
| Um texto… 

 

De acordo com os Actos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo permitiu aos discípulos serem entendidos por 

uma multidão extremamente heterogénea e multicultural. Apesar das suas diferenças, todos tornaram-se capazes de comuni-

car uns com os outros e, deste modo, construir uma comunidade. A diversidade é um dom do Espírito Santo quando percebe-

mos que estamos unidos numa só fé, num só testemunho e numa só esperança. 

A unidade é forte e real quando o poder de uns não esmaga os outros. A verdadeira unidade alimenta-se num espírito de humil-

dade e honestidade que respeita as diferenças e procura objectivos e visões comuns.  

Redescobrirmos a forma como a Bíblia fala do Espírito Santo é fundamental para a Igreja no século XXI. Na perspectiva de S. 

Lucas, cura pessoal, proclamação corajosa do evangelho e uma comunidade alternativa e profética são inseparáveis na vida da 

igreja.  (Dum estudo bíblico da pastora Presbiteriana Hyunju Bae na X Assembleia do Conselho Ecuménico de Igrejas em Busan, 

Coreia, Nov. 2013) 

| Um testemunho… 

 

De 30 de Outubro a 8 de Novembro, a X Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas está a juntar na Coreia do Sul cristãos 

de inúmeras igrejas do mundo inteiro sob o tema “Deus da Vida, conduz-nos à Justiça e à Paz”. 

Na mensagem que enviou à Assembleia, o Papa Francisco escreve: “Garanto-vos o meu profundo interesse nas deliberações da 

Assembleia. Ao mesmo tempo reafirmo o compromisso da Igreja Católica para continuar a sua cooperação, já de longa data, 

com o Conselho Mundial das Igrejas. Consciente de que a alma do ecumenismo reside numa conversão autêntica, na santidade 

e na oração, oro que a Assembleia Geral possa contribuir para um novo impulso de vitalidade e visão entre todos os que sen-

tem o compromisso para com a unidade dos cristãos, na fidelidade à vontade do Senhor para a sua Igreja e aberto às bênçãos 

abundantes do Espírito Santo. 

 

| Um desafio… 

 

E na tua oração, a unidade dos cristãos é um assunto? 

 

| Uma oração… 
 

Deus, tu nos deste a vida abundante. 

Recordamos o dia em que tu criaste a Igreja no poder do teu Espírito. 

Abençoa-nos para que nós também sejamos renovados através do poder do Espírito. 

Para que possamos servir-te a ti e ao mundo com alegria, força e em unidade. 

Dá-nos a coragem de que precisamos para podermos empenhar-nos na defesa da vida e na construção da paz. 

 

 

 

 

| Para saberes +…. 
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