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CASE: Ecumenismo e Diálogo 
Inter-religioso 



Pai Nosso Versão ecumênica - CONIC

Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, 
venha o Teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra 

como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas 

ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos 
ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 
do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 

Amém. 



Ecumenismo



Ecumenismo (Oikoumene):

Significado (origem grega):
• OIKOS = casa, lugar, aposento, povo.
• OIKOUMENE = terra habitada, mundo conhecido e civilizado.
• A expressão em grego pode fazer referência ao “homem cosmopolita” (período

do helenismo).

Dialogo:
• DIA = aquilo que separa; ultrapassar um limite, um obstáculo.
• LOGOS = razão, discurso.

Diálogo e comunicação como uma parte integrante do homem.



“O ser humano é um nó de relações, não podendo ser
compreendido de forma destacada do outro com o qual se
comunica. O diálogo constitui, assim, uma dimensão integral
de toda a vida humana. É uma relação com o tu que o sujeito
constrói e aperfeiçoa a sua identidade”. DIAS; FAUSTINO: Zwinglio Mota;
Faustino. Ecumenismo e diálogo inter-religioso: a arte do possível. Coleção Cultura e Religião. Aparecida,
SP: Editora Santuário, 2008, pág. 124.



Aparece na literatura eclesial pelos anos de 381 – Concílio de Constantinopla.
O termo vai tomar novo destaque no período da Reforma Protestante (séc.

XVII):

“Profundamente escandalizado com o antitestemunho dessas guerras nas quais os
cristãos, para defender a sua versão do Evangelho, estavam de fato sendo infiéis a
ele, Leibniz enfatizou a necessidade de se chegar a construir uma Igreja Universal
que desse lugar em seu seio às diferentes expressões da vida e da fé cristã. A
partir de 1691 manteve contato epistolar com Bossuet, Bispo de Meaux e tutor da
coroa da França. Foi através desta correspondência que a palavra ecumênico
chegou a adquirir sua dimensão religiosa como indicação da universalidade do
Cristianismo e, portanto, da própria fé e da Igreja de Cristo”. Santa Ana, Júlio de.
Ecumenismo e Libertação. Petrópolis: Vozes, 1987, pág. 22.



HISTÓRICO DO MOVIMENTO ECUMÊNICO:

Origem protestante.
Igrejas Ortodoxas.
Igreja Católica Romana (Concílio Vaticano II).

Os “sonhos ecumênicos”:
• 1806: Willian Carey (missionário batista inglês) fez uma proposta para uma reunião com todos 

os cristãos, para o ano de 1810.
• 1900: Conferência ecumênica em Nova York – Deus origem a Conferência Missionária Mundial 

de Edimburgo (1910). Porém o encontro foi essencialmente protestante.
• 1916: Congresso do Panamá – Missão em terras latino-americanas (Esse congresso foi realizado 

por missionários que atuavam em terras na América Latina e que não participaram no encontro 
com Edimburgo).

• 1928: Cria-se o Conselho Missionário Internacional – Passa a realizar encontros com a intenção 
de trabalhar a missão e a unidade, envolvendo temas como questões raciais, Igrejas jovens, etc.



• 1938: Tambaram (Índia) – Conferência Missionária centrada nas relações entre Igreja e Estado.
• 1952: Willigen (Alemanha)
• 1958: Achimota (Gana) – Conselho Missionário Internacional passa a integrar o conselho Mundial das

Igrejas.
• 1963: Delhi (Índia): 3ª Assembleia do Conselho das Igrejas Cristãs.

• Meados do século XIX: A Igreja anglicana norte-americana propõe uma base doutrinal comum.

CRIAÇÃO DO CONSELO MUNDIAL DAS IGREJAS CRISTÃS

• 1937: Tanto em Edimburgo (Escócia) e em Oxford (Inglaterra) foram realizadas conferências nos referidos
locais para a criação do conselho Mundial das Igrejas.

• 1948: Criação definitiva do conselho Mundial das Igrejas Cristãs (Amsterdam - Holanda).
• 1950: O conselho Mundial das Igrejas (CMI) se reuni em Toronto (Canadá) elaborou a declaração “A Igreja,

as Igrejas e o Conselho Mundial das Igrejas”. Começa a abertura e diálogo com a Igreja Católica Romana.
• OBS: A CMI tem sua sede em Genebra e reúne com seus membros a cada sete ou oito anos.



A IGREJA CATÓLICA E O ECUMENISMO

• 1949: A Igreja Católica Romana lança um documento (Ecclesia Sancta), reconhecendo os
esforços a formatação do ecumenismo das demais Igrejas.

• 1959: O Papa João XXIII realiza o “Concílio Vaticano II”.
• 1960: Cria-se o Secretaria Romano para a Unidade dos Cristãos. Representantes da Igreja

Católica Romana passaram a compor a CMI.
• 1964: O Papa Paulo VI promulga o Decreto conciliar sobre o ecumenismo (Unitatis Reintegratio).
• 1965: Criação do “Grupo de Trabalho Conjunto” – Comissão mista entre teólogos católicos,

protestantes e ortodoxos. Cria-se então uma comissão mista para discussões sobre questões
relacionadas a sociedade, ao desenvolvimento e a paz.

ECUMENISMO NA AMÉRICA LATINA

1916: Congresso de Panamá.
1933: Foi criada a confederação Evangélica do Brasil.
1982: Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI).



“Ao lado dos esforços de setores das Igrejas evangélicas latino-americanas de
procurar corrigir o empenho missionário denominacional, criando espaços de
cooperação entre igrejas, tendo como pano de fundo uma compreensão mais
consolidada da realidade sociopolítica e econômica do continente, é preciso
destacar a contribuição, importante e decisiva, do Conselho Mundial de Igrejas na
construção de espaços ecumênicos da região”. DIAS; FAUSTINO: Zwinglio Mota; Faustino.
Ecumenismo e diálogo inter-religioso: a arte do possível. Coleção Cultura e Religião. Aparecida, SP: Editora
Santuário, 2008, pág. 43.

• 1961: Cria-se o grupo “Igreja e Sociedade na América Latina” – Observa-se a participação de
jovens e a conotação forte de conflitos político-ideológicos, congregando as forças progressistas
das igrejas.

• 1968: Criado em Medellín, o grupo “Centro Evangélico de Informações”, que buscava a
perspectiva ecumênica.



ECUMENISMO NO BRASIL

Protagonismo protestante: 

• Orientação dos reformadores.
• Unificação dos projetos de evangelização.
• Oposição ao Igreja Católica.

Períodos para a estrutura do protestantismo missionário:

• 1903: Criação da Aliança Evangélica Brasileira - AEB.
• 1920: Comissão Brasileira de Cooperação – CBC.
• 1934: Confederação Evangélica Brasileira - CEB.



“O movimento ecumênico se expande no Brasil e ganha nova configuração a
partir de 1950, com a intensificação da sua ação e a ampliação de seus
integrantes. Já não mais se trata de um diálogo apenas no interior do
protestantismo missionário, uma vez que agora dele participam também
luteranos e anglicanos. Além disso, acontecem relações com o Conselho
Mundial de Igrejas e, inclusive, com membros da Igreja Católica Romana. (...)
Superam-se as fronteiras do protestantismo missionário, é fortalecido o caráter
social das relações interconfessionais e amplia-se o diálogo teológico”. WOLFF,
Elias. Caminhos do ecumenismo no Brasil: história, teologia, pastoral. 2ª ed. rev. e amp. São Paulo:
Paulinas: Paulus: São Leopoldo, RS: Ed. Sinodal, 2018, pág. 83.



OS PASSOS PARA A UNIDADE

CONIC – Conselho Nacional das Igrejas Cristãs
• Fundada em 1982, em Porto Alegre (RS).
• Nasce fruto da organização entre as igrejas Católica Apostólica Romana, Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil e Metodista.
• Nova face para o ecumenismo no Brasil.
• Canal mais largo de diálogo entre as igrejas.

ATUALMENTE PARTICIPAM:

• Aliança de Batistas do Brasil - ABB
• Igreja Católica Apostólica Romana - ICAR
• Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - IEAB
• Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB
• Igreja Presbiteriana Unida - IPU
• Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia - ISOA



CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil:

• 1952: Criação da conferência.
• 1960: Começa a acompanhar mais de perto o ecumenismo no Brasil – concílio

Vaticano II.

“A partir de então, percebe-se crescente desenvolvimento da postura ecumênica
da CNBB, marcada por três elementos bem definidos: a preocupação pela
formação da consciência ecumênica; o desenvolvimento de relações institucionais
com as outras confissões cristãs; e a publicação de orientações teológico-pastorais
sobre o ecumenismo”. WOLFF, Elias. Caminhos do ecumenismo no Brasil: história, teologia,
pastoral. 2ª ed. rev. e amp. São Paulo: Paulinas: Paulus: São Leopoldo, RS: Ed. Sinodal, 2018, pág. 99.



Desafios existentes:

• Visão “fechada” por parte dos membros eclesiais: Divergências teológicas e doutrinais; movimentos que não
aceitam o diferente.

• Implicações jurídicas: a proibição, a tolerância e a liberdade religiosa no decorrer da história do Brasil.
• Implicações teológicas: convicções doutrinais e interpretações bíblicas.]
• Pentecostalismo: distância entre o cristianismo tradicional e a espontaneidade dos cultos (pentecostais,

neopentecostais e pós-pentecontais).
• Implicações Sociais: A complexidade da formatação social (povos, raças, culturas, formação acadêmica, etc) e

os conflitos existentes.
• Diversidade Religiosa: O campo religioso brasileiro como espaço plural.

“(...) esta ruptura das crenças ortodoxas que acompanha a dissolução do laço estável e controlado entre crenças e
práticas obrigatórias é uma tendência típica do panorama religioso contemporâneo. A crença não desaparece, ela
se desdobra e se diversifica, ao mesmo tempo em que rompem, com maior ou menos profundidade de acordo com
cada país, os dispositivos de seu enquadramento institucional”. HERVIEU-LÉGER, Danièle. O Peregrino e o Convertido: a
religião em movimento. Trad. João Batista Kreuch. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, pág. 44.



Caminho da igreja católica frente ao ecumenismo:

• Papa Francisco: “Uma Igreja em saída”.
• Conferência de Medellín (1968): Diversos representantes de outras igrejas.
• III conferência do episcopado católico latino-americano (Puebla - 1979) –

Momento forte de abertura par a sociedade, incluindo proposta como a opção
pelos pobres e a união pela pluralidade eclesial.

• IV conferência dos Bispos (Santo domingo) – Referências ao Ecumenismo
interconfessional e o diálogo inter-religioso.

• Conferência de Aparecida (2007): “O ecumenismo não se justifica por uma
exigência simplesmente sociológica, mas evangélica, trinitária e batismal (...) o
diálogo emerge como atitude espiritual e prática, em um caminho de conversão
e reconciliação (DAp 228)”.



PERSPECTIVA PARA O ECUMENISMO

• O ecumenismo como uma vivência de um espaço dialogal de abertura.
• Nova consciência de unidade enquanto família cristã.
• Criar a riqueza de se relacionar com o diferente, gerando possibilidades

para trabalhar juntos.
• Unidade dos cristãos deve apontar para o sentido integral da vida, na

perspectiva do diálogo.
• Criar um sentido profundo de existência, diante do mercado e do

hiperconsumismo consumo e superar a desigualdade.
• Frente a modernidade líquida que se apresenta, os cristãos devem se

posicionar como comunidade de vida/vivência.



“A sua vida é uma vida insegura. O valor conspicuamente ausente é o da fé e
o da confiança, e assim também o da auto afirmação. O fundamentalismo
(incluindo o religioso) oferece esse valor. Invalidando antecipadamente
todas as proposições concorrentes e recusando o diálogo e a discussão com
dissidentes heréticos, ele instila um sentimento de certeza e elimina todas as
dúvidas do código de comportamento simples, de fácil absorção, que
oferece. Transmite uma confortável sensação de segurança a ser ganha e
saboreia dentro dos muros altos e impenetráveis que isolam o caos reinante
lá fora”. BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2005, pág. 93.



O ecumenismo na teologia da Igreja Católica:

• O magistério Católico Universal: Superação do “Eclesiocentrismo”
(Concílio Vaticano II).

• Papa João Paulo II e o fortalecimento entre teologia e ecumenismo:
Entender que a intensão de Deus é gerar a comunhão.

• Uma teologia contextualizada e ligada aos aspectos sociais.
• Produção de uma hermenêutica de fé no contexto ecumênico.
• Alguns princípios metodológicos para o “pensar ecumênico”:
 O princípio da fé – Cristo.
 O princípio bíblico – A fundamentação bíblica aponta para a unidade

dos cristãos.
 A identidade eclesial – A convicção da própria doutrina de fé abri-se ao

diálogo.



Capacidade de diálogo com o diferente: a própria teologia indica a
universalidade e a diferenciação.

Contextualização: Não está ausente da realidade social e os apelos da
realidade, num contexto concreto, para o testemunho do evangelho no
mundo.



EXPERIÊNCIAS:

CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2005
• Mesa redonda com diversos representantes de Igrejas, junto

aos alunos e educadores.

REFORMA PROTESTANTE
• Momento em sala de aula com os alunos da terceira série do

Ensino Médio – Alunos de Igrejas protestantes da linha
histórica para debate em sala.



O DIÁLOGO 
INTER-RELIGIOSO

“Os nossos problemas decisivos do futuro na relação com outras 
religiões não são somente problemas à distância, mas também a 

proximidade.” 
Hans Küng



• O diálogo como abertura e enriquecimento mútuos.
• No diálogo inte-religioso o processo de dá no processo de permanência da fé

individual e coletivas, com o espaço para deixar o espaço par ao outro.
• Pode-se entender como algo que gera uma transformação através do encontro.
• Esse processo de comunicação quebra com a hegemonia de uma só religião ou

Igreja.

“O diálogo inter-religioso instaura uma comunicação e um relacionamento entre
fiéis de tradições religiosas diferentes, envolvendo partilha de vida, experiência e
conhecimento. Essa comunicação propicia um clima de abertura, empatia, simpatia
e acolhimento, removendo preconceitos e suscitando compreensão, enriquecimento
e comprometimento mútuos e partilha religiosa”. DIAS; FAUSTINO: Zwinglio Mota;
Faustino. Ecumenismo e diálogo inter-religioso: a arte do possível. Coleção Cultura e Religião. Aparecida, SP:

Editora Santuário, 2008, pág. 126.



• O intercâmbio complexo que desafia a fragilidade.

• Um princípio importante da “Cortesia Espiritual”: Ponte que uni e criar
caminhos novos.

• Exclui a uma aventura intelectual e passa a gerar uma caminhada de plenitude
e despojamento de doutrinas, religiões e referências congeladas sobre a
espiritualidade.

• Ponto importantes para um diálogo religioso autêntico:
 Reconhecimento do valor da pluralidade religiosa.
 Abertura a outras possibilidade: superação da insegurança religiosa.



• O diálogo inter-religioso não é algo recente:
 Rûmî (1207-1316) – Místico sufi.
 Ibn al-’Arabi (1165-1249) – Místico sufi.
 Experiência de São Francisco ao dialogar com o Sultão (1216):

“(...) vai ele mesmo (São Francisco) a Damieta, no norte do Egito, onde os cruzados
estão combatendo contra os muçulmanos, e lhes prega a paz e diálogo.
Ridicularizado e expulso, ele decide encontrar pessoalmente os mulçumanos. Rompe
as fronteiras, é preso pelo soldados, torturado e levado diante do sultão Melek-el-
Kamel. As fontes falam do diálogo respeitoso e fraterno que mantiveram. Francisco é
bem tratado pelo sultão. Descobre que ele não é, como dramatizavam os cristãos,
“ferocíssimo infiel”, mas um homem piedoso e reto”. BOFF, Leonardo. Fundamentalismo: A

globalização e o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Sextante, 2002, pág. 51.



• 1893: Em Chicago – Parlamento Mundial das Religiões: Mútuo conhecimento e discussão sobre
desenvolvimento social. Com cerca de quatro mil pessoas das mais diversas denominações
religiosas.

• 1961: Conselho Mundial das Igrejas (Delhi - Índia): Liberdade religiosa e as outras religiões à
luz do evangelho.

• 1979: O CMI passa a discutir com mais profundidade o diálogo com outras religiões e
ideologias na contemporaneidade.

• Na esfera Católica Romana:
 Concílio Vaticano II: Declaração conciliar “Nostra Aetate” – Relações da Igreja Católica

com as religiões não cristãs devem ser de respeito e acolhida.

• 1970: Líbano (Ajaltoun) – Diálogo entre os crentes – Discussões atuais e perspectivas de futuro;
Genebra – Paz mundial e solução dos problemas humanos; Kyoto – conferência Mundial das
Religiões: Religiões a favor da paz.

• 1986: Jornada Mundial de Oração pela Paz (Assis - Itália) – Iniciativa do Papa João Paulo II.
• 2002: Jornada Mundia novamente em Assis – O “trem da paz”.



“O fato de nos reunirmos em Assis para rezar, jejuar e caminhar em
silencia – e isso pela paz, hoje talvez sempre mais frágil e
ameaçada do que nunca – foi um claro sinal da unidade profunda
daqueles que procuram na religião e nos valores espirituais a
transcendentes a resposta às grandes interrogações do coração
humano, apesar das divisões concretas”. PONTIFÍCIO CONSIGLIO PER IL
DIALOGO INTERRELIGIOSO. II dialogo inter-religioso nel magistero pontifício (Documenti 1963-
1993). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994, pág. 430.



A dignidade humana como eixo principal:

• 1989 (Paris): Os Direitos Humanos e a responsabilidade pela
paz.

• A religião se faz positiva na medida em que serve à
humanidade, dando valor as pessoas e suas manifestações
religiosas.

• O outro soma na medida do diálogo.



“Uma religião se constrói sobre a concepção e sobre a ideia de Deus. Tudo
parte e converge em direção àquele ponto que é o catalisador indispensável e
fundamental da experiência do homem. Deus é certamente a palavra maior e
mais sublime que encontramos no mundo das religiões, é o centro de qualquer
reflexão séria sobre o significado que deve ser atribuído ao sentido da
existência humana (...). É evidente, portanto, que dentro ou fora de um contexto
revelado o problema de Deus resume todos os problemas do homem e é, então,
visto como o último ponto de referência de experiências humanas que
ultrapassam e vão além de todas as épocas históricas”. TERRIN, Aldo Natale. Introdução ao
estudo comparado das religiões. Coleção Religião e Cultura. Trad. Giuseppe Bertazzo. São Paulo: Paulinas, 2003, pág.
377.



A Pós-modernidade e os apontamentos para o diálogo inter-
religioso em Hans Küng

a) Políticos, empresários e cientistas
b) Igrejas, teologia e ensino religioso
c) As diversas religiões

Formas de diálogos

1. Diálogos oficiais
2. Diálogo científico e espiritual
3. Diálogo do dia-a-dia



“A verdadeira tolerância não é indiferente às ideias ou ao ceticismo
generalizados. Supões convicção, fé, escolha ética e ao mesmo
tempo aceitação da expressão de ideias, convicções, escolhas
contrárias às nossas. A tolerância supõe sofrimento ao suportar a
expressão de ideias negativas ou, segundo nossa opinião, nefastas, e
a vontade de assumir este sofrimento”. MORIN, Edgar. Os sete saberes
necessários à educação do futuro. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva; Jeanne Sawaya. 5ª ed. São
Paulo: Cortez, 2002, págs. 101 e 102.



EXPERIÊNCIAS:
Presença do representante da Associação Muçulmana do RN
em diálogo com os alunos – Colégio Marista de Natal.



Creio na verdade fundamental de todas as 
grandes religiões do mundo. 

Creio que são todas concedidas por Deus e 
creio que eram necessárias para os povos a 

quem essas religiões foram reveladas. 
E creio que se pudéssemos todos ler as 

escrituras das diferentes fés, sob o ponto de 
vista de seus respectivos seguidores, 

haveríamos de descobrir que, no fundo, 
foram todas a mesma coisa e sempre úteis 

umas às outras.

Mahatma Gandhi



Cantemos juntos... 
Pela paz entre as 

religiões!
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