
Oração de Partilha da 
Luz da Paz de Belém 

 
Recebeste nas tuas mãos a Luz da Paz de 
Belém! Ela veio de tão longe, e chegou 
até ti, passando de mão em mão, sem 
nunca se apagar. Agora é a tua vez de a 
passares!  De assumires o papel de 
mensageiro da paz, através desta chama 
que vem desde Belém. É a tua vez de 
aquecer o coração de alguém com a Luz 
da Paz de Belém, com esta Luz. Luz que é 
ao mesmo tempo tão frágil e tão 
poderosa. Frágil porque é apenas uma 
pequena chama numa vela. Poderosa 
pelo que representa e transmite ao 
coração:  é símbolo de Cristo, o Príncipe 
da Paz. 
Assume a missão de construtor da Paz e, 
decidido, transmite-a a todos os que 
encontrares, usando esta oração: 
 

 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. Ámen 
 
Escutemos uma passagem do Livro do 
Profeta Isaías: 
 
O povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz; habitavam numa terra de 
sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. 
Multiplicaste a alegria, aumentaste o 
júbilo; alegram-se diante de ti como os 
que se alegram no tempo da colheita, 
como se regozijam os que repartem os 
despojos. 
Porque um menino nasceu para nós, um 
filho nos foi dado; tem a soberania sobre 
os seus ombros, e o seu nome é: 
Conselheiro-Admirável, Deus herói, Pai-
Eterno, Príncipe da paz. 
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Dilatará o seu domínio com uma paz sem 
limites, sobre o trono de David e sobre o 
seu reino. Ele o estabelecerá e o consoli-
dará com o direito e com a justiça, desde 
agora e para sempre. Assim fará o amor 
ardente do Senhor do universo. 
 

Is 9, 1-2; 5-6 
 
Na certeza de que Jesus é o Príncipe da 
Paz que veio ao nosso encontro para nos 
dar a sua Paz, recebe esta Luz que veio de 
Belém, passando de mão em mão, sem 
nunca se apagar. Ela é frágil, mas por 
detrás desta sua fragilidade, esconde a 
força poderosa que vem de Jesus. Com 
ela recebe o compromisso de seres 
construtor da Paz. 
 
Neste momento o que vai receber a Luz 
acende a sua vela na Vela que transporta 
a Luz da Paz de Belém. 
 
Sabendo que agora somos construtores 
da Paz, rezamos juntos a oração que Jesus 
nos ensinou. 
 
Rezam juntos o Pai Nosso e de seguida, o 
que entregou a Luz diz: 
 
Vamos em Paz, construamos a Paz, e 
sejamos para todos sinal desta Luz que 
nos vem de Jesus! 
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