Fortaleza, 23 de maio de 2014.
Carta Circular 003/2014: SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS.

Aos Srs. Párocos, Vigários Paroquiais e responsáveis por Áreas Pastorais.
Tema: “Acaso Cristo está dividido?” (1 Cor 1, 1-17.)

Nos próximos dias 1º. a 8 de junho, semana de preparação para a Solenidade de
Pentecostes, estaremos mais uma vez celebrando a SEMANA DE ORAÇÃO PELA
UNIDADE DOS CRISTÃOS.
Neste ano, temos um motivo a mais para esta celebração que ocorre no Jubileu dos 50
anos do Concílio Vaticano II, que dedicou à Unidade dos Cristãos um de seus documentos:
Unitatis Redintegratio: “1. Promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos
principais propósitos do sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Pois Cristo Senhor fundou uma só e
única Igreja. Todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como
legítima herança de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm
pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido. 1 Esta
divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo, e é escândalo para o mundo, como também
prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda a criatura.”
Enviamos a todas as paróquias e áreas pastorais de nossa Arquidiocese livrinhos da
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Os mesmos poderão ser usados como
subsídio para motivar as orações pela unidade de todos os cristãos, a começar de nossa
própria comunidade e com a Igreja que é una, santa, católica e apostólica.
Pedimos que em todas as comunidades esta semana (1º. a 8 de junho) seja marcada
pela oração para que se realize o Testamento de Jesus, conforme Jo 17, 21: “para que todos
sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós; para que o
mundo creia que tu me enviaste.”
Pedimos também que os irmãos, nossos Vigários Episcopais, façam chegar a todas as
paróquias e área pastorais de sua Região Episcopal os subsídios e o estímulo para que
programem esta Semana de Oração em preparação para a Solenidade de Pentecostes, que é
a Festa da Igreja.
Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos votos de Santa Páscoa na
plenitude do dom do Espírito Santo.

Em Jesus e Maria,

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza

