
NOSSO

TESTEMUNHO

ECUMÊNICO



Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) representa uma

das experiências mais valiosas de missão ecumênica

evangelizadora ou de diaconia ecumênica transformadora;

É sinal de esperança almejado por pessoas que nos

antecederam na caminhada ecumênica.

Desde os anos de 1980 uma campanha ecumênica de

evangelização e missão era sonhada.

Esse projeto ambicioso concretizou-se no ano 2000, na aurora

de um novo Milênio.



Campanhas da Fraternidade Ecumênicas 

2000 a 2021



Aprofundou a compreensão de que a missão e a

evangelização devem ser orientadas para o que é

essencial na fé em Jesus Cristo: crer em sua palavra,

acolher seus mandamentos e trabalhar para a

superação das desigualdades, das violências, do

exclusivismo das identidades confessionais.



Resultados:

 Primeira Jornada Ecumênica: Mendes/RJ2.

 Campanha pelo Jubileu 2000, promovida pela

Rede Jubileu Sul, articulada com a CFE/2000.



Campanhas da Fraternidade Ecumênicas 2000 a 2021



➢ Ensinou que evangelizar é assumir o compromisso concreto

com a paz.

 Num país como o Brasil, historicamente marcado pela

violência;

 Contribuiu para a Campanha do Desarmamento.



Resultados:

 Em apoio à Campanha do Desarmamento, Comunidades

abriram suas portas para o recolhimento de armas de fogo;

 Não foi uma experiência sem conflitos;

 As Igrejas participantes foram firmes em sua profecia e no

anúncio de que as pessoas batizadas são chamadas a ser

promotoras de paz.



Campanhas da Fraternidade Ecumênicas 2000 a 2021



➢ Chamou a atenção para a idolatria do dinheiro, denunciada

por Jesus.

 Denunciou teologias que pregam a prosperidade e

fortalecem a ideologia neoliberal, que qualifica a pobreza

como castigo de Deus ou falta de fé;

 Tais teologias foram denunciadas como teologias a serviço

do ídolo mercado.



Resultado: fortalecimento de redes de economia popular e

solidária.



Campanhas da Fraternidade Ecumênicas 2000 a 

2021



 Contribuiu para denunciar o escândalo da ausência de saneamento 

básico em nosso país;

 Assumimos que tanto o saneamento básico quanto o acesso à água

potável de qualidade são direitos humanos fundamentais. Por isso,

não podem ser privatizados.

 Ações que fortaleceram: Laudato Sí e 500 anos da Reforma, em 2017.

Ele nos lembrou que a Casa Comum, a natureza e as pessoas não estão

à venda.



 Resultados: campanha contra a privatização do saneamento

básico. No ano de 2018, o movimento ecumênico participou

do Fórum Alternativo Mundial da Água com a Tenda Inter-

religiosa que promoveu debates diários sobre o compromisso

das tradições de fé com o cuidado com a Casa Comum.

 Participação da Aliança de Batistas, Visão Mundial e CESEEP.



FRATERNIDADE E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE 

AMOR

Cristo é a nossa paz: do que era dividido,

fez uma unidade. (Ef.2.14ª)



Campanhas da Fraternidade Ecumênicas 2000 a 2021



IGREJAS E 

ORGANISMOS 

ECUMÊNICOS

 Igrejas-membro CONIC

 CESEEP

 Igreja Betesda



 Expressa a comunhão dos diversos dons e carismas das

comunidades de fé;

 Os dons e carismas estão em movimento pela ciranda

 Ciranda é aberta – ideia da inclusão e da acolhida.

 Mosaicos que sinalizam a centralidade da Palavra de Deus que

nos une e indica a unidade na diversidade;

 Cristo Ressuscitado nos convida a testemunhar a paz como

resposta para um mundo de muros e polarizações;

 Ausência da diversidade das tradições de fé. Explicar por quê.

SOBRE O CARTAZ



DEUS DA VIDA, DA JUSTIÇA E DO AMOR,

NÓS TE BENDIZEMOS PELO DOM DA FRATERNIDADE

E POR CONCEDERES A GRAÇA DE VIVERMOS A COMUNHÃO NA DIVERSIDADE.

AJUDA-NOS A TESTEMUNHAR A BELEZA DO DIÁLOGO

COMO COMPROMISSO DE AMOR, CRIANDO PONTES QUE UNEM

EM VEZ DE MUROS QUE SEPARAM E GERAM INDIFERENÇA E ÓDIO.

TORNA-NOS PESSOAS SENSÍVEIS E DISPONÍVEIS PARA SERVIR A TODA A HUMANIDADE, EM 

ESPECIAL, AOS MAIS POBRES E FRAGILIZADOS,

A FIM DE QUE POSSAMOS TESTEMUNHAR TEU AMOR REDENTOR,

E PARTILHAR SUAS DORES E ANGÚSTIAS, SUAS ALEGRIAS E ESPERANÇAS,

CAMINHANDO PELAS VEREDAS DA AMOROSIDADE.

POR JESUS CRISTO, NOSSA PAZ,

NO ESPÍRITO SANTO, SOPRO RESTAURADOR DA VIDA.

AMÉM.



OBJETIVO 

GERAL

Convidar as comunidades de fé e

pessoas de boa vontade a pensarem,

avaliarem e identificarem caminhos

para superar as polarizações e violências

através do diálogo amoroso,

testemunhando a unidade na

diversidade.



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

• Redescobrir a força e a beleza do diálogo como

caminho de relações mais amorosas;

• Denunciar as diferentes violências praticadas e

legitimadas indevidamente em nome de Jesus;

• Comprometer-nos com as causas que defendem a

Casa Comum, denunciando a instrumentalização

da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a

destruição socioambiental;

• Contribuir para superar as desigualdades;



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

• Animar o engajamento em ações concretas de

amor ao próximo;

• Promover a conversão para a cultura do amor,

como forma de combater cultura do ódio;

• Fortalecer a convivência ecumênica e inter-

religiosa;

• Estimular o diálogo e a convivência fraterna como

experiências humanas irrenunciáveis, em meio a

crenças, ideologias e concepções, num mundo

cada vez mais plural.

• Compartilhar experiências concretas de diálogo e

convívio fraterno.



METODOLOGIA



✓ Pergunta pelo significado e sentido do seguimento a Jesus;

✓ Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância?

✓ Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de

acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e

vulnerabilizadas, pobres e excluídas e de comprometimento

em projetos de superação das desigualdades?



CFE/2021 - CAMINHADA - REDESCOBRINDO CRISTO NO CAMINHO – LC

24. 13-35



TROCANDO IMPRESSÕES

SOBRE OS ACONTECIMENTOS

MAIS RECENTES

SOBRE O QUE CONVERSAMOS

NO CAMINHO?

•

https://pt.wahooart.com/@@/8XZ543-Vincent-Van-Gogh-oliveira-%C3%A1rvores



Quaresma:

Período de conversão e autorreflexão;

 Convite para viver um jejum que agrada a Deus (Is58.6-8);

 Que nosso arrependimento contribua para assumirmos posturas de

acolhimentoe respeito em relação a cada pessoa;

 Que, ao longo dos 40 dias da Quaresma, nos perguntemos se nossa

prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio;

 Esperamos que este seja um tempo que nos ajude a testemunhar e

anunciar com a própria vida que Cristo é a nossa paz,

adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não

violência e de posturas antirracistas.



 Covid-19 – indiferença - ausência de coletividade, de

políticas públicas e de empátia. Pessoas que morreram não

são estatística, mas eram importantes apra alguém, tinham

nome, histórias e sonhos;

 Fundamentalismos e pandemia: negação da ciência, falsa

oposição entre economia e vida, discursos negacionistas.

 Novas cruzes não são respostas para a paz;

 Violência nunca será a saída;

 Racismo e violência religiosa.



 2 Parada: Julgar

 Carta para pessoas de boa vontade 

num mundo cheio de barreiras e 

divisões.

https://pt.wahooart.com/@@/8XZ543-Vincent-Van-Gogh-oliveira-%C3%A1rvores



FICOU COM ELES, ABRIRAM OS OLHOS E O 

RECONHECERAM

Efésios 2.14: Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma

unidade. (Ef.2.14ª)



 Paz Romana X Cristo é a nossa paz;

 Intolerância entre judeus e gentios;

 Comunidades primitivas eram Religião ilícita;

 Diversidade que conduz à unidade;

 Enraizados no amor misericordioso de Deus revelado em Cristo 

Jesus!

 Evangelho é força de Deus que derruba os muros;

 A paz em Cristo: criação e uma nova humanidade



 Muro da divisão X mesa da 

comunhão



Terceira Parada: Diaconia

ecumênica transformadora: boas

práticas de testemunho cristão.

https://pt.wahooart.com/@@/8XZ543-Vincent-Van-Gogh-oliveira-%C3%A1rvores



QUARTA PARADA: 

CELEBRAR

https://pt.wahooart.com/@@/8XZ543-Vincent-Van-Gogh-oliveira-%C3%A1rvores



GESTO CONCRETO

CRIAÇÃO DE REDES ECUMÊNICAS E INTER-

RELIGIOSAS LOCAIS EM FAVOR DE UMA 

CULTURA DA NÃO VIOLÊNCIA E DE SERVIÇO.

SUGESTÕES: MASCULINIDADES TOXICAS;

OU ASSUNTOS MAIS URGENTES EM CADA 

REGIÃO



COLETA ECUMENICA DA SOLIDARIEDADE – FUNDO ECUMENICO 

DA SOLIDARIEDADE

 DOMINGO DE RAMOS ou CADA IDENTIFICA UMA DATA

 APOIO a PROJETOS

 IDENTIFCAÇÃO DOS DEPOSITOS



COLETA DA SOLIDARIEDADE

Será realizada no Domingo de Ramos e em outras datas

definidas pelas igrejas integrantes da CFE;

Os recursos da Coleta da Solidariedade são destinados ao

Fundo Ecumênico de Solidariedade;

Os recursos do Fundo Ecumênico de solidariedade serão

destinados para o apoio de iniciativas e projetos realizados por

grupos das igrejas que integram a CFE, organizações sociais;



MATERIAIS: 

TEXTO-BASE;

MANUAL DA CFE COM CÍRCULOS BÍBLICOS, MATERIAL PARA AS JUVENTUDES;

VÍDEOS - DISPONÍVEIS NO YOUTUBE DO CONIC E DAS EDIÇÕES CNBB;

MATERIAL PARA CRIANÇAS PARA ESCOLA DOMINICAL OU CULTO INFANTIL, 

ESCOLAS. 

ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO CONIC E NO SITE DAS CAMPANHAS DA 

FRATERNIDADE DA CNBB MÚSICAS: DISPONÍVEIS NAS PLATAFORMAS DE MÚSICA DAS 

EDIÇÕES CNBB.


