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Intenção de Oração 
do Santo Padre

UNIVERSAL 

Os jovens na escola de Maria  
Pelos jovens, especialmente os da América Latina, para que, 
seguindo o exemplo de Maria, respondam ao chamamento do 
Senhor para comunicar ao mundo a alegria do Evangelho.

São Paulo, 

“Ai de mim, se eu não evangelizar!”

(1 Cor 9,16)

A oração é um dos pilares fundamentais da nossa missão. Sem a força que nos vem de 
Deus, não seríamos capazes de ajudar os Cristãos que sofrem por causa da sua fé.
Para ajudar estes Cristãos perseguidos e necessitados criámos uma grande corrente de oração 
e distribuímos gratuitamente esta Folha de Oração, precisamente porque queremos que este 
movimento de oração seja cada vez maior. 

Por favor, ajude-nos a divulgá-la na sua paróquia, nos grupos de oração, pelos amigos 
e vizinhos. Não deite fora esta Folha de Oração. Depois de a ler, partilhe-a com alguém ou 
coloque-a na sua paróquia.
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A coragem de arriscar

Reflectir

Quando era capelão militar, prestei serviço 
religioso durante um ano no Regimento de 
Transmissões, em Lisboa. No primeiro dia em 
que fui visitar a Unidade, ao apresentar-me 
ao comandante, um Coronel de Engenharia, 
ele disse-me: Senhor Capelão, nós temos 
aqui uma missão muito importante a seu 
respeito. Qual é essa missão?, perguntei-lhe. 
Pôr em causa os fundamentos da sua fé, foi 
a sua resposta. Ao que eu respondi: isso vai 
ser muito importante para mim, pois tenho 
vivido num ambiente eclesial protegido, de 
modo que esse desafio será para mim muito 
salutar. Mas, Senhor Comandante, não se 
esqueça que também eu tenho uma missão 
muito importante para desempenhar nesta 
Unidade, respondi-lhe. E ele: não me diga, 
Senhor Capelão, que pretende converter-
-nos, obrigar-nos a todos a ir confessar-nos 
e a ir à Missa!... Não, Senhor Comandante, 
de modo nenhum. Não tenho nenhuma pre-
tensão de converter seja quem for, Senhor 
Comandante. Faz parte da minha missão 
pôr em causa os fundamentos da sua incre-
dulidade! Nesse primeiro dia ficámos por ali 
na nossa conversa. 

Na vez seguinte, quando fui cumprimentá-
-lo, disse-me: Vamos então começar a nossa 
missão? Com certeza, Senhor Comandante. 

Que questão tem então para me colocar 
que vá pôr em causa os fundamentos da 
minha fé? É esta, respondeu-me. Senhor 
Capelão, se Deus existe e é bom, como 
você acredita, como é que explica então a 
existência do sofrimento, sobretudo dos 
inocentes, as injustiças e de tantas coisas 
más que acontecem pelo mundo? E você, 
Senhor Comandante, que não acredita, 
como explica as mesmas coisas, o sofrimen-
to, sobretudo dos inocentes, as injustiças e 
todos estes males que nos afectam e que 
tornam pesada e triste muitas vezes a nossa 
vida? À minha pergunta, que lhe devolvia 
a sua, ele reagiu imediatamente dizendo: 
mas sou eu que faço as perguntas, Senhor 
Capelão! Mas, Senhor Comandante, eu sou 
como o Principezinho de Saint-Éxupery, que 
responde perguntando!...

É evidente que a minha atitude o perturbou 
profundamente e ele verificou que afinal 
são as mesmas questões que interpelam 
tanto os crentes como os descrentes. O 
sofrimento, a morte, todos os males que 
afectam a nossa vida são comuns a todos; 
não são provocados pela crença nem pela 
descrença; o que distingue uns e outros é 
o modo como enfrentam estas questões, 
como as interpretam, como as integram no 

INTENÇÃO NACIONAL

Por todos os que sofrem ou passam por algum tipo de provação existencial, para 
que possam ser iluminados e ver no seu sofrimento e provação a sua participação 
na Cruz gloriosa do Senhor do qual nos vem a salvação. 
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Reflectir

processo da existência. Tempos mais tar-
de, o meu Comandante disse-me: Senhor 
Capelão, façamos um pacto de não-agres-
são! Mas, Senhor Comandante, eu nunca 
o agredi! Apenas me limitei a devolver-lhe 
as questões que me levantava, porque elas 
são comuns a nós os dois e tanto minam 
os fundamentos da minha fé como os 
fundamentos da sua incredulidade. Afinal 
o que significa crer? O que é que alguém 
pretende comunicar quando diz que não 
tem fé? Com isso o crente ou o descrente 
vive melhor os paradoxos e as contradições 
da própria existência?

Os antigos gregos tinham um mito que 
representava a existência humana como um 
homem que tinha de empurrar uma pedra 
enorme por uma encosta acima. Quando 
chegava ao cimo, faltavam-lhe as forças e 
escorregava para baixo e tinha de recomeçar 
o seu trabalho. Era o mito de Sísifo. Talvez 
por isso é que na minha terra natal as pes-
soas ainda respondam dizendo “empurran-
do”, quando lhes perguntam “como está?”.

Quando a um jovem que eu acompanho 
há quatro anos lhe foi diagnosticado um 
cancro no sistema linfático, a mãe, lavada 
em lágrimas, perguntava: mas o que fize-
mos de mal para que este filho tenha esta 
doença terrível? Nessa altura, eu respondi: 
vamos procurar descobrir o que é que Deus 
nos quer dizer com esta “visita”! E assim tem 
sido! Vivendo na fé esta doença, ele chegou 
a dar este testemunho a um grupo de uni-
versitários: agora acredito verdadeiramente 
que Deus existe, porque nesta doença o 
Senhor tem manifestado o Seu amor por 
mim e por todos os que me acompanham!

É a cruz gloriosa, de que fala o precónio pas-
cal, da qual nos vem a salvação. Se o Senhor 
revelou a Sua divindade – “verdadeiramente 
este homem era o Filho de Deus”, exclamou 
o centurião romano ao vê-lo “morrer assim” 
(Mc 15,39) -, será também na nossa cruz, no 
peso da nossa própria existência, levada 
com Ele, que vamos também encontrar o 
Deus que nos ama e que na cruz nos revela o 
Seu amor por cada um de nós, como excla-
ma S. Paulo: “Ele amou-me e entregou-se 
por mim” (Gl 2,20). 

Hipnotizado pelas sereias do conforto e do 
prazer, o homem de hoje tem medo do sofri-
mento como o diabo da cruz! Mas o peso da 
existência é uma lei da vida. Sempre que fui 
acompanhar este jovem nas suas quimiote-
rapias ao IPO vi tantos doentes!... O cancro 
não fora provocado nem pela fé nem pela 
incredulidade. Mas viver a doença (e as pro-
vações da vida) na fé ou na incredulidade, 
não é a mesma coisa. Aquelas palavras de 
Jesus – “vinde a Mim todos vós que andais 
cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei” (Mt 
11,28) - tornaram-se verdade neste jovem 
que tem sentido o conforto do Senhor na 
sua doença!

Acreditar hoje passa por aqui! Acreditar é ter 
confiança em alguém; e acreditar em Deus 
passa por esta confiança de sentir-se amado 
nas provações e nas dificuldades da vida. 
Por aqui passa o risco da fé! 

 Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Assistente Espiritual da Fundação AIS
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EGIPTO
UMA PRESSÃO CRESCENTE

Superfície
1.002.000 km2 

População
93.384.000 habitantes

Religiões
Muçulmanos: 91,1%
Cristãos: 8,3%
Outras: 0,6%

Língua oficial
Árabe

Multiplicando os atentados no Sinai, em Minia e em Alexandria, os 
Islamistas procuram dividir os Cristãos e os Muçulmanos. Será em vão?

Mais de mil famílias cristãs fugiram da 
zona de El-Arish, no norte da península 
do Sinai, em Fevereiro de 2017, depois 
do assassinato de sete coptas, um pro-
fessor, um veterinário e outros funcio-
nários, tendo alguns sido decapitados 
e outros queimados vivos perante as 
suas famílias.

Mesmo que os Cristãos não sejam 
os únicos alvos do grupo Ansar Beït 
Al-Maqdis, que prestou fidelidade 
ao Daesh no Outono de 2016, esta 

estratégia de terror tem como objectivo 
uma verdadeira purificação religiosa.

Os ataques contra os Cristãos da região 
começaram depois da “revolução” 
egípcia de Janeiro de 2011. Pouco a 
pouco, os Cristãos foram sendo sujeitos 
a insultos violentos, e a ameaças nos 
espaços públicos e nos transportes. 
Depois, a situação agravou-se consi-
deravelmente com raptos e execuções, 
tendo em vista caçar os Cristãos, mas 
também minar a unidade nacional.
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Egipto

TESTEMUNHAS DA FÉ 
Em Dezembro de 2016, 29 cristãos 
perderam a vida num atentado contra 
a Igreja de São Pedro e São Paulo no 
Cairo. A 9 de Abril, Domingo de Ramos, 
44 cristãos foram mortos num duplo 
atentado, quase simultâneo, nas 
Igrejas de São Marcos de Alexandria e 
de São Jorge de Tanta.

Em Maio de 2017, em Minya, 35 cristãos 
encontraram a morte num ataque a um 
autocarro, provocado por um coman-
do armado. Chamados a proclamar a 
fé muçulmana, os cristãos recusaram 
e foram abatidos um a seguir ao outro. 
A sua recusa em apostatar, apesar da 
ameaça de morte, fez deles autênticos 
mártires.

No mês de Junho de 2017, a polícia 
egípcia declarou ter impedido um 
atentado à bomba contra uma igreja 
de Alexandria e ter detido seis ele-
mentos de um grupo terrorista que 
planeava o ataque. A 15 de Julho do 
mesmo ano, um guarda de segurança, 
encarregue da supervisão da Igreja dos 
Santos em Alexandria, onde tinha tido 
lugar um atentado aquando da Missa 
de Ano Novo de 2011, foi ferido por um 
muçulmano que tentava entrar na igre-
ja recusando o controlo de segurança.

Em Outubro de 2017, o Pe. Samaan 
Shehata, da Igreja Copta Ortodoxa do 
Egipto, foi assassinado à facada na 
cidade do Cairo onde se encontrava a 
recolher ajuda humanitária para a sua 
paróquia pobre situada na região de 

Beni Suef. A notícia deste crime deixou 
a comunidade cristã profundamente 
consternada, até pelo facto de nin-
guém ter prestado auxílio ao sacerdote 
quando já se esvaía em sangue no meio 
da rua. O Pe. Samaan teve de esperar 
mais de uma hora até ao aparecimento 
de uma equipa de emergência médica. 
Segundo diversos relatos publicados 
então, praticamente nenhuma assis-
tência foi prestada no local pela equipa 
dos bombeiros, tendo o padre vindo a 
falecer já no hospital. O agressor, deti-
do pouco depois pelas autoridades, 
foi libertado após ter sido considerado 
como mentalmente incapaz. Nem 
sequer foi presente a um juiz. 

No final do mês de Dezembro de 2017, 
dois homens armados invadem a Igreja 
de Mary Mina, situada em Helwan, ao 
sul do Cairo, e, disparando indiscrimi-
nadamente, provocam uma dezena 
de mortos, incluindo três agentes da 
polícia que se encontravam de guarda 
ao templo. Um dos atacantes morreu 
no local e o outro foi detido pelas 
autoridades. 

Já em 2018, em Setembro, oito igrejas 
coptas, situadas na Diocese ortodoxa 
de Luxor, foram encerradas pelas auto-
ridades após  protestos violentos por 
parte de aldeões muçulmanos. Essas 
igrejas aguardavam ainda o reconhe-
cimento oficial das autoridades públi-
cas, mas estavam já de portas abertas 
com base nas garantias proferidas pelo 
ministro da Construção que anunciou, 
em Janeiro deste ano, que os Cristãos 
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Egipto

A 11 de Dezembro de 2016,  
 29 cristãos perderam a vida 
num atentado contra a Igreja 
São Pedro e São Paulo no Cairo.

poderiam continuar a reunir-se nos 
locais que tivessem apresentado 
pedidos de reconhecimento e aguar-
dassem a atribuição da respectiva 
licença. Calcula-se que  haverá várias 
centenas de igrejas em todo o país 
nesta situação.

No mês de Novembro de 2018, pelo 
menos sete cristãos coptas foram 
assassinados e 19 ficaram feridos, em 
Mynia, quando o autocarro em que 
viajavam no deserto, a caminho do 
mosteiro de São Samuel, foi atacado 
por um grupo de homens armados. 
Seis dos cristãos assassinados perten-
ciam à mesma família, incluindo duas 
crianças, um rapaz de 15 anos e uma 

menina de 12. O ataque, prontamente 
reivindicado pelo Daesh, foi muito 
semelhante ao que ocorreu na região, 
em Maio do mesmo ano.

“O nosso ministro do Interior corre 
atrás dos cadáveres das vítimas em 
vez de proteger os cidadãos vivos 
contra os atentados”, exclama o Pe. 
William Sidhom, jesuíta egípicio. “Não 
há intenção de combater o terrorismo”, 
acrescenta Ossama Tharwat, um jovem 
copta de Minya. Com a existência de 
opiniões religiosas dos xeques salafi-
tas, dos partidos políticos religiosos e 
de um discurso religioso incitando à 
violência contra os Cristãos, assistire-
mos a todos os dias a uma tragédia.”
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Egipto

Assim, as tensões entre a presidência 
do Estado e a universidade Al-Azhar 
não param de aumentar devido ao 
combate contra o extremismo religio-
so. Depois de repetir o seu pedido para 
se refazer um discurso religioso huma-
no e contemporâneo, o presidente 
Al-Sissi retirou das mãos do xeque 
Al-Azhar o dossier da “Renovação do 
discurso religioso”, e confiou-o ao seu 
próprio conselheiro religioso, o jovem 
xeque Ossama Al-Azhari, moderno e 
mais aberto. 

A REACÇÃO DOS CRISTÃOS
Apesar das crispações evidentes, os 
Cristãos tentam evitar cair na armadi-
lha da divisão e da violência. “É neces-
sário não confundir toda a população 
muçulmana do Egipto, com a qual 
temos boas relações, com os terroristas 

islamistas que têm outros objectivos 
para além da religião», confidencia  
D. Emmanuel Ayad Bishay, o Bispo 
católico de Luxor.

“Os terroristas perderam”, afirma  
D. Kyrillos William Samaan, bispo copta 
católico de Assiout. Ele assegura que 
“Apesar dos atentados visando os seus 
locais de culto, que fizeram recentemente 
dezenas de mortos, os Cristãos egípcios 
não têm medo, as igrejas estão cheias”.

A visita do Papa ao Cairo, a 28 e 29 de 
Abril de 2017, menos de três meses 
depois dos atentados do Domingo de 
Ramos, deu coragem aos Coptas. Esta 
viagem, ao mesmo tempo pastoral, 
ecuménica e inter-religiosa, coincidiu 
com o 70º aniversário do começo das 
relações diplomáticas entre o Egipto e 
o Vaticano.

“Apesar dos atentados 
(…) os Cristãos egípcios 
não têm medo”.
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Meditação Egipto

O impacto da Igreja no 
Egipto é desproporcional em 
relação aos seus efectivos.

As suas palavras de encorajamento 
aos Cristãos, os encontros com o Papa 
Ortodoxo Tawadros II, a sua denúncia 
da violência religiosa e o seu elogio ao 
grande Imã d’Al-Azhar revestiram-se 
de uma grande importância simbólica 
para a população, pelo que ele ganhou 
a estima de todos, com excepção, evi-
dentemente, da minoria extremista.

Oração

Para que os Cristãos no Egipto não se 
deixem intimidar pela violência e pela 
dor, e saibam agir com mansidão e 
rezar com perseverança, nós Te pedi-
mos Senhor!

Uma minoria 
muito activa 
A Igreja Católica no Egipto, isto 
é 275.000 fiéis, representa 0,27% 
da população e ao mesmo tem-
po 400 escolas frequentadas 
por cerca de 100.000 alunos, 15 
hospitais, 108 dispensários e uns 
50 orfanatos: uma presença na 
sociedade egípcia largamente 
desproporcionada em relação 
aos seus efectivos! Entre o clero 
encontram-se 16 bispos, cerca de 
500 padres diocesanos e religio-
sos, mais de 800 religiosos e uma 
centena de seminaristas, assim 
como 200 leigos missionários e 
catequistas. 
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Oração

Todos os dias abrimos os olhos, mas não o suficiente.
Vemos descontentes a imperfeição e a pedra.
Olhamos com desgosto – em nós e nos outros –
o avesso e a costura
e não nos damos conta
que poder observar com amor o avesso
se torna preciosa aprendizagem de caminho
(e que esse caminho nos leva até ao presépio).
Pois aquilo, precisamente aquilo
que hoje identificares como pedra
Deus vem ensinar-te
a transformar em estrela.

José Tolentino Mendonça

A tua Pedra será a tua Estrela
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Deus do deslumbramento, 
liberta-nos de tudo o que  
nos mantém cativos

Entraram em Cafarnaum. Chegado o sábado, veio à sinagoga e come-
çou a ensinar. E maravilhavam-se com o seu ensinamento, pois os 
ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da Lei. 
Na sinagoga deles encontrava-se um homem com um espírito maligno, 
que começou a gritar: «Que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste 
para nos arruinar? Sei quem Tu és: o Santo de Deus.» Jesus repreendeu-
-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem.» Então, o espírito maligno, 
depois de o sacudir com força, saiu dele dando um grande grito. Tão 
assombrados ficaram que perguntavam uns aos outros: «Que é isto? Eis 
um novo ensinamento, e feito com tal autoridade que até manda aos 
espíritos malignos e eles obedecem-lhe!» E a sua fama logo se espalhou 
por toda a parte, em toda a região da Galileia. 

(Mc 1, 21-28)

Estavam maravilhados com o seu ensinamento. O deslumbramento, essa experiência 
feliz que nos surpreende e desconstrói os esquemas, que se introduz como lâmina de 
liberdade em tudo o que nos oprime: rumores, palavras, processos mentais, hábitos, 
que nos faz entrar na dimensão da paixão, que é capaz de mover montanhas. 
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Meditação

Resgatemos o deslumbramento, a capacidade de nos encantarmos de cada vez 
que encontramos alguém com palavras que transmitem a sabedoria do viver, que 
tocam o coração da vida porque nascem do silêncio, da dor, da profundidade, da 
proximidade da sarça ardente. A nossa capacidade de experimentar alegria é 
directamente proporcional à nossa capacidade de nos deslumbrarmos. 

Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Autorizadas são apenas as 
palavras que alimentam a vida e a fazem florir. Jesus tem autoridade porque 
nunca está contra o ser humano, mas sempre a favor dele, e sabe-o algo no interior 
de quem o escuta. Autorizadas e verdadeiras são apenas as palavras tornadas car-
ne e sangue, como em Jesus; a sua pessoa é a mensagem. 

Como emerge do excerto que se segue: Havia um homem possuído por um espírito 
impuro. O primeiro olhar de Jesus repousa sempre na fragilidade do ser huma-
no, e a primeira de todas as pobrezas é a ausência de liberdade, como para um 
homem «possuído», prisioneiro de alguém mais forte que ele. 

E vemos como Jesus intervém: não faz discursos sobre Deus, não procura expli-
cações sobre o mal, antes mostra Deus que Se imerge nas feridas do ser huma-
no; é Ele mesmo, Deus, que Se imerge, como cura, na vida ferida, e mostra que 
o Evangelho não é um sistema de pensamento, não é uma moral, mas uma 
admirável libertação. 

Ele é o Deus chamado liberdade e que se opõe a tudo o que aprisiona o homem. 
Os demónios dão-se conta: o que há entre nós e Tu, Jesus de Nazaré? Vieste para 
nos arruinar? Sim, Jesus veio para arruinar tudo o que arruína o homem, veio para 
demolir prisões; veio trazer espada e fogo para cortar e queimar tudo o que não 
é amor. Veio para arruinar o reino dos desejos equivocados que se apoderam e 
devoram o homem: dinheiro, sucesso, poder, egoísmos. 

A esses, que dirigem os corações, Jesus diz apenas duas palavras: cala-te, sai. 
Como sonhou Isaías, que as espadas se transformem em arados, que se quebre 
a concha e apareça a pérola. A pérola da criação é o homem livre e amante. 
Posso tornar-me assim, também eu, se o Evangelho for para mim paixão e encanto. 
Padecimento e parto. Então descobrirei «Cristo, minha doce ruína» (Turoldo), 
que arruína em mim tudo o que não é amor, que dos meus braços liberta todas 
as coisas vazias e dilata os horizontes que respiro. 

 Ermes Ronchi, In “Avvenire” 
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Queridos irmãos e irmãs,

A Epifania é uma festa da luz. “Ergue-te, Jerusalém, e sê iluminada, que a tua 
luz desponta e a glória do Senhor está sobre ti” (Is 60, 1). Com estas palavras do 
profeta Isaías, a Igreja descreve o conteúdo da festa. Sim, veio ao mundo Aquele 
que é a Luz verdadeira, Aquele que faz com que os homens sejam luz. Dá-lhes 
o poder de se tornarem filhos de Deus (cf. Jo 1, 9.12). Para a liturgia, o caminho dos 
Magos do Oriente é só o início de uma grande procissão que continua ao longo 
da história inteira. Com estes homens, tem início a peregrinação da humanidade 
rumo a Jesus Cristo: rumo àquele Deus que nasceu num estábulo, que morreu na 
cruz e, Ressuscitado, permanece conosco todos os dias até ao fim do mundo (cf. 
Mt 28, 20). A Igreja lê a narração do Evangelho de Mateus juntamente com a visão 
do profeta Isaías, que escutamos na primeira leitura: o caminho destes homens é 
só o início. Antes, tinham vindo os pastores – almas simples que habitavam mais 
perto de Deus feito menino, podendo mais facilmente “ir até lá” (cf. Lc 2, 15) ter com 
Ele e reconhecê-Lo como Senhor. Mas agora vêm também os sábios deste mundo. 
Vêm grandes e pequenos, reis e servos, homens de todas as culturas e de todos 
os povos. Os homens do Oriente são os primeiros, seguidos de muitos outros ao 
longo dos séculos. Depois da grande visão de Isaías, a leitura tirada da Carta aos 
Efésios exprime, de modo sóbrio e simples, a mesma ideia: os gentios partilham da 
mesma herança (cf. 3, 6). Eis como o formulara o Salmo 2: “Eu te darei as nações 
por herança, e os confins da terra para teu domínio” (v. 8).

O coração inquieto

em busca de Deus
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Actualidade

Os Magos do Oriente vão à frente. Inauguram o caminho dos povos para 
Cristo. (…) Segundo palavras de Jesus, caminhar à frente do rebanho faz parte 
da função do Pastor (cf. Jo 10, 4). Por isso naqueles personagens, que foram os 
primeiros pagãos a encontrar o caminho para Cristo, talvez possamos – não obs-
tante todas as diferenças nas respectivas vocações e tarefas – procurar indicações 
para a missão dos Bispos. Que tipo de homens eram os Magos? Os peritos dizem-
-nos que pertenciam à grande tradição astronômica que se fora desenvolvendo 
na Mesopotâmia no decorrer dos séculos, e era então florescente. Mas esta infor-
mação, por si só, não é suficiente. Provavelmente haveria muitos astrônomos 
na antiga Babilônia, mas poucos, apenas estes Magos, se puseram a caminho e 
seguiram a estrela que tinham reconhecido como sendo a estrela da promessa, ou 
seja, a que indicava o caminho para o verdadeiro Rei e Salvador. Podemos dizer 
que eram homens de ciência, mas não apenas no sentido de quererem saber 
muitas coisas; eles queriam algo mais. Queriam entender o que é que conta no 
facto de sermos homens. Provavelmente ouviram falar da profecia de Balaão, um 
profeta pagão: “Uma estrela sai de Jacob, e um ceptro se levanta de Israel” (Nm 
24, 17). Eles aprofundaram esta promessa. Eram pessoas de coração inquieto, 
que não se satisfaziam com aparências ou com a rotina da vida. Eram homens à 
procura da promessa, à procura de Deus. Eram homens vigilantes, capazes de 
discernir os sinais de Deus, a sua linguagem subtil e insistente. Mas eram também 
homens corajosos e, ao mesmo tempo, humildes: podemos imaginar as zomba-
rias que tiveram de suportar quando se puseram a caminho para ir ter com o Rei 
dos Judeus, enfrentando canseiras sem número. Mas, não consideravam decisivo 
o que se pensava ou dizia deles, mesmo pelas pessoas influentes e inteligentes. 
Para eles o que contava era a própria verdade, não a opinião dos homens. Por 
isso, enfrentaram as privações e o cansaço dum caminho longo e incerto. Foi a 
sua coragem humilde que lhes permitiu prostrar-se diante dum menino filho de 
gente pobre e reconhecer n’Ele o Rei prometido, cuja busca e reconhecimento fora 
o objetivo do seu caminho exterior e interior.(…)

A oração contínua significa nunca perder o contato com Deus, deixar-se tocar 
sempre por Ele no íntimo do nosso coração e deste modo sermos permeados 
pela sua luz. Só quem conhece a Deus pessoalmente é que pode guiar os outros 
para Deus. E só quem guia os homens para Deus é que os guia pela estrada da vida.

O coração inquieto, de que falamos inspirando-nos em Santo Agostinho, é o 
coração que, em última análise, não se satisfaz com nada menos do que Deus 
e é, precisamente assim, que se torna um coração que ama. O nosso coração vive 
inquieto por Deus, e não pode ser doutro modo, embora hoje se procure, com 
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“narcóticos” muito eficazes, libertar o homem desta inquietação. Mas não somos só 
nós, seres humanos, que vivemos inquietos relativamente a Deus. Também o cora-
ção de Deus vive inquieto relativamente ao homem. Deus espera-nos. Anda à 
nossa procura. Também Ele não descansa enquanto não nos tiver encontrado. 
O coração de Deus vive inquieto, e foi por isso que se pôs a caminho até junto de 
nós – até Belém, até ao Calvário, de Jerusalém até à Galileia e aos confins do mundo. 
Deus vive inquieto connosco, anda à procura de pessoas que se deixem contagiar 
por esta sua inquietação, pela sua paixão por nós; pessoas que vivem a busca que 
habita no seu coração e, ao mesmo tempo, se deixam tocar no coração pela busca 
de Deus a nosso respeito. Queridos amigos, foi esta a missão dos Apóstolos: acolher 
a inquietação de Deus pelo homem e levar o próprio Deus aos homens. E, seguindo 
os passos dos Apóstolos, esta é a vossa missão: deixai-vos tocar pela inquietação de 
Deus, a fim de que o anseio de Deus pelo homem possa ser satisfeito.

Os Magos seguiram a estrela. Através da linguagem da criação, encontraram o 
Deus da história. É certo que a linguagem da criação, por si só, não é suficiente. 
Apenas a Palavr sa de Deus, que encontramos na Sagrada Escritura, podia indicar-
-lhes definitivamente o caminho. Criação e Escritura, razão e fé devem dar-se as 
mãos para nos conduzirem ao Deus vivo. Muito se discutiu sobre o tipo de estrela 
que guiou os Magos. Pensa-se numa conjunção de planetas, numa Supernova, ou 
seja, uma daquelas estrelas inicialmente muito débeis que, na sequência duma 
explosão interna, irradia por algum tempo um imenso esplendor, num cometa, 
etc. Deixemos que os cientistas continuem esta discussão. A grande estrela, a 
verdadeira Supernova que nos guia é o próprio Cristo. Ele é, por assim dizer, 
a explosão do amor de Deus, que faz brilhar sobre o mundo o grande fulgor do 
seu coração. E podemos acrescentar: tanto os Magos do Oriente, mencionados 
no Evangelho de hoje, como os Santos em geral pouco a pouco tornaram-se eles 
mesmos constelações de Deus, que nos indicam o caminho. Em todas estas pes-
soas, o contato com a Palavra de Deus provocou, por assim dizer, uma explosão de 
luz, através da qual o esplendor de Deus ilumina este nosso mundo e nos indica 
o caminho. Os Santos são estrelas de Deus, pelas quais nos deixamos guiar 
para Aquele por quem o nosso ser anseia. (…) Queridos amigos, vós seguistes 
a estrela que é Jesus Cristo, quando dissestes o vosso “sim” ao sacerdócio e ao 
ministério episcopal. E certamente brilharam para vós também estrelas menores, 
que vos ajudaram a não errar o caminho. Na Ladainha dos Santos, invocamos 
todas estas estrelas de Deus, a fim de que brilhem sempre de novo para vós e 
vos indiquem o caminho. 

Homilia do Papa Bento XVI na Santa Missa da Solenidade da Epifania do Senhor, Basílica de S. Pedro, 06/01/2012
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