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A PRESIDENTA 

 
Assisi, 18 de março de 2022 

ORAÇÃO PELA PAZ UNIVERSAL 
Pronunciado por Margaret Karram, presidente do Movimento dos Focolares  

Basílica de São Francisco – Assis (Itália) 

Hoje, 18 de março de 2022, diante do túmulo de São Francisco, exemplo universal de fraternidade de 
todo gênero humano, nós, membros do Conselho Geral do Movimento dos Focolares, reunidos nesses 
dias em Assis, 

queremos implorar o dom da PAZ! 
Representando todos os membros do Movimento - cristãos de diferentes Igrejas, adeptos de várias 
religiões, pessoas que se reconhecem irmãos e irmãs na única família humana. 
 
Assumimos o grito e o desespero dos povos que atualmente sofrem por causa da violência, dos 
conflitos armados e das guerras e dirigimos a Ti, Pai de todos, esta oração: 
 
Deus nosso, Deus da Paz, que amas a todos com amor eterno e incondicional; 
Dá-nos a graça de ver o Teu semblante em cada pessoa que encontramos 
E ajuda-nos a abater os muros da hostilidade, do ódio e da destruição. 
 

Nos te pedimos com fé incansável o dom da Paz 
 
PAZ no coração de cada pessoa,  
especialmente nos corações daqueles que governam os povos; 
PAZ entre grupos, etnias, nações; 
 

em particular, nós Te pedimos com a fé que remove montanhas, que 'cesse o fogo' da guerra 
e que vença o diálogo ‘na busca de caminhos de paz' entre  a Rússia e a Ucrânia". 

 
Pedimos a graça de cessar todos os conflitos em curso, 

especialmente os mais esquecidos. 
Senhor, nosso Deus,  
dá-nos a graça de acolhermo-nos uns aos outros, 
de nos perdoarmos, de vivermos como uma única família humana. 
Abre nossos corações e nossas mentes 
às necessidades de nossos irmãos e irmãs,  
às suas preocupações e sofrimentos. 
 

Dá-nos de amar a pátria do outro como a nossa! 
Deus de misericórdia, de concórdia, faz de nós “instrumentos da Tua paz”. 

 
a Ti, o nosso louvor e a glória,  
agora e para sempre.  
Amén 
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