
Mensagem ao Povo de Deus 
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância (Jo. 10,10) 

No amor misericordioso de Cristo, Bom Pastor, reunimo-nos , Bispos da Igreja , 
Anglicanos e Católico-Romanos, para prosseguir no diálogo que tem aproximado 
nossas Comunidades, tanto em nível nacional como internacional. 

Sentimo-nos movidos pela vontade de nosso Mestre e Pastor a percorrer, com 
humildade e confiança, o caminho da reconciliação para testemunhar à humanidade 
de nosso tempo o Evangelho da Vida, dignidade e esperança. 

Colocando-nos diante do Senhor em atitude de penitência e busca de Seu perdão, 
durante dois dias, em oração e reflexão, procuramos na convivência fraterna, 
partilhar a experiência da vida em Cristo, uma melhor compreensão da autoridade 
como serviço à Igreja e definir algumas diretrizes de ação conjunta. 

É nosso entendimento que o Movimento Ecumênico se nutre do testemunho da 
solidariedade do Bom Pastor para com quem, de alguma forma, é lesado em sua 
dignidade ou excluído do banquete da vida. Desse entendimento nasce o 
compromisso comum de serviço à restauração e à promoção da dignidade humana 
e da paz. 

Com humildade, desejamos oferecer nossa experiência de encontro fraterno como 
incentivo à busca permanente da Unidade do Povo de Deus. O diálogo entre as 
Igrejas vai nos transformando em mensageiros de esperança para mulheres e 
homens de nosso tempo. 

No clamor da humanidade, que sofre os males decorrentes do atual modelo de 
economia globalizada, sentimos a urgência da missão de proclamar, em atos e 
palavras, o senhorio de Deus que nos compromete com a preservação da 
integridade da criação e a realização da pessoa humana em comunhão e 
solidariedade. 

A todos, irmãs e irmãos, desejamos a Paz e todo o Bem no Senhor Jesus . 
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