A Semana de Oração pela
Unidade Cristã de 2022 foi
preparada pelo Conselho de
Igrejas do Oriente Médio.
No Brasil a adaptação foi
realizada pelo CONIC-AGRESTE
PERNAMBUCO

Igreja Grega Ortodoxa de Antioquia (Líbano)

Igreja Evangélica Nacional (Líbano)
Igreja Ortodoxa Siriana de Antioquia (Síria)
Sínodo Evangélico do Nilo (Egito)
Igreja Maronita (Líbano)
Igreja Católica Grega Melkita de Antioquia
(Líbano)

É uma corporação regional ecumênica: une Igrejas para
um testemunho cristão comum na região onde Cristo
nasceu, viveu, morreu, foi enterrado e se levantou dos
mortos.

O trabalho se estende do Irã, indo até o Golfo a Leste, e ao
Mar Mediterrâneo e Egito a Oeste.

Conhecendo o
Conselho de Igrejas
do Oriente Médio

Originariamente formado por três famílias eclesiais: os
evangélicos, os ortodoxos ocidentais e os ortodoxos
orientais.

No ano de 1990, a família católica de Igrejas se uniu ao
Conselho.

Juntas, essas Igrejas desejam cumprir sua missão comum
e fazer acontecer a desejada unidade para a glória do
único Deus.

Trabalhar para a unidade das pessoas cristãs

através da convergência de visões, perspectivas
e atitudes entre as Igrejas do Oriente Médio,

Missão

especialmente em temas relacionados com
presença

e

testemunho

cristão

e

relacionamento entre cristãos e muçulmanos.

O que é

Uma ponte entre Igrejas,
removendo barreiras e
preconceitos, e construindo
um testemunho comum da
ressurreição do Senhor.

Uma ponte entre cristãos e
pessoas de outras religiões
na região, especialmente
com relação aos
muçulmanos

Uma ponte entre o Oriente
Médio e o restante do
mundo cristão.

Promove a reflexão teológica e ecumênica no Oriente Médio.

Fortalece a educação ecumênica, da comunicação e do uso da
internet.

O que faz:

Desenvolve diálogos e iniciativas de justiça e paz.

Realiza trabalhos ecumênicos, humanitários e de
desenvolvimento, ajudando os mais vulneráveis a ter acesso a
básicas necessidades e direitos.
Parceria pela cidadania - acolhendo a diversidade e prestando
serviço ao fortalecimento da missão apostólica, que é o
testemunho e o papel construtivo das pessoas cristãs na região.

DESAFIOS

Contexto histórico: 14 e 15 de maio de 1948;
Marcas profundas do passado a israelenses e palestinos - e emoções

conflitantes de um lado a outro.
No dia 14 de maio de 1948: fundação do Estado de Israel, que foi a
concretização de uma aspiração histórica e uma conquista para os judeus
após o Holocausto.
O dia 15 de maio é lembrado como o início de um êxodo em massa de
palestinos que está na raiz do conflito travado há décadas com os
israelenses.

“al nakba", significa "a catástrofe".

O que aconteceu: horas após a declaração de independência de Israel, tropas de
Egito, Líbano, Síria, Iraque e Jordânia iniciaram uma ofensiva contra o novo país
da região.

Os combates começaram horas após o fim do mandato britânico na Palestina iniciado em 1923 por determinação da Liga das Nações para estabilizar e
coordenar a partilha das terras da região.
À meia-noite do dia 15 de maio de 1948, encerrou-se a administração do Reino
Unido, sem uma direção clara a ser seguida em relação à possível criação de um

estado para os palestinos.

• As igrejas no Oriente Médio estão enfrentando variados desafios
que afetam sua vida ecumênica e seu testemunho;

• Muitos destes desafios têm profundas raízes na história da região,
em suas tradições religiosas e culturais;

Desafios

•

Sucessivas crises econômicas e lutas por poder geopolítico;

• O primeiro e mais significativo desafio atual se relaciona com a
própria continuidade da presença cristã na região;
• Desde a Nakba Palestina, as muitas décadas de conflitos e tumultos

políticos em países como Líbano, Iraque, Irã, Síria e Egito geraram a
uma crescente tendência de imigração cristã, diminuindo o número
dos fiéis e ameaçando a estabilidade da presença cristã.

As comunidades cristãs no

Oriente Médio são
minoritárias. Muitas têm
sofrido ameaças e

perseguições por causa dos
extremismos religiosos e da
relação entre poder político e
poder religioso. Muitos são
obrigados a imigrar e se

refugiar por causa dos
conflitos e dos extremismos.

• Nas duas últimas décadas aprofundamento
das mudanças em todos os níveis da

sociedade;
• Colapso da estrutura de governo em vários
países.

• Contínuo conflito militar;
• Enfraquecimento da recuperação econômica
e

das

estruturas

sociais,

mudanças

demográficas forçadas e negligenciamento
de sistemas de valores;

O testemunho e a presença dos cristãos no

Oriente Médio têm sofrido profundos impactos
causados por essas prolongadas crises e
conflitos e por isso está se tornando crucial

que todos os parceiros ecumênicos e outras
entidades humanitárias e desenvolvimentistas
sejam

capazes

adequadamente

o

de
atual

compreender
contexto

e

as

consequências da dramática diminuição do
número de cristãos.

Muitas intervenções ocidentais no Oriente Médio se baseiam
numa “Percepção Ocidental” do que o Oriente necessita.

Essas intervenções até agora não levaram suficientemente
em consideração as perspectivas das Igrejas e do povo do
Oriente Médio.
Igrejas, indivíduos e governos estão questionando a
viabilidade do testemunho cristão e o futuro do cristianismo
no Oriente Médio.
Comunidades cristãs estão repensando o papel da Igreja e de

suas instituições.

Que modelo de “parceria na cidadania”, de
diversidade e coexistência com judeus e
muçulmanos, podem as pessoas cristãs

oferecer à região e ao mundo globalizado?

Qual é o papel profético do Conselho de
Igrejas do Oriente Médio para levar a um
renovado, justo, pacífico e sustentável

Oriente Médio?

Alguns focalizam mais a diminuição da presença do cristianismo no Oriente Médio, outros

colocam mais ênfase na qualidade do testemunho e da vida espiritual que animam essas
comunidades.
A presença cristã somente faz sentido se estiver a serviço de uma missão.

A principal missão das pessoas cristãs na região se apoia em sua habilidade de testemunhar
juntos com seus parceiros o serviço da cidadania, da salvaguarda da diversidade, seja ela
humana, ecumênica ou inter-religiosa, e da construção de resiliência no meio dos variados

desafios comuns que estão enfrentando.

Ser ponte
onde existe

muro

A homenagem à estrela do Oriente
Reis Magos....quem reconhece o recém nascido como Messias?

Violência institucional – Herodes
Imigração para ter segurança

Anunciar que Deus não deseja divisões, polarizações e disputas, mas, sim, o diálogo, a
irmandade, a comunhão e o respeito entre todos os povos;

De Belém a Jerusalém a
Belém

Jerusalém é um símbolo importante

para judeus, cristãos e muçulmanos.
Jerusalém é a cidade de paz que
simboliza o encontro da humanidade,
que é diversa. Entretanto, Jerusalém
caracteriza-se por contradições.

Jerusalém: simboliza a relação
entre o Templo e o domínio do
poder romano imperial, impedia a
paz e promovia desigualdades.

Pelo nascimento de Jesus em
Belém, Deus inverte a lógica do
poder.

Jesus nasce para mostrar que o
Reino de Deus não se caracteriza
pela desigualdade e pela tirania,
mas pelo amor à pessoa próxima,
pelo cuidado de quem sofre e está
encarcerado, pela não acumulação
de riquezas.

Belém é o contraponto da forma
como se estabelece o poder
em Jerusalém. Era necessário que
a experiência de Belém irradiasse
para Jerusalém.

