
QUARTA-FEIRA DE CINZAS-PAPA FRANCISCO INTERCEDE PELA UCRÁNIA 

O Papa Francisco convoca a cristandade para, amanhã, dia 2 de março, 

Quarta Feira de Cinzas, dedicar esse dia como sendo de Oração e Jejum 

pela paz na Ucránia. 

O Santo Padre apela aos responsáveis políticos para que façam um sério 

exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da 

guerra, o Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos 

irmãos e não inimigos. Convida de modo especial os crentes a fazerem 

um dia de jejum pela Paz, amanhã, dia 2 de março. 

O Papa apela ao diálogo, Jejum e Oração pela paz “contra a loucura da 

guerra”. 

Também o Secretário de Estado do Vaticano apelou ao regresso da 

negociação para travar o conflito entre a Rússia e a Ucránia, renovando 

os alertas do Papa contra a loucura e horrores da guerra. 

A Conferência Episcopal Portuguesa também mostrou sintonia com o 

Papa Francisco e solidária para com o povo ucraniano. Condena a guerra 

e “propõe que todas as pessoas, comunidades e todas as Instituições da 

Igreja rezem pela paz naquela região, assumindo o dia 2 de março, 

Quarta Feira de Cinzas, como um dia de jejum e oração pela Ucránia. 

Os Bispos portugueses manifestam a sua solidariedade para com a 

população da Ucránia e em particular para com a numerosa Comunidade 

Ucraniana em Portugal, desejando que este tempo de angústia, 

sofrimento e guerra seja rapidamente ultrapassado e se restabeleça a 

Paz. 

É bom lembrar que “o papa visitou a Embaixada da Rússia junta da Santa 

Sé, para manifestar a sua preocupação pela guerra na Ucránia. O Santo 

Padre está muito triste com os acontecimentos bélicos e continua a 

acompanhar de perto a evolução da situação naquele país, onde já há 

inúmeras mortes e feridos”, diz o comunicado. 


