Rezamos pela Ucrânia…
Ao iniciar este tempo de oração, e apesar do caos no nosso mundo, escolho a paz,
o silêncio. Respiro tranquilamente, escuto o som do silêncio à minha volta.
Pausa e oração

Pai, preparo o meu coração para te falar da tragédia que está a acontecer na
Ucrânia. Acredito que as minhas orações podem fazer a diferença, mas perdoame e ajuda-me na minha falta de fé (Marcos 9,24)
Pausa e oração

Escolho colocar a minha esperança no Senhor, junto-me à oração do Povo de
Deus, pela Ucrânia, pela Rússia, pelos países da Europa. Rezo o Salmo 46…

Deus é o nosso refúgio e a nossa força;
é a nossa ajuda nos momentos de angústia.
Por isso, não temos medo,
mesmo que a terra se ponha a tremer,
mesmo que as montanhas se afundem no mar;
mesmo que as águas rujam furiosas
e os montes tremam com o seu embate.
(salmo 46,2-3)

Pausa e oração

Um tempo de angústia. A terra a tremer. As montanhas a afundar.
Hoje, é assim que está o mundo. Mas o salmista revela uma extraordinária
confiança e paz de coração, apesar de tudo…
Como é possível?
Deus é a resposta. Deus está sempre presente, Ele é o refúgio, Ele é a força.
E está sempre presente. Só Deus é Deus!
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Um rio alegra com os seus canais a cidade de Deus,
a mais santa entre as moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, não pode vacilar;
Deus irá em seu auxílio ao romper do dia.
(salmo 46,5-6)

Rezo agora pela Igreja que está na Ucrânia, um país onde 70% da população é
cristã. Rezo particularmente por aqueles que procuram colocar a sua esperança
em Jesus e aliviar a dor dos outros.

Pausa e oração

As nações murmuram, os reinos agitam-se.
Ele faz ouvir a sua voz e a terra estremece.
O Senhor todo-poderoso está connosco!
O Deus de Jacob é o nosso refúgio!
(salmo 46,7-8)

Hoje, as nações estão agitadas e parece que tremem. Mas, o salmista afirma que
Deus está connosco e a Sua voz é escutada por toda a terra.
Que palavra ou palavras poderá estar Deus a dizer ao mundo? Como filho de Deus
e com o poder da Sua palavra na minha boca, escrevo o que Ele me diz neste
tempo de crise.

Pausa e oração
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Venham contemplar as obras do Senhor,
as coisas surpreendentes que ele fez sobre a terra.
Ele acaba com as guerras no mundo inteiro;
quebra os arcos e despedaça as lanças;
põe fogo aos escudos!
(salmo 46,9-10)

Príncipe da paz, peço-te, faz algo pelo cessar da guerra, pelo fim da violência e da
destruição na Ucrânia.

Pausa e oração

«Parem! Reconheçam que eu sou Deus!
Serei supremo entre as nações,
supremo em toda a terra!»
O Senhor todo-poderoso está connosco!
O Deus de Jacob é o nosso refúgio!
(salmo 46,11-12)

Estas palavras finais do Salmo 46 são muito intensas! Importa recordar que estão
inseridas num salmo sobre guerra. Aqui encontramos uma ordem forte às
situações caóticas: «Parem!». E que as nações em guerra se ajoelhem diante de
Deus, o Rei dos reis. Que Deus seja exaltado, que Deus seja supremo entre todas
as nações, entre todos os poderes, políticas e pessoas!

E agora, rezo em nome de Jesus pela paz. E peço a Deus que toque no Presidente
Putin da Rússia e no Presidente Zelensky da Ucrânia.
Senhor, dá-lhes sabedoria além da sabedoria humana! Coloca um desejo de paz
nos seus corações e uma estratégia para retirarem a guerra das suas agendas. Faz
algo, Senhor!
Pausa e oração
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Deus, neste tempo tão especial, com o mundo em tão grande confusão, entregote o meu trabalho, lembrando-me das palavras do apóstolo Paulo aos romanos…
Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a ele como ofertas vivas, santas e
agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com
as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim
compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o
que é perfeito. (romanos 12,1-2)

Agora, ao chegar ao fim deste encontro contigo, levo comigo a Palavra de Jesus…
E quando ouvirem dizer que há guerras e revoluções, não tenham medo. Estas coisas
têm de acontecer primeiro, mas não quer dizer que já seja o fim. (lucas 21,9)
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