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Etapas no desenvolvimento histórico 

do movimento ecumênico 



 Absolutização; 

 Sacralização; 

 

- O Ecumenismo só é possível quando pensado como solidariedade 

e referido à manifestação da unidade do Reino de Deus entre os 

humanos; 

- Linhas de Cooperação mútua a partir da Conferência Missionária 

de Edimburgo (Escócia) em 1910. 

 



O significado do termo Ecumênico 

 Pertence a uma família de palavras do grego clássico, 

relacionadas com termos referentes à morada: 

 Oikos: casa, vivenda, aposento, povo; 

 Oikoumene: terra habitada, mundo conhecido e civilizado, 

universo; 

 Começa a ser usado a partir do século IV a.C. (geográfico, 

cultural, político, religioso) 

 



O itinerário histórico do Movimento 

Ecumênico 

 MISSÃO, AÇÃO E DOUTRINA 

 

- O sonho de unidade a partir dos campos missionários protestantes (Nova York, 

1900) 

- Conferência Missionária Mundial de Edimburgo (1910);  (temas);   que 

resultou no Conselho Missionário Internacional (1921); e uma série de 

conferências... 

- Para a América Latina: Congresso do Panamá, 1916 

 



 Buscando a unidade na ação pela justiça e pela paz: 

 - Genebra (Suécia), 1920: Conferência sobre “Cristianismo Prático”, 

dirigida por um Arcebispo Luterano, que deu origem ao movimento 

“Vida e Ação”, que se realizou em Estolcomo 1925 (doutrina divide 

mas o serviço une); 

- Conferência em Oxford (Inglaterra) , 1937, para um 

aprofundamento teológico e mais sedimentada da realidade; 



 Procurando uma base doutrinária comum: 

- Igrejas Anglicanas a partir de 1886 

- Quadrilátero de Lambeth; Sagrada Escritura, Símbolos Apostólicos;  

- Conferência de Lausanne, (Suiça),1927, “Fé e Ordem” (conhecida como fé e 

constituição) 

 

- Igrejas Ortodoxas: Sínodo de Constantinopla, janeiro de 1919, propunha a 

criação da “Liga das Igrejas”; 



A constituição do Conselho Mundial das 

Igrejas 

 23 de agosto de 1948, Amsterdam (Holanda), os movimentos “Vida e 

ação”, “Fé e ordem”, “Aliança Internacional”, unidos em Assembleia 

decidiram pela criação  definitiva do CONSELHO MUNDIAL DE 

IGREJAS; 

 Declaração de Toronto, 1950: “A Igreja, as Igrejas e o CMI”, intitulado 

“a significação eclesiológica do Conselho Mundial das Igrejas”, 

contando atualmente com 344 Igrejas; 

 Sede em Genebra, reúne a cada sete ou oito anos, comitê central, 145 

membros. 



A Igreja Católica Romana une-se aos esforços 

ecumênicos de Protestantes e Ortodoxos 

 Ecclesia Sancta, 1949; 

 1959, Convocação do Concílio (aggiornamento), Papa João XXIII; 

 1960, criação do Secretariado  para a Unidade dos Cristãos; 

 1964, Paulo VI, promulga o decreto Unitatis Redintegratio 

 1965: “Grupos de Trabalho Conjunto”,  Roma e Genebra; 

 Visitas papais à sede do Conselho: Paulo VI em 1969 e João Paulo II em 1984 



O movimento ecumênico na América 

Latina e a presença do CMI 

 ISAL: (Igreja e Sociedade na América Latina), 1961; 

 CEDI:  (Centro Ecumênico de Documentação), 1974;  

 CLAI: Conselho Latino-Americano de Igrejas; Peru, 1982; 

 CONIC: Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, 1982. 


