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AMÉRICA - Os países latino-americanos celebram a Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos
Buenos Aires (Agência Fides) - Os países da América Latina estão celebrando a Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos que segundo o costume desse continente, tem como ponto de referência a Solenidade de Pentecostes,
seguindo o mesmo tema indicado para em todo o mundo: "Eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas orações" (Atos 2, 42).
A Semana de Oração na Argentina será realizada de domingo 12 a domingo 19 de junho. Na Arquidiocese de
Buenos Aires o principal evento, organizado pela Comissão Ecumênica de Igrejas Cristãs da Argentina (CEICA),
será realizará na quinta-feira 16 de junho às 19h30 na paróquia de Nossa Senhora da Consolação.
Na Bolívia, a Semana de Oração se celebra de 5 a 12 de junho. A Arquidiocese de Sucre organizou uma série de
atividades convidando a comunidade de fiéis a refletir sobre o modelo proposto de Igreja proposto nos Atos dos
Apóstolos. A Arquidiocese de Cochabamba realizou sua primeira reunião na segunda-feira, 6 de junho, na
Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora (Loreto) sobre o tema: "Muitos membros num corpo".
O presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), o Bispo de Chapecó (SC), Dom Manoel
João Francisco, e o Secretário-Geral, Rev. Luiz Alberto Barbosa, incentivaram a participação de todas as
comunidades brasileira. Para o secretário-geral “o interesse da comunidade em celebrar a Semana de Oração tem
crescido a cada ano, um fato que nos deixa muito feliz e ao mesmo tempo, nos dá a esperança de ver um dia reinar
a unidade de todo o povo cristão". O Presidente do CONIC observou que "a Semana de Oração demonstra a
unidade e indica que a fé cristã tem pontos de referência comuns, como por exemplo, os Apóstolos, que foram
responsáveis pela recolha dos ensinamentos de Jesus Cristo". Ele também encorajou os católicos para que esta
Semana de Oração "não seja uma daquelas tradições que nascem espontaneamente em nossas comunidades, mas
pede a consciência e a vontade de participar".
Entre 12 e 18 de junho se realizará na Colômbia na Semana de Oração, proposta pelo Departamento de Doutrina e
Ecumenismo da Conferência Episcopal da Colômbia (CEC). Em colaboração com as Igrejas históricas existentes
na Colômbia, o Departamento organizou várias atividades, adaptando às situações locais o material preparado
pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e da Comissão Fé e Constituição do Conselho
Mundial de Igrejas. Dentro da Semana de Oração, domingo 12 de junho, haverá um culto ecumênico às 16h, na
igreja greco-ortodoxa, Igreja da Dormição da Virgem Maria, em Bogotá. (CE) (Agência Fides 08/06/2011)
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