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Do trabalho actual do movimento alemão KirchenVolksBewegung, desde o outono de 2006: 
 
 

Nós somos Igreja e a visita Ad Limina  dos bispos alemães em Roma 
Após a segunda visita do Papa Bento XVI à Alemanha, em setembro de 2006, realizou-se, a seguir, em novembro, 
a primeira visita Ad Limina dos bispos alemães ao Papa, em Roma, visita que o movimento eclesial de base 
alemão KirchenVolksBewegung acompanhou criticamente na mídia. 

Antes dessa visita Ad Limina,o movimento Nós somos Igreja apelou aos Bispos alemães para que falassem 
também de problemas pastorais urgentes, sobre os quais o Papa, em sua visita à Alemanha, não tinha tomado, 
infelizmente, nenhuma posição. Contudo, lamentavelmente, as visitas Ad Limina não apontaram novos caminhos 
pastorais. Mesmo que nesta visita o tom da conversa tenha mudado em comparação com as visitas Ad Limina no 
tempo de João Paulo II, as posições de Bento XVI não mudaram de maneira alguma. As recomendações, 
admoestações e avisos feitos aos bispos não deixaram entrever nada da bondade e abertura de sua primeira 
enciclica “Deus Caritas est”. O Papa Bento XVI não abre mão de uma imagem de igreja fortemente fixada no 
sacerdote e ainda não deu sinais – como o demonstrou a reunião de novembro de 2006 sobre o celibato – de como 
e quando iniciará as reformas inadiáveis por ele próprio solicitadas para a renovação da Igreja. É particularmente 
frustrante o tratamento dado ao voluntariado leigo. 

� Veja-se a documentação do movimento Nós somos Igreja sobre a visita Ad Limina 2006 dos bispos alemães: 
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=360 

 
 

Nós somos Igreja  e a Terceira Assembleia Ecuménica Europeia (EEA3) 
Nós somos Igreja lamenta muito que das atuais Assembleias Ecuménicas (janeiro de 2006, em Roma, Fevereiro 
de 2007, em Wittenberg/Alemanha, e setembro de 2007, em Sibiu/Hermannstadt/Roménia) quase só façam parte 
pessoas de carreira eclesiástica e associações eclesiais que foram escolhidas e delegadas pelas conferências 
episcopais e outros chefias eclesiásticas. Infelizmente as chefias eclesiásticas têm tentado submeter ao seu 
controle o dinamismo dos movimentos ecuménicos de base. Assim a Assembleia Ecuménica actual é 
fundamentalmente diferente dos encontros anteriores de 1989, em Basileia, e de 1997, em Graz, inspirados no 
processo conciliar (Justiça, Paz, Preservação da Criação), onde a base eclesial participou em grande número e 
ativamente.  

Por ocasião do encontro de 15 a 18 de fevereiro de 2007, em Wittenberg, o movimento eclesial de base 
KirchenVolksBewegung aplaudiu calorosamente o convite do Presidente Federal Alemão, Dr. Horst Köhler, a 
que se imprimisse novo impulso ao movimento ecuménico e não se desperdiçasse a chance da união. O Presidente 
Federal, evangélico, expressou em seu discurso de saudação os anseios de muitos cristãos e cristãs, ao sublinhar a 
forte necessidade das comunidades de mais união e maior aproximação, e ao mencionar também, na ocasião, a 
Santa Ceia comum.  

O apelo do Presidente Federal mostra que a reconciliação entre as confissões e religiões é um elemento 
sumamente importante para um mais amplo crescimento conjunto, cultural e político, da Europa. 

O movimento eclesial de base KirchenVolksBewegung participou na aprovação final de um texto de estímulo 
aos/às representantes das Igrejas católica, evangélica e ortodoxa, reunidos em Wittenberg e exortou-os a tornar 
também visíveis, no sentido da “Carta Ecuménica”, os sinais da unidade da Igreja, teologicamente fundamentados 
e há muito exigidos pela grande maioria da base eclesial. 

� Vejam-se as informações do movimento Nós somos Igreja sobre a terceira Assembleia Ecuménica Europeia:  
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=383 

 
 

Novo forum do serviço religioso na Internet 
O recém-instalado Foro do Serviço Religioso do movimento Nós somos Igreja na Internet contém tanto textos de 
serviço religioso de acordo com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, como também formas de serviços 
religosos experimentais e referências literárias escolhidas para a realização desses serviços. O forum do serviço 
religioso mostra “links” para comunidades e grupos com as respectivas práticas. 

� Veja: www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=374 



 

 

 
 

Movimento eclesial de base – Alemanha 
 

 
 
 

Novas publicações 
“Quem somos... O que fazemos”, uma nova e breve informação de 28 páginas sobre os fins, o trabalho e as 
esperanças do movimento eclesial de base alemão. � Veja: www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=218 

Nós somos Igreja – Cartões de Esperança. (15 cartões diversos, de 10 x 20 cm, em cartolina colorida) com 
breves dizeres de esperança � Veja: www.wird-sind-kirche.de/files/283_HoffnungsKarten.pdf 

 

Mais actividades do movimento eclesial de base alem ão, desde o outono de 2006 (uma selecção) 
• Tomada de posição sobre a reunião do Papa com os cardeais para decidir do celibato: o Vaticano finalmente 

reconheceu o problema do celibato, mas não o solucionou (17.11.2006) 
• Nós somos Igreja: calendário para o Advento, com textos da “Bíblia em língua adequada”, editado no outono de 

2006 
• Participação no encontro preparatório em Loccum para a Terceira Assembleia Ecumência Europeia  
• Tomada de posição acerca da mudança da tradução das palavras de instituição de “para todos” para “para 

muitos”, ordenada por Roma, em colaboração com cientistas de liturgia (29.12.2006) 
• Participação no simpósio do décimo aniversário da ordenação de sacerdotizas vetero-católicas, em dezembro de 

2006, em Bonn 
• Tomada de posição quanto ao caso bispo Wielgus: o caso Wielgus constitui um urgente sinal de advertência ao 

Vaticano (08.01.2007) 
• Avaliação do “Estudo sobre orientações religiosas e eclesiásticas”, realizado por ordem da Conferência Episcopal 

Alemã ((“Sinus-Studie”), para o futuro trabalho do movimento eclesial de base KirchenVolksBewegung 
• Tomada de posição sobre a nomeação do cardeal Friedrich Wetter como Administrator Apostólico (01.01.2007) 
• Tomada de posição sobre o decreto do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica, publicado na página da 

Internet do bispado de Regensburg, referente à retirada da “missio canonica” (missão canónica) a Paul Winkler, 
professor de religião e presidente do movimento Nós somos Igreja, na diocese de Regensburg, pela Congregação 
do Clero (24.02.2007) 

• Ampliação da nova homepage www.wir-sind-kirche.de e inclusão dos grupos diocesanos 
• Outras numerosas actividades dos grupos diocesanos e de grupos de trabalho 

 

Ofertas permanentes do movimento eclesial de base alemão  
• Seis postos de aconselhamento para mulheres em conflito com a sua gravide por meio de Frauenwürde (dignidade 

da mulher) � Veja: www.frauenwuerde.de 
• “Zypresse-Not-Telefon” (telefone de urgência cipreste) para crianças e jovens atingidos por violência sexual de 

sacerdotes e religiosos 
 

Trabalho internacional do movimento eclesial de base alemão  
• Colaboração na terceira carta ao Papa Bento XVI, de 25 de novembro de 2006, décimo aniversário da fundação 

do Movimento Internacional Nós somos Igreja em Roma  
 

Planejamento do movimento eclesial de base alemão 2 007 
23 a 25 de março Vigésima primeira Assembleia Federal em Dresden “Encontrar Deus diante das portas da 

Igreja” 
25 de março Serviço Religioso por ocasião do Dia Mundial da Oração pela Ordenação de Mulheres, 

em frente à catedral de Dresden 
23 a 25 de março Participação no Encontro dos Grupos Jonas em Strassburg 
28/29 de abril Apelo à Pregação do Povo da Igreja como pregação de leigos 
3 a 6 de maio Participação na XVII Conferência da Rede Europeia “Igreja de Partida” , em 

Lisboa/Portugal 
6 a 10 de junho Grande Tenda de Informações e “Conversas junto ao Poço de Jacob” no Evangelischen 

Kirchentag” (Congresso da Igreja Evangélica), em Köln 
2 a 5 de agosto Dias de Encontro Espiritual 2007 “Onde eu Te acho, Deus?” 
4 a 8 de setembro Acompamhamento da Terceira Assembleia Ecuménica Europeia, em Sibiu/ Ruménia 
26 a 28 de outubro Vigésima segunda Assembleia Federal, em Schwarzach, perto de Würzburg 

 
 

Conta para doações em toda a área federal da Alemanha: Wir sind Kirche Förderverein e.V., Konto 18 222 000  DKM (BLZ 400 602 65) 

Para transferências do estrangeiro: BIC: GENODEM1DKM    IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 
O Förderverein (Associação de Apoio) é reconhecido pela Fazenda Recklinghausen sob o número 340/5837/0645 como Associação 

eclesiástica com redução de impostos 
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