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Definição... 
 

O termo “ecumene” (ecumênico, ecumenismo) 
provém do grego “oikoumene” – particípio passivo 
feminino do verbo “oiken” que significa “habitar”. 
 

Ecumene = “habitada” – subentende-se da “terra” 
 

“oikoumene” designa a terra habitada 
 

“oikos” é a raiz (casa) 
 

“oikonomia” = casa/lei (administração doméstica) 
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Definição... 
 

O aspecto motivador é geográfico, mas pode ser 
também político, no caso do N.T. quando o império 
romano une o mundo pelo helenismo. 
 

Mais tarde, o adjetivo “ecumênico” é aplicado à 
própria Igreja. 
 

Torna-se sinônimo de “Igreja toda”, isto é “católica”, 
“Igreja inteira”, “Igreja Universal” – adquire 
significado eclesiológico... 
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Definição... 
 

Nos primeiros séculos a Igreja “global”, “universal”, 
era uma realidade. 
 

Seus Concílios eram de fato “ecumênicos”, e como 
tais são reconhecidos (Nicéia – 325; Constantinopla 
– 381; Éfeso – 431 e outros) 
 

No entanto, não há um equivalente bíblico exato...  
 

os que defendem, caminham na defesa de uma 
legitimidade teológica 
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Definição... 
 

O ecumenismo por definição primária trata do 
restabelecimento da união entre as Igrejas Cristãs, 
seja qual for o segmento... 
 

O ecumenismo vai em defesa da união, da 
comunhão das Igrejas, tendo como exemplo o 
argumento de alguns sobre o problema das divisões 
(Igreja de Corinto – 1Co 1.10, como referência ao 
texto bíblico) 
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Dados... 
 

O ecumenismo acontece entre grupos, movimentos, 
entidades e instituições eclesiásticas...  
 

No Brasil, assim como na América Latina há uma 
pluralidade religiosa, mas que ocorre tardiamente, 
devido ao domínio Católico-Romano – Igreja estatal 
 

As Igrejas protestantes iniciam o movimento 
ecumênico moderno (pioneirismo protestante) 
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Dados... 
 

Surgem no século XIX e inícios do século XX as 
federações e alianças eclesiásticas  
 

São as Igrejas protestantes que buscam a comunhão 
com irmãos e irmãs de fé pelo mundo afora...: 
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Dados... 
 

- 1867: é organizada a “Comunhão Anglicana” 
(acordo sobre doutrinas essenciais) 
- 1875: surge a “Aliança Mundial de Igrejas 
Reformadas” (AMIR) – é uma comunhão de mais de 
duzentas denominações cristãs cujas raízes 
encontram-se na Reforma Protestante do século 
XVI, especificamente na Reforma associada a João 
Calvino, com sede em Genebra, Suiça. 
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Dados... 
 

- 1881: juntam-se os metodistas na “Conferência 
Ecumênica Metodista” 
- 1905: constitui-se a “Federação Batista Mundial” 
- 1923: é criada a “Convenção Luterana Mundial” 
 

São estruturas federativas entre Igrejas irmãs... 
 

Sendo que a Igreja Católica, no Concílio Vaticano I, em 
1870, demonstra sua “internacionalidade”, expressando a 
infalibilidade papal, consagrando o centralismo 
eclesiástico... 
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Dados... 
 

São os leigos dentro das confissões protestantes, 
que levantam a possibilidade de união, sobretudo 
das sociedades missionárias...  
 

Mas o problema econômico e da justiça social entra 
como outras causas para o sonho ecumênico: 
 

- Pobreza de amplas camadas da população, devido à 
exploração do trabalho 
- Êxodo rural 
- Aumento do proletariado e miséria nos centros urbanos 
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Dados... 
 

Um marco inicial do movimento ecumênico é a 
Conferência Internacional sobre Missão que teve 
lugar em Edimburgo, Escócia, em 1910.   
 

Não vingou... Havia forte otimismo missionário 
 

As Igrejas demoraram em acolher a idéia... 
 

Nasce dessa Conferência o Conselho Mundial das 
Igrejas 
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Dados... 
 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI) é a principal 
organização ecumênica em nível internacional, 
fundada em 1948, em Amsterdam, Holanda.  
 

Com sede em Genebra, Suiça, o CMI congrega mais 
de 340 igrejas e denominações em sua membresia.  
 

Estas igrejas e denominações representam mais de 
500 milhões de fiéis presentes em mais de 120 
países. 
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Dados... 
 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI) 
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Dados... 
 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI)  
 

Entre seus membros estão igrejas protestantes e 
ortodoxas, algumas pentecostais e independentes.  
 

A Igreja Católica não possui vinculo e não faz parte 
do CMI, mas tem com ela um grupo de trabalho 
permanente e participa como membro pleno de 
alguns departamentos, como na Comissão de Fé e 
Ordem e na Comissão de Missão e Evangelismo. 
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Dados... 
 

O Conselho Mundial de Igrejas (CMI)  
 

A semana de oração pela unidade dos cristãos é 
celebrada entre 18 a 25 de janeiro de cada ano.  
 

O tema de 2015 é “Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber” 
(Jo 4.7) 
 

A intenção é promover um foro de encontros e de 
cooperação... 
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Dados... 
 

Os programas (CMI) se agrupam em torno de cinco 
blocos temáticos:  
 

a. “Fé e ordem” – visa a promoção da unidade da 
Igreja fortalecendo a responsabilidade comum na 
teologia, buscando consensos em assuntos 
polêmicos. 

b. “Missão e educação ecumênica” – proposta de 
(re)conceituação de missão e evangelização, com 
objetivo de educar a “ecumene” nas pessoas   
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Dados... 
 

c. “Justiça, paz e integridade da criação” – uma 
busca em conciliar os efeitos da globalização da 
economia, em uma meta de desenvolvimento 
sustentável – uma ética planetária e outros. 
d. “Assuntos internacionais, paz e segurança 
humana” – utilizam estratégia “ecumênica” de 
“pacificação” no combate da violência, do terror e 
do ódio, de desarmamento, na promoção dos 
direitos humanos. 
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Dados... 
 

e. “Diaconia e solidariedade” – um programa que 
incentiva os esforços diaconais das Igrejas em 
situações de emergência e diante das torturas que 
assolam a humanidade. A temática inclui, não por 
último, o diálogo inter-religioso.  
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Dados... 
 

O Congresso de Lausanne, onde houve o “Pacto de 
Lausanne”, foi idealizado e promovido por alguns 
que na década de sessenta, não se conformaram 
com a direção que a discussão sobre a missão do 
CMI estava tomando. 
 

Havendo a separação, convocaram no ano de 1974 
um grande congresso – “Congresso de Lausanne”, na 
Suiça. 
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Dados... 
 

Para o CMI a meta ainda não foi alcançada. Faltam 
respostas unânimes para uma série de questões: 
 

- A ordenação de mulheres; 
- A hermenêutica bíblica; 
- A homossexualidade; 
- A relação entre a Igreja e cultura 
- O reconhecimento mútuo do ministério 
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Dados... 
 

A Igreja Católico-Romana (ICAR) se manteve por 
muito tempo afastada do movimento ecumênico. 
 

Prevalece a insistência de que a ICAR sustenta uma 
“ecumene” onde: 
 

- A unidade seria um retorno à única Igreja, 
calcada no fundamento da rocha que é Pedro; 

- Que tudo o que é autenticamente cristão 
pertenceria à Igreja Romana (Vaticano I) 
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Dados... 
 

Quando em 1958, o papa João XXIII foi eleito, em 
1960 ele cria na Cúria em Roma “Secretariado para a 
Unidade dos Cristãos”. 
 

João XXIII desejava a “atualização da Igreja”, onde 
implicava na abertura ecumênica. 
 

João XXIII convocou o Concílio Vaticano II com vista 
a renovação da Igreja (aberto em 1962 e encerrado 
em 1965), falecendo um ano após a abertura. 
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Dados... 
 

Ecumenismo na América Latina 
 

É no século XIX que os muros da religião oficial 
começam a ruir... 
 

Os imigrantes iniciam as missões protestantes 
(sobretudo metodistas e presbiterianos) 
 

Em 1913 o presbiteriano Robert Speer lidera a 
criação do “Comitê de Cooperação para a América 
Latina” (CCLA), na cidade de Nova Iorque.  
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Dados... 
 

O “Comitê de Cooperação para a América Latina” 
(CCLA) promoveu estudos sobre áreas missionárias 
ainda não atingidas. 
 

Em 1934, no Brasil, surge a “Confederação 
Evangélica do Brasil” (CEB), tendo algumas igrejas 
protestantes (batistas e pentecostais), que negaram 
sua filiação à CEB.  
 

A CEB desejava aproximação entre as igrejas, 
trabalhos na área social, produção de literatura, etc.  
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Dados... 
 

A CEB foi uma das primeiras a reivindicar uma 
reforma agrária no País. 
 

A CEB destitui-se aos poucos após o golpe 
militar(1964) 
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Dados... 
 

No entanto, o ecumenismo continental cresceu a 
partir de 1949, com a realização da “Conferência 
Evangélica Latino-americana” em três momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na busca de intensificar a presença protestante na 
América Latina (rumos) 

CELA III 
Buenos 
Aires – 
1969) 

CELA II 
Lima – 
1961) 

CELA I 
(Buenos 
Aires – 
1949) 
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Dados... 
 

Das iniciativas ecumênicas das CELAS nasce o 
“Conselho Latino Americano de Igrejas” (CLAI) 
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Dados... 
 

O CLAI nasce em 1982 em Lima, tornando-se o mais 
importante órgão ecumênico da América Latina. 
 

É constituído por aproximadamente 145 igrejas e 
organismos ecumênicos, tendo sede em Quito, 
Equador. 
 

Seu principal propósito é “promover a unidade, 
solidariedade e cooperação entre os cristãos latino-
americanos”, segundo sua Constituição. 
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Dados... 
 

O CLAI tem como base doutrinal o reconhecimento 
de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de acordo 
com as Sagradas Escrituras. 
 

Ele se vê como órgão estimulador e animador das 
Igrejas, sendo este o compromisso latino-americano 
 

Pretende apoiar as Igrejas na evangelização e 
construção de justiça e fraternidade. 
 

Não há participação da ICAR, e maioria Pentecostais 
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Dados... 
 

Existe uma subdivisão, segundo Orlando Costas, do 
protestantismo da América Latina em 3 categorias: 
 
 
 

 
 
 
O CLAI representa o ecumenismo do protestantismo 
histórico.  

Históricos Evangélicos Pentecostais 
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Dados... 
 

 
 
 
 

 
O “evangélico” ou “evangelical”, está representado 
nos Congressos Latino-Americanos de Evangelização 
(CLADEs), pela Fraternidade Teológica Latino-
Americana (FTL) e pela  Aliança Evangélica Brasileira 
(AEVB)  

Históricos Evangélicos Pentecostais 
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Dados... 
 

Também em 1982, nasce em Porto Alegre – RS, o 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), que 
congrega Igrejas Históricas e organismos 
ecumênicos... 
 

O Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI) é de 
abrangência continental 
 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) é de 
cunho nacional. 
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Dados... 
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Dados... 
 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) 
congrega sete Igrejas: 
 

- A Católica 
- Luterana (IECLB) 
- Episcopal-anglicana 
- Reformada 
- Metodista 
- Presbiteriana unida (IPU) 
- Ortodoxa siríaca 
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Dados... 
 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) 
propõe dois objetivos principais: 
 

- Promover o diálogo teológico 
- Promover a convivência ecumênica, preparando 

encontros, servindo de foro de debates, 
organizando seminários e celebrações litúrgicas 

 

Ao mesmo tempo, deseja unir as vozes das Igrejas e 
coordenar sua atuação em assuntos de ordem 
política, social e ética  
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Defesas ecumênicas... 
 

- É necessário um mínimo de concordância em 
questões básicas da fé 
 

- É preciso superar divergências e conflitos, na trilha 
comum que é a tradição apostólica (ecumenismo de 
consenso) 
 

- Desenvolver uma hermenêutica ecumênica 
 

- Ecumenismo em prol do ser humano e não da 
instituição  
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Diálogo Inter-religioso... 
 

Há quem insista em não confundir ecumenismo e 
diálogo inter-religioso. 
 

Em tal ótica, a “ecumene” permanece restrita ao 
âmbito eclesiástico, enquanto o mundo não cristão 
está fora. 
 

Ecumenismo, sendo assim, designa a busca da 
unidade da Igreja, não a busca da unidade da 
humanidade.  
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Diálogo Inter-religioso... 
 

No entanto, em contrapartida, afirma-se que todo 
ser humano é criatura divina. 
 

A defesa é de que “ecumene” tem em vista a 
criação, o mundo que é de Deus (com base no Sl 
24.1 “Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela 
se contém, o mundo e os que nele habitam” 
 

Há uma proposta em distinguir entre a “ecumene 
cristã” e a “ecumene inter-religiosa” 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

Dom Pedro Casaldáliga (bispo católico radicado no 
Brasil desde 1968), origina o “macroecumenismo” 
na América Latina. 
 

A ideia é abrir as portas para um “ecumenismo 
integral”, um “ecumenismo das culturas”, ou um 
modelo ético-social chamado “ecumene da justiça” 
no uso de Mt 6.33 (cf. José Miguez-Bonio – teólogo 
metodista argentino) 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

Existem fortes imperativos para um “ecumenismo 
inter-religioso”...: 
 

- “Sem paz entre as religiões não haverá paz entre 
os povos” (Hans Jüng – teólogo suiço) 
 

- O tempo dos “absolutismos” passou. Não tem 
crédito quem se porta como dono da verdade. Uma 
sociedade plural não admite autoritarismos. 
 

- É a busca pela paz com o auxílio da união religiosa 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

Porém, temos um problema...: 
 

as urgências práticas não respondem questões de 
ordem teológica – qual “valor salvífico” das religiões 
que não confessam Jesus, o Cristo? Há salvação à 
parte da fé cristã? 
 
Seguem três posturas teológicas: 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

     somente em Cristo há                                               
                                                          salvação 
 

                                              pontes entre cristãos e não      
                                                  cristão, uma posição de   
                                                        harmonização. 
 
           nega a exclusividade, onde    
             outras religiões conduzem  
                                                      a Deus (parceria) 

EXCLUSIVISMO 

INCLUSIVISMO 

PLURALISMO 
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Diálogo Inter-religioso... 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

O diálogo inter-religioso é compreendido no âmbito 
do valor humano, valor da vida. 
 

A preservação da vida humana é contemplada pelo 
respeito mútuo entre as religiões. 
 

Religião não é um assunto obrigatório, não há pela 
maioria dos Estados Federativos obrigatoriedade no 
seguimento de determinada religião (razão de ser 
um Estado laico) 
 

Mas havendo religião, preza-se a inter-cidadania 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

A voz da vez tem sido a intolerância religiosa...  
 

No entanto, a intolerância religiosa não é imperativa 
– não há posicionamento nesse sentido por parte 
das instituições religiosas, de forma oficial. 
 

Há reações em resposta às ações isoladas. 
 

A intolerância religiosa não é representativa pelas 
lideranças oficiais das igrejas ou religiões envolvidas 
 

O diálogo inter-religioso contrapõe a intolerância 
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Diálogo Inter-religioso... 
 

Que diálogo é esse então?  
 

- Não é um diálogo que compromete manifestações 
sobrenaturais de nenhuma das partes. 
 

- É um diálogo de “vizinhança” – não moramos 
juntos, mas é a solidariedade, o respeito, e o amor. 
 

- Não há interesse em convencimentos religiosos – 
até porque se não há convicção religiosa, então esse 
é o maior medo. 



Ecumenismo e diálogo inter-religioso  
 

Em suma... 
 

Pluralidade traz beleza à união 
 

Somos plurais na hermenêutica bíblica, e isso não é 
pecado: Deus observa nossa diversidade sabendo 
que não somos exatos em defini-lo.  
 

Nosso amor e cuidado ao próximo, este sim, 
independe de confissão – “amor ao próximo” é 
universal na “ecumene” e no diálogo. 
 

Confessar-se à divindade é cuidar do outro 
concomitantemente 
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Em suma... 
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