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Anunciar Anunciar 
juntos juntos   

a Boa Nova de a Boa Nova de   
Jesus CristoJesus Cristo  

«Vocês formam um só corpo e um só 

espírito, do mesmo modo que a 

esperança para a qual foram 

chamados é uma só. Existe 

um único Senhor, uma só 

fé e um só baptismo. Há um 

só Deus, Pai de todos, que está acima de 

todos e que actua através de todos» 

Efésios 4, 4-6  

Um convite para ti !!! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O trabalho ecuménico entre os jovens 

das diversas Igrejas conduzido pela 

acção do Espírito Santo caracteriza-

se pela sua inovação e carácter pro-

fético e assume hoje em dia um espa-

ço fundamental no 

panorama eclesial em 

Portugal.  

A ti, jovem, que lês este 

folheto, convidamos-te 

a trabalhares pelo ecu-

menismo, desenvolven-

do na tua Igreja, paró-

quia, Vila ou cidade 

uma cooperação frater-

na com jovens de 

outras igrejas. 

ACEITA ESTE CONVITE 

E ABRE-TE À DIVERSI-

DADE DO ESPÍRITO 

SANTO 

Jovens Portugueses na senda 
do ECUMENISMOECUMENISMO 

 CCONTACTOSONTACTOS  ÚTEISÚTEIS  PARAPARA  MAISMAIS  INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES  



O Movimento Ecuménico entre os 
jovens 
 

Com o propósito de servirem a causa da unida-

de visível dos cristãos, representantes dos 

departamentos da juventude das Igrejas Cató-

lica Romana, Lusitana, Metodista e Presbite-

riana, têm vindo a encontrar-se regularmente 

desde 1998.  

Estes encontros têm sido marcados por um 

clima de diálogo e de abertura às diferentes 

realidades e tradições eclesiais presentes e 

ainda por uma manifesta vontade de coopera-

ção entre todos.  

Como consequência, diversas activida-

des têm vindo a desenvolver, tais como:  

• Celebrações Ecuménicas Jovens. 

• Vigílias de Oração. 

• Um Campo de Trabalho Ecuménico 

• Peregrinação Ecuménica a Taizé. 

• Marcha e Manifesto pela Paz. 

• De destacar o Fórum Ecuménico 

Jovem, evento de dimensão nacional, 

que desde 1999 tem vindo a realizar-se 

anualmente, tem constituído um espaço de 

encontro, de conhecimento mútuo e de lou-

vor a Deus entre os jovens das diversas con-

fissões eclesiais.  

A unidade entre os cristãos é um 

dom de Deus sendo que a busca da 

unidade visível das Igrejas é uma 

tarefa e uma responsabilidade de 

todos sob a orientação do Espírito 

Santo.  

Esta unidade visível permitirá que a 

diversidade irreconciliável do pre-

sente se transforme em comunhão 

básica no futuro.  

Dentro do movimento ecuménico existe hoje uma 

diversidade de tarefas ecuménicas complementares 

entre si que envolvem o povo de Deus nos diferentes 

ministérios e funções que o caracterizam.  

 

 

 

 

Desde o ecumenismo oficial, ao ecumenismo espiri-

tual até ao ecumenismo local ou ecumenismo do 

povo, todos os baptizados são chamados a coloca-

rem os seus dons ao serviço da unidade da Igreja e 

da humanidade.  

O Ecumenismo 
O Ecumenismo é um movimento suscitado 

pelo Espírito Santo que visa restabelecer a 

unidade visível de todos os cristãos de modo 

a que o mundo creia em Jesus Cristo.  
 

Fundamentadas na oração sacerdotal que 

Jesus dirigiu ao Pai, pedindo que os seus dis-

cípulos vivam sempre unidos como Ele está 

unido ao Pai (S. João 17, 21), diversas Igrejas 

e confissões protestantes, anglicanas e orto-

d o x a s começaram 

em 1910 a t r a b a l h a r 

pela unida- de dos cris-

tãos crian- do em 1948 

o Conselho Mundial das 

Igrejas.  
 

E m b o r a não fazendo 

parte deste Conselho, a 

Igreja Católica Romana com ele colabora em 

diversas áreas importantes e tem vindo, des-

de o Concilio Vaticano II, a intensificar as 

relações fraternas com outras Igrejas na bus-

ca da unidade que no último milénio se per-

deu tanto no plano doutrinal como na práxis 

eclesial. 


