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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

 

Comunicado de imprensa – 15 de novembro de 2017 

“Professamos Juntos, Vamos Juntos ao Encontro da Humanidade” 
Trinta e cinco bispos amigos do Movimento dos Focolares de diversas Igrejas encontram-se em 
Katowice, Polônia, de 15 a 18 de novembro de 2017 
 

Depois de Jerusalém, Istambul, Londres, Augsburg e outras cidades-símbolos da questão 
ecumênica, este ano é a vez de Katowice, no coração da Silésia, ao sul da Polônia, caracterizada pela 
convivência entre cristãos de diversas profissões de fé, acolher o Encontro Ecumênico dos Bispos 
Amigos do Movimento dos Focolares, moderado pelo cardeal Francis Kriengsak Kovithavanij, 
arcebispo de Bangkok, junto com grupo de bispos de várias Igrejas entre os quais o evangélico 
Christian Krause, presidente da Federação Luterana Mundial. 

Trata-se da 36ª edição, intitulada “Professamos Juntos, Vamos Juntos ao Encontro da 
Humanidade”. Participarão 35 bispos ortodoxos, evangélico-luteranos, anglicanos, metodistas e 
católicos, e cerca de 30 laicos de diversas Igrejas. Provêm da Áustria, Brasil, Chipre, Alemanha, Índia, 
Inglaterra, Irlanda, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, República Democrática do Congo, 
Suécia, Tailândia, Hungria e Estados Unidos. O arcebispo Salvatore Pennacchio, núncio apostólico na 
Polônia, e o arcebispo católico Wiktor Skworc, de Katowice, mandaram uma saudação aos 
participantes. 

O encontro, que será aberto com a reflexão da anglicana Lesley Ellison sobre “A 
Espiritualidade da Unidade: uma Espiritualidade Ecumênica”, terá como tema “Maria, a Mãe de Jesus”. 
Sua figura será delineada por meio de diversos aprofundamentos teológicos: “Maria, Mãe de Jesus e 
Modelo da Humanidade Redimida” da perspectiva católica; “Maria no Comentário de Lutero Sobre 
Magnificat”, da perspectiva evangélica; “Maria, Igreja, Criação”, da perspectiva Ortodoxa. Há uma 
expectativa pelo tema sobre “Maria na Experiência e no Pensamento de Chiara Lubich”, feito por 
Renata Simon do Centro Internacional do Movimento dos Focolares. 

Durante o encontro, serão abertas diversas “janelas” sobre o mundo e a situação das Igrejas, 
em particular na Europa Centro-Oriental e no Oriente Médio. 

Está prevista a participação em celebrações e encontros, como a Conferência Ecumênica 
Nacional “Do Conflito à Comunhão”, na perspectiva das relações interconfessionais na Polônia e na 
comemoração pelos 500 anos da Reforma, promovida pela Faculdade de Teologia da Universidade da 
Silésia e pela Igreja Evangélica Luterana na Polônia; a celebração da Igreja Evangélica Luterana de 
Confissão de Augsburg, presidida pelo bispo luterano Marian Niemiec, a missa católica na Catedral de 
Cristo Rei, presidida pelo arcebispo Skworc com homilia do cardeal Kriengsak Kovithavanij; a oração 
de louvor na Igreja Ortodoxa de Sosnowiec. 

Um momento significativo no programa será aquele em que os bispos participantes farão de 
maneira pessoal e coletiva o “pacto do amor recíproco”, sinal com que pretendem confirmar a 
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comunhão fraterna e o empenho de “amar a Igreja do outro como a própria”. 

Colaboraram na realização do evento junto com o Movimento dos Focolares a Arquidiocese 
católica de Katowice, a Igreja Evangélica Luterana de Confissão de Augsburg de Katowice, a Igreja 
ortodoxa de Sosnowiec, a Faculdade de Teologia da Universidade de Silésia e a Cidade de Katowice 
com participação do prefeito Marcin Krupa. 
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