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Análise do Unitatis 
Redintegratio 



• Trata-se de um novo modo de compreender 

o Cristianismo como um todo; 

- Não mais se afirma a unidade pelo retorno; 

- Há o reconhecimento de culpas pela 

situação de divisão dos cristãos; 

- Há o reconhecimento de elementos comuns 

entre Igreja Católica e as demais Igrejas; 

- Assume-se o valor da oração, do diálogo, 

da cooperação entre as Igrejas como 

imprescindível para a busca da unidade. 



• O decreto considera as especificidades 

das Igrejas Orientais e das Igrejas 

oriundas da reforma (que o esquema 

não denomina “Igreja”, por isso, o 

método de diálogo é específico, com 

os elementos comuns: 

• Igrejas Orientais: fé, origem apostólica, 

episcopado, sacramentos e eucaristia; 

• Comunidades da Reforma: 

eclesialidade, Escrituras, fé  em Cristo e 

na Trindade e o sacramento do Batismo 



Ecumenismo e renovação 
da Igreja 

• A renovação ontológica e estrutural 
da Igreja “consiste essencialmente 
numa maior fidelidade à própria 
vocação” (UR 6); 

• O impulso à comunhão e ao 
diálogo é “graça do Espírito” (UR 1); 

• Igreja de Cristo subsistit in (LG 8), 
porém, não no axioma extra 
ecclesiam nulla salus est; 
 



Igreja e ecumenismo: uma relação 

identitária 

• O ecumênico, como condição e 
expressão da comunhão, é elemento 
estruturante da identidade eclesial, 
entre os que aceitam a Cristo e seu o 
Evangelho; 

• Na medida em que se aprofunda essa 
convicção, as tensões entre os 
elementos divergentes vão sendo 
superadas, buscando o diálogo em 
vista da comunhão; 



A participação efetiva no movimento ecumênico 

•  A Igreja Católica participa e 

promove o movimento ecumênico 

como expressão de sua própria fé 

em Deus, sua natureza e sua 

identidade, e aos mesmo tempo 

busca entender a fé, a natureza e a 

identidade de outras Igrejas; 

• O exemplo dos Papas; 
 



Os frutos do diálogo 
• “Pela primeira vez na história que a ação 

em prol da unidade dos cristãos assumiu 

proporções tão amplas e se estendeu a 

um âmbito tão vasto” (UUS 41); 

• Cinco aspectos de crescimento: relações 

entre dirigentes das Igrejas, evolução 

teológico-doutrinal; convívio entre 

cristãos; cooperação no serviço pastoral; 
espiritualidade ecumênica;  
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Proêmio 
• Natureza do movimento ecumênico: 

- Promover a restauração da unidade entre todos os 

cristãos; 

- Cristo Senhor, fundou uma só Igreja; 

- Todavia são inúmeras as Comunhões Cristãs que se 

apresentam aos homens como a verdadeira herança 

de Jesus Cristo;  

- ... E caminham por rumos diferentes como se o próprio 

Cristo estivesse dividido... Isso é um escândalo para o 

mundo 



Cap. I -  
Princípios 

católicos do 
ecumenismo 



Unidade da Igreja 
• “Para que todos sejam um, como tu, 

Pai, em mim e eu em ti; para que sejam 
um em nós, a fim de que o mundo creia 
que tu me enviaste” (Jo 17,21); 

• O Sacramento da Eucaristia, onde se 
realiza a unidade da Igreja; 

• A unidade no Espírito, em Pedro e nos 
doze; 

• A pregação do Evangelho e os 
Sacramentos; 



Ruptura da Unidade da Igreja:  

laços de união entre todos os cristãos 

• Cisões e dissensões das comunidades cujos 

membros são batizados e instruídos na fé em Cristo  

e não podem ser acusados de culpa, são cristãos e 

estão numa certa comunhão, embora não perfeita, 

com a Igreja Católica, mas, são irmãos no Senhor; 

• Há elementos comuns: a palavra de Deus escrita, a 

vida da graça, a fé, a esperança e a caridade e 

outros dons do Espírito, tudo isso, pertence por direito 

à única Igreja de Cristo; 

• Contudo, não gozam daquela unidade que Jesus 

quis prodigalizar a todos; 

 

 



O movimento ecumênico 
• Por “movimento ecumênico” entendem-se as 

atividades e iniciativas que são suscitadas e 

ordenadas, segundo as várias necessidades das Igreja 

e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer 

a unidade dos cristãos; 

• Esforço para eliminar palavras, juízos e ações que não 

correspondam à condição de irmãos; diálogo entre 

peritos competentes, para aprofundar na doutrina 

sobre comunhão 



Capítulo II – 
Prática do 

Ecumenismo 



Trabalho de toda Igreja 
• A renovação da Igreja: sua importância e 

necessidade 

- Toda a renovação da Igreja consiste 

essencialmente numa maior fidelidade à própria 

vocação; 

- Renovação bíblica, litúrgica, pregação da Palavra 

e a catequese, apostolado leigos, novas formas de 

vida religiosa, a espiritualidade do matrimônio, a 

doutrina, as atividades no campo social; 



• A conversão de coração 

- Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão 

interior. É que os anseios da unidade nascem e 

amadurecem a partir da renovação da mente, da 

abnegação de si mesmo e da libérrima efusão da 

caridade; 

- Ef 4, 1-3; esforçando para conservar a unidade do 

Espírito no vínculo da paz; 

- Humildade: “se dissermos que não temos pecado, 

fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em 

nós” (1Jo 1,10) 



• A oração pela unidade: 

- A alma do movimento ecumênico está 
na conversão de coração e nas 
orações; 

- Nas orações prescritas pro unitate é 
lícito e até desejável que os católicos 
se associem aos irmãos separados na 
oração; 

- A communicatio in sacris  depende da 
necessidade de testemunhara unidade 
da Igreja e a participação nos meios 
da graça; 



• O conhecimento dos irmãos separados: 

- Isso requer um estudo, a ser feito segundo a 

verdade e com ânimo benévolo, sobretudo da 

doutrina, da história, da vida litúrgica... 

• A formação ecumênica: 

- A sagrada teologia e as outras disciplinas, 

principalmente históricas, devem também ser 

ensinadas sob o ponto de vista ecumênico; 

- Em terra de missão, conhecer os problemas e os 

frutos que se originam do ecumenismo; 



• A exposição clara e fiel da fé: 

- O modo e o método de formular a doutrina 

católica de forma alguma deve transformar-se em 

obstáculo para o diálogo com os irmãos; 

- O diálogo ecumênico deve proceder com amor 

pela verdade, na caridade e humildade, 

respeitando a “hierarquia das verdades”; 

• A colaboração com os irmãos separados: 

- A cooperação social pela dignidade da pessoa, 

pela paz, para aplicar o Evangelho na vida social 



Cap. III Igrejas e 
Comunidades Eclesiais 

separadas da Sé Apostólica 
Romana 



Duas categorias de cismas 
• Oriente: contestação das fórmulas dogmáticas dos 

Concílios de Éfeso e Calcedônia, e posterior 

ruptura, com os Patriarcas; 

 

• Ocidente: Reforma 



I. Consideração peculiar 
sobre as Igrejas Orientais 

• Caráter e história própria dos orientais: 

- Relações fraternas; 

-  Liturgia, Tradição espiritual e ordenação jurídica; 

- Dogmas fundamentais; 

 

 



• A tradição litúrgica espiritual do oriente: 

- Pela celebração da Eucaristia do Senhor, em cada 

uma dessas Igrejas, a Igreja de Deus é edificada e 

cresce, e pela concelebração se manifesta a 

comunhão entre elas; 

- Com essas Igrejas, embora separadas, têm 

verdadeiros sacramentos; 

- A espiritualidade monástica; 

 



• Disciplina próprias dos orientais; 

• Métodos e modos diferentes para conhecer e 

exprimir os mistérios divinos; 

• Envidar esforços para uma gradual concretização 

da unidade. 



II. Igrejas e comunidades 
eclesiais separadas no 

ocidente 
• Condição própria destas comunidades: 

- Entre elas há discrepâncias consideráveis, não só 

de índole histórica, sociológica, psicológica, 

cultural, mas sobretudo na verdade revelada;  

- Queremos expor aqui alguns pontos que podem e 

devem ser o fundamento e incentivo deste diálogo 



• A confissão de Cristo; 

• Estudo da Sagrada Escritura; 

• A vida sacramental: o Batismo e a Ceia do Senhor 

• A vida em Cristo: liturgia e moral 



• Exortação ao ecumemismo prudente e católico: 

- A ação ecumênica não pode ser senão plena e 

sinceramente católica, isto é, fiel à verdade que 

recebemos dos Apóstolos e dos Padres, e 

conforme à fé que a Igreja Católica sempre 

professou; 

 

• Promulgação: 

 


