
ROTEIRO DE LEITURA ORANTE PARA A SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ 

 

(1) AMBIENTAÇÃO 
Preparar o ambiente com bom gosto e simplicidade. 
Acender três velas, cada uma de uma cor. Uma 
grande estrela prateada (como aquela do cartaz, 
com seis pontas, em forma de cruz) num pano azul-
escuro, num lugar visível a todos/as. Uma pequena 
estrela branca para cada participante do encontro. 
 
(2) CONTEXTUALIZAÇÃO  
Desde o início do século XX muitas comunidades 
cristãs se reúnem, mundo afora, rezando unidas 
pela graça da unidade dos cristãos. No Brasil, este 
caminho é animado pelo Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs (CONIC), e acontece na semana que 
vai entre as solenidades da ascensão e de 
pentecostes. 

O tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã 
de 2022 foi preparado pelo Conselho de Igrejas do 
Oriente Médio (berço do cristianismo, região 
marcada pelo pluralismo religioso por conflitos e 
disputas há séculos) e adaptado pelo CONIC do 
Agreste pernambucano (região que une diferentes 
biomas, marcada pela migração e pela luta pela 

sobrevivência). Esta proposta de oração é uma 
adaptação do Subsídio do CONIC para este ano. 
 
(3) ABERTURA E INVOCAÇÃO 
Venham, ó nações, ao senhor cantar! (bis) 
Ao Deus do universo venham celebrar! (bis) 

Seu amor por nós, firme para sempre, (bis) 
Sua fidelidade dura eternamente! (bis) 

Venham, ó migrantes, povo sofredor, (bis) 
Ao Deus dos que caminham tragam o louvor! 

Crentes no Evangelho, venham a cantar, (bis) 
De todas as Igrejas, vamos celebrar! (bis) 

Gente lutadora, povo peregrino, (bis) 
Da terra prometida cante alegre hino! (bis) 

Glória ao Pai, ao Filho, e ao Santo Espírito! 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! 

Vem, ó Santo Espírito, nos iluminar! (bis) 
Os cristãos unidos vem abençoar! 
 
(4) ESTÍMULOS DO MAGISTÉRIO ECLESIAL 
Há um laço profundo da vida consagrada com a 
causa do ecumenismo. Se é verdade que a alma do 
ecumenismo é a oração e a conversão, não há 
dúvida que os Institutos de vida consagrada têm 
uma particular obrigação de cultivar este empenho. 
É urgente abrir espaços maiores à oração 
ecumênica e a um testemunho autenticamente 
evangélico, para que se possam abater os muros 
das divisões e dos preconceitos entre os cristãos. 
(Papa João Paulo II, Vita Consecrata,100) 

A credibilidade do anúncio cristão seria muito 
maior, se os cristãos superassem as suas 
divisões. Devemos sempre lembrar-nos de que 
somos peregrinos, e peregrinamos juntos. Para 
isso, devemos abrir o coração ao companheiro de 
estrada sem medos nem desconfianças, e olhar 
primariamente para o que procuramos: a paz no 
rosto do único Deus. Sob esta luz, o ecumenismo é 
uma contribuição para a unidade da família 
humana. (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 245) 
 
(5) RECORDAÇÃO DA VIDA 
Recordar o nome das Igrejas cristãs que estão 
presentes nas proximidades da comunidade, 
inclusive o nome dos pastores e pastoras. Recordar 
as experiências ecumênicas da família ou da 
comunidade religiosa. Trazer presente o que se sabe 
dos desafios da vivência da fé no Oriente Médio. 

Pode-se baixar este cartaz para imprimir: 
https://www.conic.org.br/portal/conic/noticias/cartaz-da-

semana-de-oracao-pela-unidade-crista-2022 

 



Recordar os desafios do ecumenismo no contexto de 
fundamentalismo e polarização do Brasil atual. 
 
(6) ESCUTA DA BOA NOTÍCIA 
Fala, Senhor! Fala, Senhor!  
Palavra de fraternidade! 
Fala, Senhor! Fala, Senhor! 
És luz da humanidade! 
A tua Palavra é fonte que corre 
Penetra e não morre, não seca jamais. 

Leitura do Evangelho Mateus (2,1-12) 
 
(7) REFLEXÃO E PARTILHA 
Reservar um momento para recompor o texto 
(imagens, palavras, sinais, identidade e origem dos 
personagens, seus sentimentos e atitudes, contexto 
religioso e político). Se possível, ler individualmente 
as notas exegéticas (subsídio 1, no final do texto) 
Refletir sobre as questões abaixo, ou outras. 
Finalmente, partilhar com a comunidade algo da 
reflexão pessoal. No final de tudo, se for considerado 
oportuno, ler a meditação do CONIC (subsídio 2, no 
final do texto). 

1. O que temos feito para que as divisões sociais e 
religiosas sejam superadas e possamos olhar 
juntos para a Estrela, o Astro-Dom? 

2. Como acolher a fé do outro e da outra na 
caminhada, iluminados/as por Deus? 

3. No caminho, por vezes, turbulento, dividido e 
polarizado, conseguimos perceber a presença de 
Deus para seguir em frente? 

4. Quais os seus medos e inseguranças em meio às 
polarizações e fundamentalismos presentes em 
nosso país? 

5. Quais são as rotas e caminhos que estamos 
seguindo como Igreja? Que rotas são perigosas? 
Que caminhos precisam ser renovados? 

6. Você já viveu a experiência de ter que fazer 
algum caminho diferente, mesmo sentido medo? 
Como foi esta experiência, o que você aprendeu? 

 
(8) LOUVOR E PERDÃO 
D.: Nós te glorificamos ó Deus, criador do céu e da 
terra, porque colocastes as luzes no alto do céu. 
Separaste a noite e o dia e fizeste sinais para 
marcar tempos sagrados, dias e anos. 
Ornamentaste o firmamento com estrelas. Como 
são majestosas tuas obras! Os céus proclamam tua 
glória e a natureza exalta o trabalho de tuas mãos. 

T.: Nós te glorificamos, ó Deus! 

D.: Nós te louvamos porque jamais nos 
abandonaste, mas enviaste teu Filho para iluminar 
nossos caminhos. Em Jesus te fizeste humano. 
Jesus é a luz de amor e paz para toda a 
humanidade. Jesus é a luz que nunca se apaga. 

T.: Nós te louvamos, ó Deus! 

D.: Nós te adoramos, ó Deus, porque nos 
acompanhas no caos da vida. Com a presença de 
teu Santo Espírito, iluminas nossos caminhos e nos 
dás sabedoria e fé. 

T.: Nós te adoramos, ó Deus! 

D.: Nós te agradecemos, ó Deus, porque pela fé nos 
guias a Jesus. Nosso compromisso, como igrejas 
cristãs, é testemunhar e anunciar a Boa Nova 
revelada em Jesus. Fazemos este anúncio em 
diálogo amoroso com as diferentes culturas e em 
solidariedade com todas as pessoas. 

T.: Nós te agradecemos, ó Deus! 

D.: Entoai ação de graças e cantai um canto novo! 
Aclamai a Deus Javé! Aclamai com amor e fé! 
(Todos repetem o refrão, contando) 
D.: Entretanto, muitas vezes nos distanciamos do 
Evangelho, abandonamos a esperança e negligen-
ciamos o que Jesus nos ensinou. Por isso, confes-
semos humildemente os nossos pecados, dizendo: 

T.: Diante de ti, Deus da vida, confessamos que 
temos nos desviado de teus caminhos e rompido 
com tua Aliança. Destruímos tua boa criação, 
explorando os recursos naturais por causa da 
nossa ambição. Poluímos nossos rios e mares e 
envenenamos nosso ar e nosso solo, contribuindo 
para a extinção de muitas espécies (silêncio). 

T.: Temos sido egoístas em relação aos nossos 
irmãos e irmãs. Temos permitido que nossas 
necessidades e desejos prevaleçam sobre nosso 
compromisso com a justiça. Temos construído 
muros entre congregações, igrejas e nações, e 
plantado sementes de competição e de 
desconfiança em relação aos outros (silêncio). 

T.: Temos excluído pessoas por questões de etnia, 
religião, gênero e classe. E temos usado o nome de 
Jesus para justificar conflitos e divisões. Perdoa 
todos esses nossos atos, ó Deus! Estamos aqui, 
diante de ti, arrependidos (silêncio). 

D.: Amoroso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, enviado para redimir e emancipar todo o 
povo, nós te pedimos misericórdia. Perdoa nossos 
pecados e encoraja-nos a ser fiéis à tua Aliança. 
Que nosso testemunho de unidade se fortaleça e 
brilhe como farol de esperança em nosso mundo 
dividido (silêncio). 

(Pode-se ouvir/cantar a “Canção ecumênica” aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=zz9e7ODaeHc)  

Que todos nós que acreditamos em Deus / 
Saibamos viver em paz e dialogar / Que todos nós 
que cremos que Deus é pai / Saibamos nos 
respeitar e nos abraçar / Filhos do universo 
Filhos do mesmo amor / Saibamos amar uns aos 
outros / Ouvir o que o outro nos tem à dizer / E 

https://www.youtube.com/watch?v=zz9e7ODaeHc


sem combater, sem desmerecer, primeiro escutar 
Depois discordar, por fim, celebrar e orar 
E adorar e servir a Deus / E ajudar e ajudar as 
pessoas / E respeitar os ateus. 
 
(9) COMPROMISSO 
Distribuir as pequenas estrelas brancas a cada 
pessoa presente no encontro. Convidar cada 
participante a escrever na pequena estrela os dons e 
iniciativas que se compromete a colocar a serviço da 
unidade dos cristãos, da paz no mundo e da defesa 
da “casa comum”. Fixar as estrelas no pano azul. 
 
(10)  CONCLUSÃO 
D.: Uma estrela conduziu os magos à manjedoura, 
onde encontram Jesus, Maria e José. Essa estrela 
indica a presença de Jesus Cristo, cuja luz brilha 
sempre nos caminhos e descaminhos das igrejas e 
da humanidade. Como os magos, que seguiram a 
estrela e se dirigiram a Belém, também nós 
estamos reunidos sob a luz desta estrela. Neste céu 
iluminado, acrescentamos pequenas estrelas que 
representam nossa diversidade de dons e orações 
para a unidade visível da Igreja e da Humanidade. 
Caminhando guiados por este horizonte, 
desejamos que nossas vidas unidas deem um 
testemunho luminoso de amor, comunhão e 
esperança. 

(Seria interessante ouvir – e cantar juntos – a canção 
“Ouro, incenso e mirra”, do Pe. Zezinho, acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EJDQDoM3EoQ)  

São três Reis que chegam lá do oriente 
Para ver um Rei que acaba de nascer 
Dizem que um é branco, o outro, cor de jambo 
O outro Rei é negro e que vieram ver 

O novo Rei que nasceu igual estrela no céu 
O novo Rei que nasceu igual estrela no céu 

Dizem que uma estrela muito diferente 
Lá do oriente se podia ver 
Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo 
Mas pelo deserto eles vieram ver 

Ao novo Rei que nasceu igual estrela no céu 
Ao novo Rei que nasceu igual estrela no céu 

E trazem ouro, incenso e mirra / pra festejar o 
novo Rei / que tem poder e majestade / que vem 
do céu, que é de Deus / que vai sofrer, que vai 
morrer / e que nos libertará 

E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo 
Rei / que tem poder e majestade / Que vem do 
céu, que é de Deus / Que vai sofrer, que vai 
morrer / E que nos libertará 

São milhões de vidas que no ocidente 
Que no oriente sofrem de opressão 
Tem todas as cores, todos os temores 
Todos os rancores desta humilhação 

Esperam libertação e olham todos pro céu 
Esperam libertação e olham todos pro céu 

Dizem que um futuro muito diferente 
Essa pobre gente ainda conhecerá 
Dizem que é seguro, que o futuro é certo 
Que anda muito perto, que começa já! 

Olham pro Rei que nasceu igual estrela no céu 
Olham pro Rei que nasceu igual estrela no céu 

E trazem ouro, incenso e mirra / pra festejar o 
novo Rei / que tem poder e majestade / que vem 
do céu, que é de Deus / Que vai sofrer, que vai 
morrer / e que nos libertará 

Uma bênção à escolha, e conclusão 

 

SUBSÍDIO 1 (ALGUMAS NOTAS EXEGÉTICAS SOBRE MATEUS 2,1-12) 
Logo depois de narrar, em breves traços, o 
nascimento de Jesus, Mateus descreve “o contra-
ataque” dos poderes que dominam e limitam a 
vida. Mas, no texto que estamos meditando, ele 
chama a atenção para algo absolutamente 
incomum: o aparecimento de novos e improváveis 
personagens, os magos orientais. 

Os judeus viam os povos orientais negativamente, 
como escravos, ou escravos libertos, e os 
associavam às categorias sociais dadas a bebidas 
e bordéis, gente que decifrava os sonhos, confiava 
na astrologia e conhecia seus segredos, gente 
supersticiosa. Além disso, eram membros das 
classes sacerdotais das religiões pagãs, portanto, 
gente de outra religião. Portanto, eram vistos como 
tolos, e, ao mesmo tempo, como sábios. 

Estes personagens pagãos vistos às vezes como 
tolos, outras vezes como sábios, respondem 
positivamente às ações de Deus e se põem a 
caminho, são “buscadores de Deus”. Essa atitude 
contrasta com a postura do judeu Herodes, e de 
toda a classe dirigente de Jerusalém, que ignoram 
o que está acontecendo ficam tomados de medo. 
Os magos e a Estrela são perigosos porque 
testemunham um messias/rei alternativo e 
desafiam a estabilidade política de Herodes e da 
capital. 

A atitude dos magos, pagãos e suspeitos, contrasta 
também com a atitude dos sacerdotes e escribas, 
ou “do pessoal do templo”. Eles fazem parte da elite 
religiosa, encarregada de instruir e guiar o povo nos 
caminhos de Deus. Eles constituem a classe 
profissional dos peritos, mestres, intérpretes e 

https://www.youtube.com/watch?v=EJDQDoM3EoQ


administradores da Lei. Conhecem as escrituras e 
as promessas messiânicas, mas parecem não 
esperar nenhuma novidade da parte de Deus, como 
se soubessem e controlassem tudo. 

Tanto para Herodes como para os escribas e 
sacerdotes, é inadmissível que Deus possa 
manifestar-se num povoado periférico e contra os 
poderes estabelecidos. Os magos, orientais e 
pagãos, acolhem os sinais de Deus, se põem a 

caminho rumo às periferias, reconhecem o 
Messias/Rei na fragilidade de uma criança 
indefesa, adoram o Enviado do Pai nascido da 
linhagem do pastor Davi. Para eles, Deus mantém 
sua promessa, e a nova criação está em curso. Para 
tanto, Deus dispensa a ajuda do rei e do templo. 

(Cf. Warren Carter, O Evangelho de São Mateus, 
Paulus, 2002, p. 105-119) 

 
 

SUBSÍDIO 2 (BREVE MEDITAÇÃO OFERECIDA PELO CONIC) 

Neste mundo frágil e incerto, buscamos uma luz, 
um raio de esperança, mesmo que seja fraco. Deus, 
em sua sabedoria, entrega-nos a esperança. No 
entanto, nem sempre estamos dispostos a percebê-
la. A esperança, às vezes, excede as nossas 
expectativas.  

As Escrituras nos dizem como Deus caminha com o 
povo violentado perseguido e sem esperança, 
encorajando-o. O caminho pode não ser sempre 
para a frente: às vezes, somos levados a 
reorganizar nossos passos e, outras vezes, retornar 
por uma rota diferente. 

Em meio à ausência de esperança brilhou o Astro 
que veio do Oriente. A luz deste Astro-Dom rompe 
com as divisões. O Astro-Dom continua brilhando e 
indicando caminhos para a esperança. A fé nos 
provoca a direcionar nossos olhares para a luz 
deste astro, assim como fizeram os magos, que não 
ficaram com medo de testemunhar a revelação de 
Deus. 

Podemos caminhar sempre confiantes, porque 
Deus nos abraça em nossos momentos de medo e 
abandono. Mesmo no maior abandono, Deus está 
conosco. Sua luz brilha. A voz dos profetas e 
profetizas denuncia as estruturas violentas e 
injustas, e anuncia que Deus vem morar conosco 
ao enviar seu filho Jesus Cristo. 

Os distúrbios políticos, a crescente busca por 
recursos naturais e minerais e uma geopolítica 
conduzida pela ambição das grandes potências, 
tem provocado sofrimento e repressão a muitos 
cristãos, muçulmanos, bahá’ís e outras confissões 
religiosas do Oriente Médio.  

Apesar disso, as Igrejas do Oriente nos encorajam 
para a convivência, a hospitalidade e para o diálogo 
entre religiões como caminho para superar a 
expansiva polarização de lealdades. Como nos 
testemunham eles, a fé em Jesus Cristo encoraja-
nos ao testemunho da unidade e da amorosidade. 

O caminho para a unidade cristã ainda é tortuoso, 
pois resistimos em compreender que Deus acolhe 
nossas diferenças e espera de nós esta mesma 
disposição para acolher sem distinção. Facilmente 

esquecemos que os Magos pertenciam a um povo 
e uma religião diferente do judaísmo e do 
cristianismo, e que todos pertencíamos a uma 
única tradição cristã por mais de mil anos. 

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. Às vezes ficamos parados/as por causa 
do medo e de certezas rígidas, por isso, não 
conseguimos perceber as luzes que indicam outras 
possibilidades de continuar. 

Nas antigas e familiares estradas, as comunidades 
cristãs caminhavam separadas umas das outras. 
Nas novas estradas, nas quais Deus nos conduz, 
pessoas cristãs caminham juntas e se tornam 
companheiras. Encontrar essas novas estradas 
exige discernimento, humildade e coragem. Agora é 
o tempo de conversão e reconciliação.  

Assim como o astro do Oriente, pelo batismo nossa 
tarefa é anunciar que Deus não deseja divisões, 
disputas e polarizações, mas diálogo, irmandade, 
comunhão e respeito para com todos os povos. 
Quando as comunidades cristãs se reúnem e 
abrem seus tesouros e seus corações para Jesus 
Cristo, todos se enriquecem à medida que suas 
percepções da fé em Jesus Cristo são partilhadas. 

O astro se ergueu no Oriente, e é do Oriente que o 
Sol se levanta. É nesta região, que conhecemos 
hoje como Oriente Médio, que a história de Jesus se 
fez concreta. Esta região é hoje marcada por 
conflitos e violências. Há muito sangue derramado 
naquele chão, muita injustiça e opressão que 
resultam da ambição de grupos e países 
poderosos. A partir de 1948, a região tem vivido 
uma série de guerras, conflitos e desenvolvimento 
de extremismos religiosos. Isso produziu milhares 
de testemunhas e mártires cristãos. 

No Oriente Médio, a paz com justiça é a superação 
das desigualdades e intolerâncias religiosas, a 
distribuição das riquezas e a soberania dos povos. 
E entre nós, nossas comunidades religiosas e 
eclesiais, quais são os caminhos prioritários para 
alcançar a paz com justiça? 


