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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 orar pela unidade visível 
da Igreja de Cristo. Um sinal particularmente doloroso 
da divisão ainda existente entre muitas Igrejas cristãs é a 
falta de partilha eucaristica. Em algumas Igrejas existem 
reservas em relação à oração ecuménica em comum. 
Todavia, numerosas celebrações ecuménicas, cantos e 
orações comuns, em particular o Pai Nosso, caracterizam 
a nossa espiritualidade.

COMPROMETEMO-NOS •em rezar uns pelos outros e pela unidade dos cristãos •em 
aprender a conhecer e a apreciar as celebrações e as outras formas de vida espiritual das 
outras Igrejas •em diligenciar no sentido do objectivo da comunhão eucarística.

[extracto da Charta Oecuménica - Encontro Ecuménico Europeu 2001]

19 de Março
Celebração Ecuménica no 
Hospital de S. João
21h00
16 de Maio
Conferência “Ética e economia”
Local a confirmar. 
Ver site: www.ecumenismoporto.org

26 a 28 de Maio
Encontro Ecuménico e Inter-religioso 
no Hospital de S. João
Local a confirmar. 
Ver site: www.ecumenismoporto.org
22 de Dezembro
Cantares Ecuménicos de Natal
Ponto de encontro: 
Largo de Santo Ildefonso
21h00

19 de Janeiro
Celebração Oficial no Porto da 
Semana de Oração
Sé Catedral do Porto
21h30
20 de Janeiro  
Mosteiro de Bande (Carvalhosa)
Irmãs Carmelitas
Oração da Tarde
15h30

21 de Janeiro
Igreja S. José das Taipas (Taizé)
Oração integrada na 
Semana de Oração
21h30
6 e 7 de Março
Celebrações do 
Dia Mundial de Oração
Ver site: www.ecumenismoporto.org

Quer receber regularmente informações da 
MISSÃO ECUMÉNICA?

Oração de Taizé - à 3ª Quarta-feira de cada mês, 21h30, Igreja de S. José das Taipas 
(organizada pelo SPDJ e PU do Porto).


