
VÍDEO 11 – “CREIO NA IGREJA UNA”

1º) CONSAGRAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

2º) FORMAÇÃO - TÓPICOS DO VÍDEO

2.1. Vários são os elementos de unidade da Igreja nesse credo.

2.2. Catecismo §820 em que Jesus roga ao Pai pela unidade entre os fiéis.

2.3. O mundo só irá, crer em Jesus, se, como cristãos dermos um autêntico testemunho
de unidade.
2.4. A unidade nasce justamente das inúmeras diferenças que existem entre nós.

2.5. Não pode haver uma unidade cristã onde há diversos credos e diferentes fés.
2.6.  A Igreja há de ser também única, como nota Clemente de Alexandria, em que o
§813 cita suas palavras. A unidade e unicidade da Igreja vem da própria unidade da
Santíssima Trindade.

2,7. Cristo tem um só Corpo e uma só Esposa. 

2.8.  A igreja Católica olha com respeito os cristãos que estão fora dos seus limites,
conforme vemos no §818 do Catecismo.

2.9.  A Igreja  também reconhece  no  §819 do Catecismo que:  “Muitos  elementos  de
santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica.”
3.0. O §816,  nos ensina que a Igreja é:  “A única Igreja de Cristo [...] é a que nosso
Salvador, depois de sua Ressurreição, entregou a Pedro…”
3.1.  O §817. Jesus Cristo veio do Pai e deixou a Igreja. O Pai enviou Jesus para a
salvação do mundo, e Cristo enviou a Igreja.

3º) PARA LER, REFLETIR E RESPONDER:

“Certa vez um grupo de jovens monges foi procurar o abade Isquirão no deserto para
pedir-lhe orientação. Após narrar o seu modo de vida austera (jejum, vigílias noturnas,
trabalho  manual  em  silêncio...),  perguntaram-lhe:  ‘Quanto  vale  a  nossa  vida?’.
Respondeu:  ‘Vale  a  metade  daquilo  que  nossos  pais  fizeram.’  Muito  surpresos,
indagaram  os  jovens:  ‘E  aqueles  que  virão  depois  de  nós  quanto  valerão?’  Disse
Isquirão: ‘Farão a metade do que nós fazemos.’ Mais atônitos, ainda perguntaram os
jovens: ‘E aqueles que virão depois desses que farão?’ Respondeu o ancião: ‘Farão
menos ainda do que os anteriores, mas sobrevirá a eles uma grande tempestade, e os
que permanecerem fiéis, naquele tempo, serão maiores do que nós e os nossos pais.’”
(Retórica dos Padres do Deserto)

1- Você acha que esta profecia tem-se cumprido na história da Igreja?

2- Você acha que a Providência Divina tem nos oferecido ocasiões de demonstramos
nossa fé a Ele?

“No essencial,  a unidade;  na dúvida,  a liberdade;  em tudo,  a  caridade.”(Santo
Agostinho) 1


