
 
 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 26 de setembro de 2017. 

 

A isto, portanto vos exorto no Senhor, eu que 

estou prisioneiro: vivei a vossa vida de acordo 

com o chamamento que recebestes, em toda 

humildade e mansidão, com paciência, 

suportai-vos uns aos outros no amor; aplicai-

vos a guardar a unidade do Espírito pelo 

vínculo da paz (Ef. 4,1-3).  

 

Querido irmão no corpo de Cristo, papa Francisco.  

 

É no espírito dessa exortação do Apóstolo São Paulo que nos dirigimos à Sua Santidade. 

Ao chegarmos à comemoração ecumênica dos 500 anos da Reforma, Deus nos está concedendo 

uma oportunidade ímpar, um verdadeiro kairós, de dar um novo e altamente significativo gesto 

impulsionador de nossa jornada rumo à unidade, unidade que Cristo nos concede como dom e à 

qual nos convoca como tarefa. 

 

O nosso empenho ecumênico 

 

Escrevemos-lhe como Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC, uma 

associação fraterna de Igrejas, abaixo subscritas, criada em 1982 com a finalidade de promover o 

encontro, o diálogo e a cooperação entre as Igrejas, visando superar as divisões existentes entre 

nós. Desde o Brasil e de forma contextualizada na realidade sociorreligiosa da América Latina, 

integramo-nos no movimento ecumênico, convictos de que essa é uma das formas privilegiadas 

para o testemunho da fé no único Cristo e no único Evangelho que cremos e proclamamos. 

Sabemos que “Acreditar em Cristo significa querer a unidade; querer a unidade significa querer a 

Igreja; querer a Igreja significa querer a comunhão de graça que corresponde ao desígnio do Pai 

desde toda a eternidade” (Ut unum sintt, 10).  

 

Orientados por este mesmo Evangelho, no qual o Senhor Jesus pede ao Pai a unidade entre 

as pessoas que nele acreditam (Jo 17,21), buscamos progredir no diálogo e, como Igrejas, sentimo-

nos responsáveis pelo “ministério da reconciliação” (2 Cor 5,18) que Cristo nos confiou. Nosso 

esforço para mostrar ao mundo que Ele é nossa unidade, que derruba os muros da separação (Ef 

2,14) que entre nós foram criados em vários momentos da história. O contexto social e religioso 

que vivemos apresenta novos desafios para a unidade cristã e novas pautas para o diálogo. O 

desenvolvimento das ciências e das novas tecnologias, a globalização sociocultural e econômica, 

o pluralismo religioso interpela-nos a um lúcido discernimento entre as contribuições singulares e 

oportunas que trazem para a comunidade humana e o planeta, e os limites e desafios que 
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apresentam para as relações entre povos, credos, culturas na perspectiva da convivência na 

diversidade, na justiça social e no cuidado da Terra. Interpeladas a um renovado testemunho da fé 

cristã, essa realidade desafia as Igrejas a assumirem juntas a tarefa do cuidado da vida no/do 

planeta, da globalização e do diálogo com as diferentes religiões, discernindo juntas os caminhos 

da evangelização no século XXI. Fatos como a criação do Conselho Mundial de Igrejas (1948) e 

a realização do Concílio Vaticano II (1962-1965) contribuem para isso. Progredimos 

consideravelmente nos esforços de mútuo entendimento, mútua acolhida e cooperação na missão, 

expressando uma “fraternidade reencontrada” (Ut unum sint, 41-42) que urge ser afirmada.  

 

Para isso, muito nos fortalecem as suas orientações, Santo Padre, às quais agradecemos 

imensamente. Acolhemos a sua proposta de vivermos numa “Igreja em saída”, capaz de um 

processo de reforma “inadiável” (EG 27-32) pela conversão pastoral e missionária (Evangelii 

Gaudium, 25), promovendo a “cultura do encontro” e a “cultura do diálogo” em nosso mundo. 

Recordando que “somos peregrinos e peregrinamos juntos, a abertura de coração ao companheiro 

de estrada sem medos nem desconfianças, orienta nosso olhar primariamente para o que 

procuramos: a paz no rosto do único Deus” (Evangelii Gaudium, 244).  

 

  Comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma 

 

Neste ano de 2017, muitas comunidades cristãs, instituições de ensino teológico e 

organizações ecumênicas no Brasil acolheram a proposta da Comissão Internacional do Diálogo 

Católico-Luterano de uma “comemoração conjunta” da Reforma iniciada por Martim Lutero no 

século XVI. O Documento Do Conflito à Comunhão: comemoração conjunta católico-luterana 

da Reforma em 2017, publicado pela referida Comissão em 2013, está sendo refletido em várias 

ocasiões na vida das nossas Igrejas. Reunidas na XVI Assembleia Ordinária do CONIC, entre os 

dias 21 a 24/08/2017, as nossas Igrejas aceitaram o desafio de não mais “continuar repetindo 

antigos relatos da Reforma, que apresentam as perspectivas luteranas e católicas de forma separada 

e muitas vezes em oposição uma à outra” (Do Conflito à Comunhão, 8). Hoje podemos melhor 

entender a estrutura de pensamento e as verdadeiras motivações de uns e de outros, de modo que 

nos é possível afirmar que a revisão da Reforma permite constatar uma real comunhão em nossas 

diferenças. A comemoração conjunta nos leva a trabalhar estas diferenças em perspectiva 

ecumênica e reconciliadora.    

 

Propomo-nos, assim, a fazermos uma revisão das posturas que umas Igrejas têm alimentado 

em relação às outras, relendo o processo da Reforma no século XVI, as circunstâncias nas quais 

aconteceram e suas implicações para as comunidades cristãs de hoje. Nessa revisão, percebemos 

que Martim Lutero foi o catalisador de aspirações por reformas eclesiásticas que há tempos eram 

apresentadas em diferentes contextos da história da Igreja. Clamava-se por uma reforma da Igreja 

“na cabeça e nos membros”. Lembremos de Pedro Valdes, João Wycliff, João Hus; lembremos 

também de São Bento, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e, mais tarde, Santo Inácio 

de Loyola. Naturalmente, diferentes eram as motivações, os métodos e os contextos da reforma 

proposta, mas verifica-se o consenso de que a Igreja em muitos aspectos não satisfazia as 

exigências do testemunho do Evangelho nas diferentes épocas desses, e outros, reformadores. No 

século XX, o Concílio Vaticano II foi um concílio de verdadeira reforma na Igreja Católica, 

redimensionando sua teologia, sua organização estrutural e integrando-se decididamente e com 

vigor no movimento ecumênico. 



 
 

 

Olhando de hoje para trás: a proposta de Lutero 

 

No seu tempo, Lutero quis contribuir para que tais reformas acontecessem. Ele não queria 

dividir a Igreja. Pretendia, antes, envolver as pessoas num processo reformatório que ajudasse a 

Igreja a viver com maior fidelidade a sua vocação e a sua missão. Para isso publicou, em 1517, as 

95 teses contra as indulgências como um chamado a um debate público sobre questões teológico-

pastorais que, no seu entender, deveriam impulsionar mudanças na Igreja. A principal intuição de 

Lutero foi o recentramento da vida cristã e eclesial nas Escrituras, tendo no seu centro o Evangelho 

de Jesus Cristo. A partir da Palavra de Deus contida nas Escrituras, recebemos a salvação por graça 

mediante a fé em Jesus Cristo (Rm 1,17; 3,21-26). Daqui surgiram os princípios solus Christus, 

sola fide, sola gratia, sola scriptura, como pilares da “teologia evangélica” tendo como princípio 

norteador, como articulus stantis et cadentis ecclesiae, a doutrina da justificação.  

 

As posturas de Lutero e a reação do magistério romano a elas tiveram desdobramentos 

teológicos na compreensão da relação entre as Escrituras e a Tradição, entre a Lei e o Evangelho, 

nos sacramentos, nos ministérios ordenados, nas estruturas da Igreja. Tiveram consequências 

também políticas e culturais em toda a Europa. Muitos desses desdobramentos e reações, 

infelizmente, causaram uma profunda ruptura na Igreja. Não se pode negar que Lutero teve seus 

erros, equívocos e fragilidades. Mas a tradição católica pode reconhecer, também, que a Reforma 

por ele proposta manteve um patrimônio comum na fé cristã que em nossos tempos pode ser 

explicitado de forma ecumênica. Cada vez mais compreendemos que os princípios luteranos para 

a compreensão da fé cristã não queriam, num primeiro momento, opor-se à mediação eclesial, mas 

ajudar a compreender como a Igreja podia, de fato, realizar a sua função de meio e não de fim na 

experiência da graça que justifica. Cerca de cinco séculos mais tarde, o Concílio Vaticano II 

afirmou a identidade, natureza e missão da Igreja como sinal, instrumento e sacramento da união 

de Deus com a humanidade e dos povos entre si (cf. LG 1). Esse concílio reformador da Igreja 

Católica converge nas intuições fundamentais da Reforma, como a renovação bíblica, litúrgica e 

patrística; a centralidade da Sagrada Escritura na vida da Igreja; a afirmação do sacerdócio comum 

dos fiéis e da natureza verdadeiramente eclesial da comunidade local; a necessidade de reforma 

permanente na Igreja; a tarefa da Igreja como serviço ao Evangelho e ao mundo; a liberdade das 

pessoas na orientação da própria vida social e religiosa, entre outros (Do Conflito à Comunhão, n. 

26).  

  

Lastimamos que acontecimentos posteriores à publicação das 95 teses, muitos deles de 

caráter mais político, econômico e cultural do que religioso, levaram ao rompimento com a Igreja 

de Roma. A intenção original foi de promover um debate acadêmico e eclesiástico. Com a ampla 

difusão não prevista, o povo se apropriou das teses, clamando por mudanças. Por outro lado, o 

debate acadêmico e eclesiástico nunca aconteceu. O poder eclesiástico-político estabelecido 

rejeitou os questionamentos de Lutero sem admitir discuti-los, o que foi deplorado inclusive por 

um dos representantes do papa Leão X, João Eck. Por outro lado, o tom das acusações de Lutero 

e seus seguidores frente a Roma aumentou ao ponto de queimar a bula de ameaça de excomunhão 

e o código de direito canônico, proclamado a excomunhão da igreja de Roma. As incompreensões 

e tensões geraram animosidades e intransigências em ambas as partes que fortaleceram as 

tendências divisionistas da Igreja. Hoje, reconhece-se que os erros não eram praticados de um só 

lado (Unitatis Redintegratio, 3), que a responsabilidade pela ruptura da unidade da Igreja não está 



 
 

apenas do lado de Lutero e dos seus seguidores, e que todos precisamos de conversão para 

assumirmos conscientemente as nossas culpas pela situação de divisão em que vivemos (Unitatis 

Redintegratio, 7).  

 

 Olhando para o hoje: nova compreensão católica da Reforma 

 

São conhecidos os avanços em âmbito católico das pesquisas históricas e teológicas sobre 

a pessoa de Lutero, seu ensino e a Reforma. Em face aos resultados já obtidos nessas pesquisas, o 

então Prefeito do Secretariado pela Promoção da Unidade dos Cristãos, o cardeal Johannes 

Willebrands, afirmou por ocasião da V Assembleia da Federação Luterana Mundial em Evian 

(1970), que Lutero “poderá ser nosso mestre comum em que Deus teria que ficar sempre Senhor 

e que nossa resposta humana mais importante teria que consistir em confiança absoluta e na 

adoração de Deus”.1 Difundiu-se a ideia de que Lutero era um teólogo católico, de importância 

para toda Igreja, um “pai comum da Igreja” (P. Manns). No ano de 1983, nas comemorações dos 

500 anos do nascimento de Lutero, teólogos da estatura de Heinrich Fries e Karl Rahner 

defenderam a real possibilidade de uma unidade das igrejas com propostas concretas. Numa 

recente publicação sobre Lutero numa perspectiva ecumênica, o cardeal Walter Kasper ressaltou 

que “para católicos, Lutero fora, por muito tempo, o herege por excelência que carregava a culpa 

pela cisão da igreja ocidental, com todas suas nefastas consequências até hoje. Estes tempos, no 

geral, se foram. A pesquisa católica do século XX trouxe uma importante reviravolta na 

compreensão de Lutero; resultou no reconhecimento da intenção genuinamente religiosa de 

Lutero, num juízo mais justo sobre a culpa pela cisão e, no signo do ecumenismo, na recepção de 

vários de seus entendimentos e, não por último, seus hinos eclesiásticos.”2 

 

Essas pesquisas, como também, inversamente, pesquisas análogas de teólogos luteranos, 

reconhecendo, por seu turno, limitações e erros de parte de Lutero, mas realçando seu incansável 

testemunho evangélico, fortalecem o diálogo católico-luterano, com a publicação de documentos 

que afirmam Lutero, testemunha de Jesus Cristo (1983); que católicos e luteranos estamos Todos 

sob o mesmo Cristo (1980); que devemos reconhecer A unidade diante de nós (1984). Afirmamos 

uma Declaração conjunta sobre a doutrina da justificação por graça e fé (1999), que nos permite 

perceber que já passamos da fase Do conflito, trilhando agora em direção à comunhão (2013). 

Esses resultados do diálogo, entre outros tantos, expressam considerável revisão de Lutero e da 

Reforma, afirmando a herança comum que católicos e luteranos temos hoje. 

 

Os bispos de Roma do período pós-conciliar têm se manifestado sensíveis aos resultados 

das pesquisas sobre Lutero e sobre a Reforma, bem como aos resultados do diálogo ecumênico. 

Em 31 de outubro de 1983, o papa São João Paulo II escreveu uma carta ao cardeal Willebrands, 

sugerindo que o ano de comemoração do nascimento de Lutero deveria ser realizado num “espírito 

verdadeiramente ecumênico”.3 Reconheceu a importância da pesquisa evangélica e católica sobre 

Lutero, em muito convergentes, especialmente ao destacar a “profunda religiosidade” de Lutero. 

O papa Bento XVI, em seu discurso aos membros do Conselho da Igreja Evangélica na Alemanha, 

em 23 de setembro de 2011 no ex-convento agostiniano de Erfurt, onde Lutero entrara para a vida 

                                                           
1 Apud PESCH, Otto Hermann. Hinführung zu Luther. Mainz: Grünewald, 2004. p. 311. 
2  KASPER, Walter Kardinal. Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive. 2. ed. Düsseldorf: Patmos, 

2016, p. 8-9. 
3 Documentado em Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, vol. 34, p. 115, 1983. 



 
 

monástica, afirmou que a pergunta de Lutero por um Deus misericordioso “não cessa de maravilhar 

o meu coração”. E continua, afirmando ser necessário destacarmos o que temos em comum e não 

o que nos separa: “Esta constitui uma tarefa ecumênica central, na qual nos devemos ajudar 

mutuamente: a crer de modo mais profundo e vivo. Não serão as táticas a salvar-nos, a salvar o 

cristianismo, mas uma fé repensada e vivida de modo novo, através da qual Cristo, e  com Ele o 

Deus vivo, entre neste nosso mundo.”4 E cala profundamente em nossos corações também o seu 

grande gesto, Papa Francisco, participando da celebração ecumênica na catedral luterana de Lund, 

em 31 de outubro de 2016, dando início às comemorações dos 500 anos da Reforma. Na 

Declaração Conjunta publicada nessa ocasião, afirmou-se que “Cinquenta anos de constante e 

frutuoso diálogo ecumênico entre católicos e luteranos ajudaram-nos a superar muitas diferenças 

e aprofundaram a compreensão e confiança entre nós. Ao mesmo tempo, aproximamo-nos uns dos 

outros através do serviço comum ao próximo – muitas vezes em situações de sofrimento e de 

perseguição. Graças ao diálogo e testemunho compartilhado, já não somos desconhecidos; antes, 

aprendemos que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. [...] Cientes de que o 

modo como nos relacionamos entre nós incide sobre o nosso testemunho do Evangelho, 

comprometemo-nos a crescer ainda mais na comunhão radicada no Batismo, procurando remover 

os obstáculos ainda existentes que nos impedem de alcançar a unidade plena.”5 

 

Olhando para frente: três urgências ecumênicas 

 

Na positividade desse clima ecumênico e à distância dos 500 anos da Reforma de Lutero, 

temos hoje melhores condições de fazermos uma releitura serena, honesta e com intenção 

reconciliadora, dos fatos da Reforma do século XVI. “Não se trata de contar uma história diferente, 

mas de contar a história diferentemente” (Do Conflito à Comunhão, n. 16). Nesse sentido, como 

Igrejas do CONIC, constatamos três urgências ecumênicas nos caminhos da reconciliação cristã 

que, nos permita Santo Padre, queremos aqui compartilhar: 

 

1 – A urgência de intensificarmos os esforços por uma revisão da pessoa de Lutero que 

nos possibilite reconhecê-lo como alguém que possuía uma verdadeira fé em Cristo como Deus e 

Salvador (1 Cor 8,6), mediador da salvação para toda a humanidade (At 4,12; 1Tm 2,3-5). Não se 

pode negar em Lutero uma espiritualidade profunda, o amor ao Evangelho e o zelo pastoral, que 

conviviam com as suas fragilidades na fé e sua reconhecida condição pecadora como iustus in spe 

et peccator in re. 

 

2 – A urgência de fazermos uma profunda revisão do ensino de Lutero, aprofundando e 

acolhendo os elementos de catolicidade da sua fé e da sua teologia, a qual mais do que opor-se ao 

ensino da Igreja do seu tempo queria contribuir para que esse ensino fosse, de fato, católico. Há 

reconhecimento, desde as pesquisas de Joseph Lortz, que Lutero foi, de certo modo, mais católico 

do que o catolicismo da época no qual ele fora formado. 

                                                           
4 BENTO XVI., papa. Discurso do Papa Bento XVI no encontro com os representantes do Conselho da 

“Igreja Evangélica na Alemanha”, Sala do Capítulo do ex-Convento dos Agostinianos de Erfurt, 23 de 

setembro de 2011. Disponível em <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2011/september/ 

documents/hf_ben-xvi_spe_20110923_evangelical-church-erfurt.html>. Acesso em 02 set. 2017. 
5Disponivel em <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/10/31/0783/01757.html#port>. Acesso em: 

03 set. 2017. 
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3 – A urgência de uma recepção estrutural em nossas Igrejas dos resultados já atingidos 

no diálogo teológico realizado, com destaque para o diálogo católico-luterano em âmbito 

universal. Essa recepção deve possibilitar iniciativas comuns no ensino da teologia, na organização 

da vida de nossas comunidades, na espiritualidade e na missão. 

 

Ecumenismo com gestos proféticos  

 

Essas três urgências ecumênicas, entre outras, clamam por gestos que sejam de fato 

convincentes e fortalecedores dos esforços que fazemos pela recomposição da unidade da Igreja 

de Cristo na história. O ecumenismo é uma convicção, que se expressa mais por gestos e atitudes 

do que por palavras, como afirmou o papa Bento XVI em seu discurso inaugural na V Conferência 

dos bispos católicos da América Latina, em Aparecida (2007): “não bastam as manifestações de 

bons sentimentos. Fazem falta gestos concretos que penetrem nos espíritos e sacudam as 

consciências, impulsionando cada um à conversão interior, que é o fundamento de todo progresso 

no caminho ecumênico” (Documento de Aparecida, n. 234). Trata-se de fortalecer a convivência 

fraterna em cada momento das relações entre nossas Igrejas.  

 

E o seu pontificado, Papa Francisco, é realizado por gestos proféticos que corroboram o 

seu ensino da fé. Assim, Santo Padre, ocorre-nos pensar um gesto que, esperamos, seria de grande 

valor evangélico e profundo significado para a reconciliação dos cristãos em nosso tempo, uma 

palavra do Santo Padre sobre como a Igreja Católica concebe hoje a pessoa e o ensino de Martim 

Lutero. Para muitos cristãos católicos, Lutero não foi mais do que um herege e causador de divisão 

na Igreja. É comum ouvirmos de cristãos católicos, ainda em nossos tempos, que as condenações 

das 41 proposições de Lutero pela bula de Leão X, Exsurge Domine (15/06/1520), e a excomunhão 

que lhe foi imposta pela bula Decet Romanum Pontificem (03/01/1521) o colocou no fogo eterno 

de onde jamais sairia. Ora, sabemos que tal não é o ensino da Igreja Católica e vimos acima como 

bispos de Roma se manifestam de modo muito mais favorável ao reconhecimento das virtudes 

cristãs de Martim Lutero. O que aqui propomos não é novo. Outrora, eminentes teólogos católicos 

propuseram que o papa Paulo VI escrevesse uma carta ao presidente da Federação Luterana 

Mundial, em 1971, 450 anos após a excomunhão de Lutero, e formulasse uma palavra 

conciliadora, reconhecendo a avaliação mais justa de Lutero pela teologia católica. Mas o 

momento não estava ainda maduro. 

 

Talvez estejamos agora no tempo oportuno, num verdadeiro kairós nas iniciativas de 

reconciliação entre as Igrejas. A pesquisa acadêmica permite um olhar mais sereno, lúcido e 

relacional sobre a tradição eclesial romana e as oriundas da Reforma. O olhar autocrítico de cada 

tradição e a abertura por reconhecer as contribuições da outra, ambas radicadas na sua fé em Cristo, 

permite avançar no caminho do diálogo e da cooperação, visando um testemunho mais fiel ao 

Evangelho e a cooperação frente aos desafios do mundo em que vivemos. Urge superar a história 

de animosidades e as hostilidades mútuas entre católicos e luteranos, a partir de uma compreensão 

atualizada e ecumênica da Reforma do século XVI e do seu principal proponente, Martim Lutero.  

 

Servimo-nos para isso do diálogo teológico entre católicos e evangélicos na atualidade, o 

qual esclarece-nos com mais segurança que muitos dos julgamentos feitos sobre as atitudes e o 

ensino do Reformador não correspondiam exatamente ao que eles significavam no seu devido 



 
 

contexto. A Declaração conjunta sobre a doutrina da justificação por graça e fé revogou as 

condenações havidas, dizendo que não atingem mais a Igreja que, à época, visavam atingir. O 

concílio Vaticano II ensina que os cristãos de hoje, nas diferentes comunidades eclesiais, “não 

podem ser acusados do pecado da separação” (Unitatis Redintegratio, 3). Assim, seria um ato 

simbólico-real de grande importância, removendo mais uma pedra do caminho rumo à 

unidade, se o atual bispo de Roma declarasse publicamente que o ato de excomunhão 

imposto a Martim Lutero, por não mais ter efeito, não deve pesar na memória dos cristãos 

católicos e luteranos de hoje. Isso muito ajudaria a cancelar de nossas memórias as ofensas 

mútuas que a excomunhão provocou desde então. Esse gesto evangélico, profético e ecumênico, 

contribuiria para situarmos os fatos da Reforma do século XVI em seus devidos contextos, tirando 

deles as implicações para o hoje da vida das nossas Igrejas.  Não seria novidade fazer uma 

reavaliação de Lutero, como já fora feito pelo magistério católico em relação a grandes teólogos 

como Orígenes e místicos como Mestre Eckhart. Lutero pode ser compreendido hoje como um 

mestre da fé para a cristandade. Como cristãos e Igrejas que buscam o encontro e o diálogo que 

fortalece os esforços por comunhão na fé manifestamos, humildemente, o nosso desejo de ouvir 

de Sua Santidade um pronunciamento renovado e reconciliador sobre a atual compreensão de 

Martim Lutero por parte da Igreja Católica Romana. Seria um dos gestos ecumênicos mais 

proféticos no contexto da comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma, que muito nos ajudaria 

na acolhida da herança comum que católicos e luteranos temos hoje da Reforma do século XVI. 

 

Cremos, enfim, que esse gesto vai na direção do que São João Paulo II falou em seu 

discurso no Simpósio sobre João Hus, em 17 de dezembro de 1999 na cidade de Praga:  

 

“[...] As feridas dos séculos passados devem ser curadas, mediante um novo olhar 

prospectivo e a instauração de relações completamente renovadas. Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que é a ‘nossa paz’ e abateu ‘o muro de inimizade que [nos] separava’ 

(Ef 2, 14), guie o caminho da história do vosso povo rumo à reencontrada unidade 

de todos os cristãos, que todos nós desejamos ardentemente para o milênio do qual 

estamos às portas.”6  

  

Estimado Santo Padre, permanecemos em comunhão orante e diaconal com vosso 

pontificado, movidos por essa disposição comum de escuta ativa do Espírito que nos move pelas 

sendas do diálogo, e tece entre nós e com nossa cooperação os sinais visíveis da unidade da Igreja 

de Cristo. Diante dos desencontros de nosso mundo, cujas dores se fazem sentir, sobretudo na vida 

dos mais empobrecidos e nas feridas da Casa Comum, estamos certos de que nossa convicção 

ecumênica é dom de Deus, um bálsamo de reconciliação para nossa memória histórica e unção 

profética para os passos vindouros até que, como Ele orou, sejamos um (cf. Jo 17.21). 

  

Com nossa estima e nossa prece, 

 

 

 

                                                           
6 JOÃO PAULO II, papa. Discurso do papa João Paulo II aos participantes do Simpósio sobre João Hus, 

17 de dezembro de 1999. Disponível em http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1999/ 

december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html (acessado em 19 ago. 2017). 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1999/%20december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1999/%20december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html


 
 

 

 

___________________________ 

Dom Flávio Irala 

Presidente  

 

 

 

Igrejas que formam o CONIC: Igreja Católica Apostólica Romana, Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil, Episcopal Anglicana no Brasil, Presbiteriana Unida do Brasil, Sirian 

Ortodoxa de Antioquia, Aliança de Batistas do Brasil. 

 


