
Estamos iniciando hoje o nosso Mês de Oração pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro, e para começar convidamos a todas 
as crianças, adolescentes, assessores e famílias a conhecerem essa realidade, e juntos nos unirmos em oração, para que a força 
das nossas preces e súplicas chegue até os confins da terra e possam fortalecer aqueles mais fragilizados e que sofrem o flagelo 
da guerra, especialmente as crianças e adolescentes e tantos civis inocentes que são alvejados sem misericórdia.
Vamos suplicar à Nossa Senhora Mãe de todos os povos para que olhando esta realidade, leve a Jesus as nossas súplicas.

Contextualizando a realidade atual da guerra na Ucrânia
No sexto dia da guerra, um ataque russo contra uma torre de televisão de Kiev deixou cinco mortos, além de provocar 
a interrupção da transmissão de canais de TV.
Uma explosão atingiu prédio em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia; 
Um ataque matou 7 pessoas, de acordo com o jornal 'The New York Times'. Um outro ataque na cidade, na segunda-feira 
(28/02), matou pelo menos 9 pessoas — sendo que 5 eram de uma mesma família, que morreu em um carro.
Outro fato que comoveu a todos no último dia 28 de fevereiro, crianças com câncer com cartazes que dizem 'Pare a guerra'. 
O registro foi feito pela agência France Presse em abrigo antiaéreo localizado em um centro de oncologia em Kiev.
Em cinco dias a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e 113 mísseis de cruzeiro.
Nos últimos seis dias, 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos.
Todos os países vizinhos mantiveram até o momento as suas fronteiras abertas para os refugiados. A maioria das pessoas 
fugiu para Polônia, Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. 

Rezemos juntos pelo fim desta situação de conflito que se instalou na Ucrânia e atinge a todos, pois todos somos irmãos e 
devemos sentir em nós o sofrimento do outro. 

Fonte: G1

Logo mais disponibilizaremos para todos os grupos, em nosso site, um roteiro para encontros.

AMBIENTAÇÃO

Vela, Bíblia, Flores, o globo (desenhado ou impresso) focando a Ucrânia e Rússia, imagem das realidades da guerra na 
Ucrânia e Rússia, colocar em destaque a cor branca representando o continente da Europa e figuras que representem 
essa realidade, uma mão aberta escrito em cada dedo, o nome dos continentes, representando todos que se unem neste 
momento suplicando a paz.

ROTEIRO PARA ORAÇÃO DIÁRIA:

• Oração ao Espírito Santo. 
"Vinde Espírito Santo enchei os corações de vossos fiéis..." ou um canto.

• Intenções: Pela Paz no mundo (principalmente entre Rússia e Ucrânia).
• Dezena do terço. 
• Iluminação Bíblica: 

• Jo 20,19-23
• Jo 14,27
• Jo 16,33
• Mt 5,9
• Rm 14,16-19
• Ef 2,13-19
• Fl 4,6-7
• Cl 3,12-15

• Oração pela Paz de São Francisco de Assis

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

Roteiro para a Oração em Família

@POMBrasil1 pom.org.br@POMBrasil


