compaixão nos orienta uns para os outros e, estando juntos, guia todos nós para o nosso único
Senhor. Somente seguindo essa orientação seremos capazes de “adorar em espírito e verdade”. Nosso
futuro em Deus é um futuro de unidade e amor; nossa caminhada nessa direção precisa ser um reflexo
da mesma verdade da unidade em Cristo. 

Oração 

Compassivo Deus, que deste aos cegos a visão interior para te reconhecer como seu Salvador,
torna-nos capazes de nos arrepender. Em tua misericórdia, remove as escamas de nossos olhos e leva-
nos a te adorar como nosso Deus e Redentor. No meio de nossa tristeza e apesar da profundidade de
nossos pecados, dá-nos a capacidade de te amar com todo o nosso coração. Queremos caminhar
juntos guiados por tua luz, com um só coração e uma só alma, como fizeram os primeiros discípulos.
Pedimos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, para que juntos te glorifiquemos,
vivendo na companhia do Espírito Santo e sendo de tudo isso testemunhas para todos ao nosso redor.
Amém. 
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DIA 7 
“Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra” (Mt 2,11) 
Os dons de comunhão 

Leituras 
Os 6,1-6 Pois é o amor que me agrada, não o sacrifício 
Sl 100 Entrai pelas suas portas rendendo graças, em seus átrios louvando-o 
At 3,1-10 Ouro ou prata eu não tenho; mas o que tenho, isso te dou 
Mt 6,19-21 Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração 

Reflexão 

Em nossa jornada para Belém, a cidade do pão, contemplamos os sábios que vieram prestar
homenagem  ao  Menino  Jesus.  Abriram  seus  tesouros  e  ofereceram  ao  rei  recém-nascido  seus
presentes: ouro, incenso e mirra. Nossas divisões históricas, nossa determinação errada em relação a
regras e rituais, e nossa preocupação com assuntos mundanos nos levaram à separação. Então, que
presentes temos preparado para oferecer ao rei que veio para iluminar nossas vidas e nos conduzir à
graça da unidade? Sabemos que Deus não quer nossas riquezas ou ofertas de sacrifícios no fogo, mas
que seu poder aja através de nossa pobreza: “ouro ou prata não tenho”. 

O Senhor deseja que nossos corações estejam pulsando e amando: sejam corações cheios de
amor  por  ele  e  por  nossos  irmãos  e  irmãs  em  Cristo,  dos  quais  estamos  separados,  corações
transbordando com atos de misericórdia e corações realmente penitentes e com desejo de mudança.
Então preparemos para ele o presente de um coração cheio de amor. 

Ajoelhar-se em adoração é algo que requer corações que estejam em contrição por causa do pecado
que nos divide e que sejam obedientes ao Senhor a quem servimos. Essa obediência reaviva, cura e
reconcilia tudo que está quebrado ou ferido em nós, ao nosso redor e entre nós como cristãos. Cristo já deu
o dom de unidade para sua Igreja. Crescemos em comunhão à medida que partilhamos as graças que
nossas diferentes tradições têm recebido, reconhecendo que a fonte de nossos dons é o Senhor. 

Oração 

Todo louvor, glória e ação de graças a ti, ó Deus. Foste revelado na epifania de teu Filho, tanto
para os que esperaram muito tempo por tua vinda como para os que não tinham essa expectativa.
Conheces o sofrimento que nos cerca, a dor causada por nossas divisões. Vês o mundo em luta e a
triste situação de hoje no Oriente Médio – o lugar em que escolheste nascer, que foi santificado pela
tua presença.  Nós te  pedimos  que capacites  nossos corações  e mentes  para te conhecer.  Ao nos
unirmos aos sábios vindos de longe, oramos para que abras nossos corações para o teu amor e para o
amor aos irmãos e irmãs ao nosso redor. Dá-nos disposição e meios para trabalhar pela transformação
deste mundo e para oferecer uns aos outros dons que podem alimentar nossa comunhão. Concede-nos
teus permanentes dons e bênçãos. Recebe nossa oração em nome de teu Filho Jesus Cristo, que vive e
reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. 

DIA 8 
“Retiraram-se para sua pátria por outro caminho” (Mt 2,12) 
Deixando para trás as familiares estradas de separação e indo pelos novos caminhos de 
Deus 

Leituras 
Jr 31,31-34 Firmarei com a comunidade de Israel uma nova aliança 
Sl 16 Tu me fazes conhecer o caminho da vida 
Ef 4, 20-23 Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência 
Mt 11, 25-30 Eu te louvo por teres ocultado isso aos sábios e aos inteligentes e por tê-lo 
revelado aos pequeninos 
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Reflexão 

Não sabemos  o  que  os  sábios  pensaram –  eles  que  eram especializados  em astronomia  e
navegação – quando foram advertidos para fazer o retorno por outra estrada. Eles bem podem ter
ficado muito confusos, mas a mesma luz que tinha iluminado sua jornada lhes mostrou que havia
outra estrada, outra possibilidade. Foram chamados a mudar de direção. 

Frequentemente nos vemos ligados às nossas maneiras familiares de fazer as coisas ou de ver o
mundo. Quando essas maneiras ou “estradas” se fecham, ficamos imaginando como vamos agir e
prosseguir na nossa jornada. A providência divina está sempre lá para nos mostrar que há um outro
caminho preparado para nós. Deus está lá para renovar sua aliança e nos erguer da frustração que
experimentamos quando nos deparamos com um obstáculo. Apenas temos que confiar que o eterno
Senhor que nos deu à luz pode sempre achar um caminho que nos leve adiante quando nossos modos
de agir e caminhos estão bloqueados. Um novo começo sempre é possível quando estamos desejosos
e abertos para o trabalho do Espírito. 

Como Igrejas olhamos para o passado e encontramos iluminação, e olhamos para o futuro em
busca de novos caminhos para que possamos continuar a viver o brilho da luz do Evangelho com
renovado fervor e acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para glória de Deus. Nas antigas e
familiares  estradas as comunidades cristãs têm caminhado separadas umas das outras.  Nas novas
estradas para as quais Deus nos chama,  cristãos caminham juntos e se tornam companheiros  de
peregrinação. Encontrar essas novas estradas exige discernimento, humildade e coragem. Agora é o
tempo de conversão e reconciliação. 

Oração 

Deus cheio de graça, quando conhecemos apenas um caminho e achamos que é por ele que
devemos retornar, e quando pensamos que todas as estradas estão bloqueadas e caímos no desespero,
lá sempre te encontramos. És o Deus de renovadas promessas. Nós te encontramos criando um novo
caminho diante de nós, algo que não esperávamos. Nós te agradecemos porque ultrapassas as nossas
expectativas. Nós te agradecemos pela tua sabedoria que vai além da nossa compreensão. Nós te
agradecemos porque teus criativos caminhos nos abrem possibilidades não previstas. Podemos olhar
os mapas da nossa vida e não encontrar uma boa rota, mas sempre te encontramos e nos levas a um
caminho ainda mais excelente. Oramos com Jesus Cristo nosso Senhor, na companhia do Espírito
Santo, para que sempre sejamos levados de volta a ti. Amém. 
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