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“Encontrar-nos, olhar o rosto um do outro, trocar o abraço de paz, rezar um pelo outro são dimensões 
essenciais do caminho para o restabelecimento da plena comunhão para a qual tendemos” (Papa 
Francisco). 

 
 

C O N V I T E 
 

Queridas irmãs e irmãos! 
 
 

A Comissão Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso do Regional Sul 4 da CNBB 
tem o prazer e a honra de convidar você, agente de evangelização, para a live que realizaremos no 
próximo dia 17 de agosto, iniciando às 8h30 e terminando às 11h. 

O tema de estudo e debate será o Documento "O bispo e a unidade dos cristãos: Vademecum 
Ecumênico”, publicado pelo Vaticano no dia 04 de dezembro de 2020. Como se vê, a partir do título, 
o Documento destina-se diretamente aos bispos, mas decorre a sua destinação a todos os 
evangelizadores, pois somos, cada um em seu espaço missionário, corresponsáveis com nossos 
Pastores na sua elevada tarefa. 

Teremos o privilégio de ter o Pe. Dr. Marcial Maçaneiro, SCJ, como assessor. Natural de 
Brusque, SC, ele celebrou 25 anos de Ordenação Sacerdotal em julho de 2019. Tem pós-doutorado 
na área ecumênica e inter-religiosa, é professor na PUC Paraná e Universidade Católica de Lisboa 
(Portugal). Como teólogo, é assessor do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, instância 
do Vaticano que promove o diálogo ecumênico mundial. “O serviço neste Pontifício Conselho inclui 
três funções: a primeira, estável, é como membro da Comissão de Diálogo Católico-Pentecostal; já 
a segunda e terceira funções acontecem ad hoc (provisórias ou sob demanda) como membro da 
delegação do Vaticano no Global Christian Forum (Fórum Cristão Global) e na Pentecostal World 
Conference (Conferência Pentecostal Mundial)”, detalha o próprio padre Marcial. 

A proposta de roteiro da live, veiculada pela plataforma do Regional, é a seguinte: 8h30: 
Abertura - Pe. Raul; 8h40: Oração - Stela; 8h50: Exposição - Pe. Dr. Marcial Maçaneiro, SCJ; 10h: 
Reações, perguntas ao expositor; 10h40: Troca de experiências entre as Dioceses e conclusões - Pe. 
Raul; 10h55: Bênção/Envio - Dom Rafael. 

Agradecemos, desde já, a sua adesão, divulgação e participação no importante evento 
pastoral. 

Fraterno abraço em Cristo, Senhor e Mestre! 
 
 
 
 

Dom Rafael Biernaski 
Presidente 

Padre Raul Kestring 
Articulador 
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