
| Um texto… 

 

“O ecumenismo vive do facto de escutarmos juntos a Palavra de Deus e deixarmos que o Espírito Santo opere em nós 
e através de nós. Por força da graça assim recebida, existem hoje múltiplos esforços, por meio de orações e  
celebrações, tendentes a aprofundar a comunhão espiritual entre as Igrejas, e a rezar pela unidade visível da Igreja 
de Cristo.     (in Charta Oecumenica, 2001) 

 

| Um testemunho… 

 

Comunhão de Porvoo  
 

Comunhão de Porvoo ou Igrejas de Porvoo é o resultado do acordo celebrado entre doze igrejas protestantes da Europa em 
1992, no encerramento de conversações teológicas mantidas por representantes oficiais de quatro igrejas anglicanas e oito 
igrejas luteranas nórdicas, bálticas e ibéricas. Estas conversações realizaram-se no período de 1989 a 1992 e estabelecem plena 
comunhão entre as igrejas signatárias do acordo. 
Tomou o nome de Porvoo por ter sido na catedral de Porvoo, na Finlândia, que se celebrou a Eucaristia no último domingo das 
conversações.  
Trata-se de um marco importante no diálogo ecumênico realizado entre a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana na Europa do 
Norte. 
Um dos resultados deste acordo é que os bispos, presbíteros e diáconos de todas as igrejas participantes podem exercer seu 
ministério em todas as demais. Todas as igrejas participantes são igrejas episcopais, porém não têm doutrina única sobre o 
episcopado. Apesar disto, decidiram reunir-se para um futuro comum. Participam das ordenações das demais igrejas da Comu-
nhão de Porvoo, na busca da criação de um episcopado comum.       Ver site: http://www.porvoochurches.org/ 
 

| Um desafio… 

 

E tu, já participaste ou desenvolveste uma atividade de cariz ecuménico? 
 

| Uma oração… 
 

Senhor Deus: agradecemos-Te por nos teres chamado a fazer parte da comunidade dos que confiam em Cristo e procuram 
obedecer à sua vontade; que o teu Espírito guie e fortaleça todos os cristãos na missão e no serviço ao mundo, não como 
pessoas desconhecidas e indiferentes entre si, mas como companheiros e amigos que se amparam na mesma peregrina-
ção a caminho do teu Reino. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
 
 

 
 

| Para saberes +…. 
 

…sobre o XV Fórum Ecuménico Jovem 2013 (Lamego), clica aqui 
…sobre o Fórum Ecuménico Jovem, clica aqui 
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