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Nos passos de seus predecessores imediatos- de Paulo VI à Bento XVI- 
Papa Francisco chegará à Terra Santa em maio para visitar os lugares onde Jesus 
nasceu. Paulo VI foi o primeiro papa, após à partida de São Pedro, a chegar à 
Terra Santa. Cardeal Montini, eleito Papa em 21 de junho de 1963, tomou a 
decisão, já imediatamente em setembro, de viajar aos Lugares Santos.
 Em 4 de dezembro de 1963, na conclusão dos trabalhos da segunda sessão 
do Vaticano II, para a surpresa dos Padres Conciliares, ele anunciou sua viagem 
eminente:

“É tão viva em Nós a convicção de que, para a feliz conclusão final do 
Concílio, é necessário intensificar orações e obras, que tomámos a decisão, 
depois de madura reflexão e muita oração, de Nos fazermos Nós mesmos 
peregrino à terra de Jesus Nosso Senhor. (...)Veremos aquele solo bendito de 
onde Pedro partiu e para onde nenhum dos seus sucessores voltou! Nós 
humildemente e por breve tempo lá iremos em atitude de oração, de penitência e 
de renovação para oferecer a Cristo a sua Igreja, para chamar a ela, única e 
santa, os Irmãos separados, para implorar a divina misericórdia em favor da paz 
entre os homens”

O retorno do sucessor de Pedro ao lugar Santo é sempre um evento cheio 
de significados. Como podemos esquecer a oração do Beato João Paulo II no 
Muro das Lamentações de Jerusalém durante o Grande Jubileu de 2000 e a visita 
do Papa Bento XVI, de 08 à 15 de maio de 2009. A peregrinação foi marcada por 
momentos de grande espiritualidade.

Nós sentimos muito felizes pela visita que está por vir do Papa Francisco à 
Terra Santa ( http://popefrancisholyland2014.lpj.org ), a qual foi anunciada em 5 de 
janeiro. Ele disse: “Num clima de alegria, típica desta época do Natal, gostaria de 
anunciar que de 24 a 26 de maio, se Deus quiser, farei uma peregrinação à Terra 
Santa. O principal objetivo é comemorar o histórico encontro entre o Papa Paulo 
VI e o Patriarca Atenágoras, que aconteceu exatamente em 05 de janeiro, como 
hoje, há 50 anos”. As etapas serão três: Amã, Belém e Jerusalém. No Santo 
Sepulcro celebraremos um encontro ecumênico com todos os representantes das 
Igrejas cristãs de Jerusalém e com o Patriarca Bartolomeu, de Constantinopla. 
Desde agora, peço que rezem por esta peregrinação.”

É precisamente com esse senso de gratidão e apoio que nós queremos estar 
próximos uns dos outros, como irmãos e irmãs em todo o mundo, para preparar 
essa importante peregrinação. Mais uma vez nós rezamos seriamente pelo dom 
da paz para a Terra Santa, começando com a Comunhão redescoberta com a 
própria Igreja e por todo o mundo.

http://popefrancisholyland2014.lpj.org
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 A seguinte folheto é destinado a ser um instrumento para acompanhar suas 
orações e para a preparação nos próximos meses, especialmente durante os três 
dias 24, 25 e 26 de março e abril durante os mesmos dias da peregrinação no mês 
de maio. 

 Este folheto estará disponível para todos e será traduzido em várias línguas. 
Ele será certamente bem vindo de modo particular por todos aqueles que sempre 
compartilham a oração durante o Dia Internacional de Intercessão pela Paz na 
Terra Santa e por àqueles que participaram na oração extraordinária de todas as 
Igrejas pela Reconciliação, Unidade e Paz começando por Jerusalém.
 
 Esta ferramenta é uma proposta, que pode ser seguida por suas orações 
dentro de um quadro comum, planejada como um caminho para sentirmos unidos 
como a primeiro comunidade de fiéis a qual “ era um só coração e uma só 
alma” ( At 4, 32).

 Agora, deixemos nossas mentes acordar, nossas consciências serem 
iluminadas e todas as forças do espírito serem alongadas pelo olhar iluminador de 
Cristo. Com sincera tristeza tornemo-nos conscientes de todos os nosso pecados, 
dos pecados de nossos pais, daqueles da história passada; tornemo-nos 
conscientes dos pecados do nosso próprio tempo e do mundo onde vivemos. 
Façamos isso de modo que nossa dor possa não ser covarde nem impetuosa mas 
humilde; não desesperada mas confiante; não entorpecida mas orante. Nós 
fazemos isso nos unindo com a atitude de Cristo Nosso Senhor que foi paciente 
até a morte e obediente até a cruz. Recordando sua memória pungente, nós 
imploramos sua misericórdia protetora. Nós vos adoramos, Ó Cristo, e vos 
bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

(Paulo VI, 4 de janeiro de 1964)

 A guerra mais difícil é a guerra contra nós mesmos. Nós devemos nos 
desarmar. Eu tenho seguido essa guerra por anos e ela é terrível. Mas eu tenho 
sido desarmado. Eu não tenho mais medo de nada porque o amor lança o medo 
fora. Eu tenho sido desarmado do desejo de estar sempre certo para me justificar 
descreditando os outros. Eu não estou mais na defensiva, ciosamente agarrado a 
minha riqueza. Eu acolho e compartilho. Eu não estou particularmente fixado as 
minhas ideias, meus projetos. Eu aceito isso sem remorso. Eu desisti de 
comparação. O que é bom, verdadeiro e real é sempre o melhor para mim. É por 
isso que eu não tenho medo. Quando você não tem nada você não está mais 
amedrontado. Se nós desarmarmos, se nós formos livres, nós nos abrimos para o 
Homem-Deus que renovou todas as coisas. Ele então enxugará todos os vícios 
passados e criará um novo tempo no qual tudo é possível. 

(Atenágoras I, Patriarca de Constantinopla) 



DIAS DE PREPARAÇÃO

24 de março / abril
• Dia de jejum 
• 15 h, Capela da Divina Misericórdia
• 21 h, Oração do Rosário Ortodoxo ou do Santo Terço (mistérios dolorosos)  
Oração pessoal durante o dia

25 de março  / abril 
• Dia de adoração 
• 15 h, Adoração do Santíssimo Sacramento
• 21 h, Via Crucis [http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm] (março) 
           Via Lucis [http://www.maranatha.it/via/lucis/lucoverpage.htm] (abril)
Oração pessoal durante o dia

26 de março  / abril
Dia de Unidade
• Visita a um parente / amigo, que está doente, na prisão, em casa.
• 18 h, Oração por Unidade, Reconciliação e Paz 
Oração pessoal durante o dia

DIAS DE PEREGRINAÇÃO

24 de maio
• Dia de jejum
• h (do papa), Capela da Divina Misericórdia
• 21 h, Oração do Rosário Ortodoxo ou do Santo Terço (Mistérios Luminosos) 
Oração pessoal durante o dia

25 de maio
• Dia de Unidade
• 19 h, Oração Extraordinária pela Reconciliação, Unidade e Paz
• 21 h, Oração do Rosário Ortodoxo ou do Santo Terço (Mistérios Gozosos) 

Oração pessoal durante o dia

26 de maio
• Dia de louvor
•  17,20 h, Santa Missa 
• 21 h, Oração do Rosário Ortodoxo ou Santo Terço (Mistérios Gloriosos) 
Oração pessoal durante o dia

http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm%5D
http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm%5D
http://www.maranatha.it/via/lucis/lucoverpage.htm%5D
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ORAÇÃO PELA UNIDADE, RECONCILIAÇÃO E PAZ

Invocação do Espírito Santo
Invocação de São Miguel

Primeira Leitura e intenção: 
Livro do profeta Isaias 30,19-26

Povo de Sião, que habitais em Jerusalém, tu não chorarás mais. Quando gritares, 
ele te agraciará. Tão logo ele tiver ouvido, responderá. Ele vos dará pão na 
aflição, água na opressão, aquele que deverá instruir não se esconderá mais e 
teus olhos o verão. Teus ouvidos ouvirão a voz que dirá atrás de ti, quando tiveres 
de ir para a direita ou para a esquerda: “Este é o cominho, tomai-o”. Terá por 
profano o folhado de prata de tuas imagens esculpidas e o revestimento de ouro 
dos teus ídolos fundidos. Tu as jogarás fora como imundícies em lhes dirá: Fora 
daqui! Ele te dará a chuva para a semente que tiveres semeado na terra; o 
alimento que a terra produzirá será abundante e suculento. Naquele dia, teus 
rebanhos poderão pastar em vastas pastagens. Os bois e o jumentos que 
trabalham a terra comerão forragem salgada, joeirada a pá e forcado. Em cada 
alta montanha, em toda colina elevada, haverá cursos d’agua abundantes no dia 
do grande massacre, quando ruírem por terra as torres. A luz da lua será 
multiplicada por sete – como a luz de sete dias – quando o Senhor pensará as 
chagas do seu povo e trará das feridas que sofreu. 

Oremos pela Paz em Jerusalém e na Terra Santa, para que de Jerusalém a Paz 
possa ser difundida dentro da Igreja. Rezemos pela Paz na Igreja, pela Paz nas 
várias famílias e comunidades cristãs; pela Paz na Igreja entre diferentes 
comunidades cristãs; pela Paz entre as várias denominações cristãs. Rezemos ao 
Espírito Santo, para que ele possa trazer Paz em nossos corações, pois é de onde 
a Paz deve preceder e ser difundida.

Tempo de silêncio para oração pessoal

Segunda leitura e intenção
Livro do profeta Isaias 40: 1-5

Confortai, confortai meu povo, diz vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e 
proclamai a seu respeito que a sua corveia estáumão de Jerusalém e prtpeito que 
a sua corvus, falai ao coraçver que a terra produzirs teus ificars da s cumprida, 
que o seu castigo está saldado, que ela recebeu da mão do Senhor duas vezes a 
paga de todas as suas faltas. Uma voz proclama: “ No deserto abri um caminho 
para o Senhor, nivelai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale 
seja entulhado, que toda montanha e toda colina sejam rebaixadas, que a 
cordilheira se torne uma planície, e os outeiros, uma baixada. Então a glória do 
Senhor será revelada e toda carne sem exceção verá a que a boca do Senhor 
falou”.



Oremos pela Paz em Jerusalém e na Terra Santa, para que de Jerusalém a Paz 
possa ser difundida no mundo. Rezemos pela Paz no mundo, pela Paz dentro das 
sociedades civis; pela Paz entre nações, povos e culturas. Rezemos pela Paz 
dentro e entre todas as denominações religiosas no mundo e em particular pela 
Paz entre as três religiões monoteístas quem professam a fé comum no Deus de 
Abraão. Rezemos ao Espírito Santo, para que Ele possa trazer Paz dentro de 
nossos corações pois é dentro do coração que se decide pela Paz.

Tempo de silêncio para oração pessoal.

Terceira leitura e intenção:
Livro do profeta Jeremias 3, 12-17

Vai gritar estas palavras para o Norte:
Voltem,  renegados de Israel, oráculo do Senhor –, a minha presença não será 
mais um pesadelo para vós. Pois eu sou misericordioso – oráculo do Senhor –, 
não guardo rancor para sempre. Reconheçam, porém, sua perversão: é contra o 
Senhor teu Deus, que se rebelaram. Desgastaram- se em andanças junto aos 
estrangeiros, sob toda a árvore verde. Não escutaram minha voz – oráculo do 
Senhor. – 
Voltem filhos apostatas – oráculo do Senhor –, pois continuo sendo seu dono: 
tomá-los-ei de uma cidade, dois de uma família, para conduzí-los a Sião. Eu lhes 
darei pastores segundo o meu coração que lhes apascentarão com conhecimento 
e habilidade. Naqueles dias quando se multiplicarem abundantemente pela terra – 
oráculo  do Senhor –, ninguém me dirá: “ Arca da Aliança do Senhor!” Ela não 
surgirá à memória, mão será mais lembrada, ninguém dará por sua falta, não a 
farão de novo. Naquele tempo, Jerusalém é que será  chamada “Trono do 
Senhor”; por causa do Nome do Senhor estabelecido em Jerusalém, todos os 
povos confluirão para ela. Não persistirão em suas inclinações de coração. 

Oremos pela Igreja Mãe de Jerusalém, que Ela possa responder completamente 
sua vocação de inspirar e promover Unidade dentro da Igreja. Rezemos por todas 
as denominações cristãs presentes in Jerusalém para que aumentem suas vozes 
e assim a voz do Senhor, todo-poderoso, possa ser ouvida e atendida; rezemos 
para que a Unidade da Igreja seja lançada em Jerusalém e de Jerusalém. 
Rezemos ao Espírito Santo para que ele possa dispor nossos corações para 
Unidade, pois o amor de Deus tem sido derramado dentro de nossos corações 
pelo Espírito Santo.

Tempo de silêncio para oração pessoal.

Quarta leitura e intenção:
Evangelho segundo João 17, 22-26

Quanto a mim, dei-lhes a gloria que me deste, para que sejam um, como nós 
somos um, eu neles como tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e, 
assim, o mundo possa reconhecer que me enviaste e os amaste, como tu me 
amaste. Pai, quero que, lá onde estiver, estejam também comigo aqueles que me 



deste, para que contemplem a glória que me concedestes, antes da criação do 
mundo.
Pai justo, enquanto o mundo não te conheceu, eu te conheci, e estes 
reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e darei a 
conhecer ainda mais, a fim de que o amor com que amaste esteja neles, e eu 
neles.
Oremos pela Unidade da Igreja, para que os cristãos possam ouvir o grito de 
sofrimento de Cristo devido a dilaceração de seu Corpo Místico, a Igreja. Rezemos 
para que a Unidade no Espírito possa ser alcançada, todos respeitando os 
tesouros das diferentes tradições cristãs como fonte de riqueza para toda a Igreja; 
rezemos para que a Unidade seja realizada ao redor de Um Tabernáculo, segundo 
o desejo de Cristo. Rezemos ao Espirito Santo, para que Ele possa disponibilizar 
nossos corações para a Unidade, pois é dentro do coração que a conversão se 
realiza.

Tempo de silêncio para oração pessoal

Quinta leitura e intensão:
Evangelho segundo Lucas 22, 14-20

E quando chegou a hora, ele se pôs à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: 
Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes de padecer! Pois vos digo que 
não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, 
e havendo dado graças, disse: “Tomai-o, e reparti-o entre vós; Porque vos digo 
que já não beberei do fruto da vinha, até que venha o Reino de Deus”.
E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: “Isto é o 
meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Da mesma maneira, tomou o cálice, após a ceia, dizendo: “Este cálice é a nova 
Aliança em meu sangue derramado por vós.

Oremos pela celebração unificada da Santa Festa da Páscoa; rezemos pelos 
cristãos, que eles possam unanimemente decidir sobre uma data comum para 
celebrar o Mistério da Morte e Ressurreição de Cristo; rezemos para que Cristo 
possa sustentar esse primeiro passo de trazer a Igreja à completa Unidade em 
Espírito. Rezemos ao Espírito Santo, que Ele possa dispor nossos corações para 
aqueles quem foram confiados à decisão de unificar a celebração da Páscoa entre 
os cristãos, para que o amor de Deus possa ser manifestado em seus corações.

Tempo de silêncio para oração pessoal

Ladainha dos Santos.
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