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Semana de oração pela uniddade dos cristãos 2020 

Tema: “Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum” 

 (Atos dos Apostolos 28, 2) 

Data: 18-25 gennaio 2020 

 

Queridos irmãos e irmãs, 

Renovamos os melhores votos de um feliz ano novo a todos. 

Como é tradição queremos lembrar toda a Família Orionina o empenho da Semana 

de Oração pela Unidade dos Cristãos. Esta é um convite da Igreja e, de maneira especial, 

do Pontifício Conselho para a promoção da unidade dos cristãos, que nós, orioninos, não 

podemos deixar de fora. 

 

O tema deste ano  

O tema deste ano de 2020 “Eles nos demonstraram uma benevolência fora 

do comum”enfoca a tragédia dos migrantes e o tema da recepção. A ajuda foi 

preparada pelos cristãos das várias igrejas presentes em Malta e em Gozo. Os cristãos de 

Malta, em 10 de fevereiro, celebram a festa do Naufrágio do Apóstolo Paulo, 

comemorando e agradecendo a chegada da fé cristã naquelas ilhas. O testo dos Atos dos 

Apóstolos proclamada por ocasião da Festa é a mesma escolhida para o tema da Semana 

de Oração deste ano de 2020. Após uma tempestade terrível, São Paulo e os homens que 

estavam com ele no navio conseguem salvar-se e são generosamente socorridos pelos 

habitantes da ilha de Malta. 

O Mediterrâneo tornou-se uma armadilha mortal para muitos migrantes, nossos 

irmãos e irmãs. Em nossos dias, há muitas pessoas que enfrentam os mesmos terrores 

enfrentados por Paulo e seus companheiros no mesmo mar. De várias regiões do mundo, 

muitos homens e mulheres empreendem viagens igualmente perigosas por terra e mar, 

para escapar de desastres naturais, guerras e pobreza. Até suas vidas estão à mercê de 

imensas forças e fria indiferença, de adversidades não apenas naturais, mas também 

políticas, econômicas e humanas. 

E eis a pergunta que desafia fortemente a consciência de cada um de nós: como 

cristãos e orioninos, diante do sofrimento de outros, sentimos essa fria indiferença 

dentro de nós ou "tratamos com benevolência", tornando-se ao mesmo tempo as 



ferramentas da Providência de Deus que ama a todos, especialmente os mais 

necessitados? 

Procurar a unidade: um compromisso para todo o ano 

A data tradicional para a celebração da Semana de Oração pela Unidade dos 

Cristãos no Hemisfério Norte ocorre de 18 a 25 de Janeiro. No hemisfério sul, em que o 

mês de Janeiro é um período de férias, as igrejas celebram a Semana de Oração em 

outras datas, por exemplo, no tempo de Pentecostes, um período igualmente simbólico 

para a unidade da Igreja. 

Conscientes dessa flexibilidade na data da semana, incentivamos as várias 

comunidades a considerar o material proposto pela comissão de preparação como um 

convite para encontrar oportunidades ao longo do ano para orarmos juntos pela 

conquista da unidade plena, que é a vontade do próprio Cristo. Essa unidade será feita 

com o compromisso concreto de cada um de nós. 

Com a oração, não devem faltar gestos concretos de generosidade. 

Obviamente, um grande espaço será dado ao tema da hospitalidade, que deve ser aberto 

a todos. A hospitalidade é uma virtude altamente necessária na busca da unidade entre 

os cristãos. É uma conduta que nos leva a uma maior abertura para com os 

necessitados. 

O material de animação pode ser encontrado no site do Pontifício Conselho para a 

promoção da unidade dos cristãos. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-

per-l-unita.html em Italiano, Inglês, Francês, Espanhol e Português. 

 

Com os melhores cumprimentos e votos de tudo de bom! 

 

Roma, 7 Janeiro 2020 

P. Pierre KOUASSI e Suor Maria Irma RABASA, Conslheiros gerais 

encarregados do Ecumenismo                        
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