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EDITORIAL

A unidade entre os cristãos é um forte desejo no coração de Deus. A despeito da oração de
Jesus feita em João 17, todos sabemos que quando nos esforçamos em sermos um com o Pai e
uns com os outros somos a resposta do pedido feito pelo Filho antes de partir para a glória. A
“Revista Somos Um - Edição Especial” é um testemunho dos esforços desta unidade desejada por Jesus que tem acontecido entre católicos e evangélicos por diversas partes do Brasil.
Ao ler esta publicação, o leitor será apresentado à origem da “Missão Somos Um” e todo
o histórico que antecede sua existência como projeto para a causa da unidade na igreja. A
começar pela Comunidade Coração Novo, uma comunidade fundada em 2002 no Rio de
Janeiro pelo missionário católico Izaias de Souza Carneiro, que carrega em sua origem uma
perspectiva ecumênica e tem forte apoio do arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do
Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta.
O Café Espiritual também é uma iniciativa de unidade entre cristãos de diferentes denominações e é fruto da caminhada ecumênica já trilhada pela Comunidade Coração Novo até
aqui. Hoje, o encontro acontece em parceria com a equipe de serviço do Encontro de Cristãos em Busca de Unidade e Santidade (ENCRISTUS) no Brasil, sempre com a presença
de católicos e evangélicos de diferentes denominações em busca de relacionamento fraterno
uns com os outros.
Na mesma visão do Café Espiritual, nasce então a “Missão Somos Um”, um projeto idealizado no coração dos pastores evangélicos Bené Gomes e Asaph Borba e do próprio Izaías.
A partir do relacionamento e oração comum destes três amigos (que também são músicos)
nasceu o desejo de testemunhar ao mundo que é possível a unidade entre cristãos com diferentes credos e convicções. O projeto tem como base o louvor e a adoração para fortalecer a
mensagem do evangelho por meio de suas composições.
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Como resultado de todo este movimento, aconteceu em 2016 a gravação do primeiro
DVD ecumênico no Brasil com participações de grandes nomes da música católica e evangélica do País. O lançamento do DVD está previsto para dezembro de 2017 e seu anúncio
foi feito durante a “I Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um”, outro
grande acontecimento intrinsecamente ligado à “Missão Somos Um”.
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Por fim, um projeto físico de unidade agora começa a ganhar forma na cidade de Piraí,
no Rio de Janeiro, é o “Centro de Espiritualidade Ecumênica Coração Novo”. A ideia é que
o espaço receba pessoas de todo o Brasil para retiros, momentos de oração em comum e de
aprofundamento na realidade da unidade do Corpo de Cristo. Ali também haverá um santuário chamado de “Santuário do Cordeiro”.
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Diante dos 500 anos da Reforma Protestante e dos 50 anos da Renovação Carismática
no Brasil celebrados no ano de 2017, a “Missão Somos Um” é um dos resultados de todo o
esforço empenhado por homens de Deus que acreditaram na unidade no decorrer da história
da igreja e surge como um ministério para que católicos e evangélicos “sejam um” e para que o
mundo creia que Jesus foi o Messias enviado por Deus para curar qualquer espírito de divisão
que assombra a humanidade.
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Unity among Christians is a strong desire in the heart of God. Despite Jesus’ prayer in
John 17, we all know that when we strive to be one with the Father and one with another, we
are the answer to the request of the Son before going to glory. The “We Are One - Special
Edition” magazine is a testament to the efforts of this unity desired by Jesus that has taken
place between Catholics and evangelicals in various parts of Brazil. As you read this publication, the reader will be introduced to the origin of the “We Are One Mission” and all the
background to its existence as a project for the cause of unity in the church. Beginning with
Comunidade Coração Novo, a community founded in 2002 in Rio de Janeiro by the Catholic missionary Izaias de Souza Carneiro, who carries an ecumenical perspective and has
strong support from the archbishop of the Archdiocese of São Sebastião do Rio de Janeiro,
Cardinal Dom Orani João Tempesta.
The Spiritual Coffee is also an initiative of unity among Christians of different denominations and is the fruit of the ecumenical journey already undertaken by the New Heart
Community. Today, the meeting takes place in partnership with the service team of the
Encounter of Christians in Search of Unity and Holiness (ENCRISTUS) in Brazil, always
with the presence of Catholics and evangelicals of different denominations in search of fraternal relationship with each other. In the same vision of the Spiritual Coffee, the “Mission
We Are One” is born, a project idealized in the heart of evangelical pastors Bené Gomes
and Asaph Borba and Izaias himself. From the relationship and common prayer of these
three friends (who are also musicians) was born the desire to witness to the world that unity
among Christians with different creeds and convictions is possible.
The project builds on praise and worship to strengthen the gospel message through its
compositions. As a result of all this movement, the first ecumenical DVD was recorded in
Brazil in 2016 with the participation of the great names of Catholic and Evangelical music
in the country. The DVD is scheduled for release in December 2017 and its announcement
was made during “I International Conference of Praise and Worship We Are One “, another
great event intrinsically linked to” We Are One Mission”. Finally, a physical project of unity
now begins to take shape in the city of Piraí, in Rio de Janeiro, is the “Center for Ecumenical
Spirituality New Heart”. The idea is for the space to receive people from all over Brazil for
retreats, moments of common prayer and deepening of the reality of the unity of the Body
of Christ. There will also be a shrine called the “Sanctuary of the Lamb”. Facing the 500th
anniversary of the Protestant Reformation and the 50th Anniversary of the Charismatic
Renewal in Brazil in 2017, “Mission We Are One” is one of the results of all the effort
committed by men of God who believed in unity during the church and arises as a ministry
for Catholics and evangelicals to “be one” and for the world to believe that Jesus was the
Messiah sent by God to heal any spirit of division that haunts mankind.
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Comunidade Coração Novo o início da visão ecumênica
A Comunidade Coração Novo nasceu em 2002 ao redor do trabalho e ministério musical e de evangelização de
Izaias de Souza Carneiro, missionário
católico e fundador da Comunidade.
Com um relacionamento largo e muito profundo com irmãos evangélicos
de diferentes denominações - e também diferentes tendências teológicas
-, a Comunidade possui perspectiva
ecumênica e recebe forte apoio do arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani
João Tempesta.
Nascido no Rio de Janeiro em uma
família de cristãos evangélicos, Izaías
teve seu primeiro contato com os ensinamentos cristãos dentro da Congregação Cristã no Brasil e da Igreja Batista.
Aos 10 anos de idade conheceu a IgreDom Orani, Izaias Carneiro, Dom Roberto Lopes
ja Católica e batizou-se aos 12. Izaías
é casado há 13 anos com Patrícia com reúne alguns de seus escritos sobre re- da CNBB, por meio de seu represenquem tem uma filha (Izabel) de 7 anos. lacionamentos, reconciliação e comu- tante, Dom Francisco Biasin, e do ideFormou-se em Filosofia pela Faculda- nhão fraterna, produzidos ao longo de alizador e fundador da Comunidade
de São Bento, do Rio de Janeiro, e já 14 anos e direcionados para a Comu- Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib,
trabalhou ao lado de grandes nomes da nidade Coração Novo. Todos os tex- o DVD “Somos Um” contou ainda com
música católica, como os padres Zezi- tos foram compilados pelo professor o incentivo e a presença de padre Edue doutor Luciano Rocha, historiador ardo Dougherty, pioneiro da Renovanho e Joãozinho.
Izaías é membro da equipe de serviço da Pontifícia Universidade Católica ção Carismática Católica no Brasil e
do Encontro de Cristãos em Busca de do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e rece- fundador da Rede Século 21, e do carUnidade e Santidade (ENCRISTUS) e beu o incentivo do Cardeal Orani João deal Arcebispo Dom Orani Tempesta.
também atua junto à Conferência Na- Tempesta, que também fez o prefácio No projeto são encontradas algumas
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) no da obra. O livro, que já chegou às mãos releituras de canções de grandes nomes
diálogo ecumênico Católico-Pentecos- de toda a Igreja do Brasil, recentemen- da música católica e evangélica, além de
tal no Brasil. Juntamente com outros te foi lançado também aos países de composições do próprio Izaías.
Para 2017, Izaías pretende dar seirmãos, Izaias promove mensalmente língua hispânica.Izaías ainda esteve à
o Café Espiritual, um momento de en- frente da gravação do DVD “Somos quência à Missão Somos Um ao lado
contro entre irmãos cristãos de deno- Um”, ocorrido em junho de 2016, pro- dos pastores evangélicos Asaph Borba e
minações diferentes para estreitar rela- jeto que faz parte da celebração de seus Bené Gomes em diversas igrejas católi25 anos de vida ministerial e manifes- cas e evangélicas do Brasil, disseminancionamentos e praticar a comunhão.
Em maio de 2016 lançou o livro ta a unidade existente entre cristãos de do o testemunho da unidade e do amor
“Igreja - Família de Deus”, obra que diferentes denominações. Com o apoio por meio de sua vivência na prática da
comunhão com estes irmãos.
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New Heart Community - the beginning of the ecumenical vision
The New Heart Community was
born in 2002 around the work and
musical ministry and evangelization
of Izaias de Souza Carneiro, a Catholic missionary and founder of the
Community. The community has an
ecumenical perspective and is strongly
supported by the Archbishop of the
Archdiocese of São Sebastião do Rio
de Janeiro, Cardinal Dom Orani João
Tempesta, in a very deep and profound
relationship with evangelical brothers
of different denominations, as well as
different theological tendencies.
Born in Rio de Janeiro in a family of
evangelical Christians, Izaías had his
first contact with Christian teachings
within the Christian Congregation in
Brazil and the Baptist Church. At 10
years old he met the Catholic Church
and was baptized at 12. Izaías has been
married for 13 years with Patricia with
whom he has a 7-year-old daughter
(Izabel). He graduated in Philosophy
inSão Bento College, in Rio de Janeiro,
and has worked alongside great names
in Catholic music, such as Fathers Zezinho and Joãozinho.
Izaías is a member of the service team
of the Encounter of Christians in Search of Unity and Holiness (ENCRISTUS) and also works with the National Conference of Brazilian Bishops
(CNBB) in the Catholic-Pentecostal
ecumenical dialogue in Brazil. Together
with other brothers, Izaias promotes
monthly the Spiritual Coffee, a moment of encounter between Christian
brothers of different denominations to
strengthen relationships and practice
communion.
In May 2016 he published the book
“Church - Family of God”, a work that
brings together some of his writings on

relationships, reconciliation and fraternal communion, produced over 14
years and directed to the New Heart
Community. All texts were compiled
by professor and doctor Luciano Rocha, historian of the Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), and received the encouragement
of Cardinal Orani João Tempesta, who
also made the preface of the work. The
book, which has already reached the
hands of the entire Church of Brazil,
was recently launched in Spanish-speaking countries as well.
Izaías also led the recording of the
DVD “Somos Um”, which took place in June 2016, a project that is part
of the celebration of his 25 years of
ministerial life and shows the unity
existing among Christians of different
denominations. With the support of
the CNBB, through his representative,
Bishop Francisco Biasin, founder of the
Canção Nova Community, Monsignor
Jonas Abib, the DVD “Somos Um” also
had the encouragement and presence
of Father Eduardo Dougherty, pioneer
the Catholic Charismatic Renewal in
Brazil and founder of Rede Século 21,
and Cardinal Archbishop Orani Tempesta. In the project are found some
readings of songs of great names of the
catholic and evangelical music, besides
compositions of Izaías.
For 2017, Izaías intends to follow the
We Are One Mission alongside evangelical pastors Asaph Borba and Bené
Gomes in several Catholic and evangelical churches in Brazil, spreading the
witness of unity and love through their
experience in the practice of communion with these brothers.
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Café Espiritual, uma semente para a
unidade dos cristãos
Café espiritual na comunidade Bom Pastor

O Café Espiritual é uma iniciativa
de unidade entre cristãos de diferentes
denominações promovida desde 2011
pela Comunidade Coração Novo, no
Rio de Janeiro. Seu início aconteceu
por ocasião de um programa de rádio
apresentado pelo fundador da Comunidade, Izaias de Souza Carneiro, que
costumava oferecer a intenção da unidade dos cristãos no momento do Terço da Misericórdia. Durante um desses
programas, uma senhora evangélica
escutava a oração enquanto trabalhava
como empregada doméstica na casa de
sua patroa, que era católica. Esta senhora evangélica contou a um pastor o
que escutava naquele programa sobre
a unidade de católicos e evangélicos e
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o pastor, por sua vez, levou a notícia a
um membro da Comunidade Evangélica Profética de Monte Sião, no Rio,
que manifestou o desejo de conversar
a respeito do tema da unidade com
Izaias. Depois desse fato, outras pessoas também quiseram saber mais sobre
o assunto e, assim, em abril de 2011,
acontecia o primeiro Café Espiritual.
O Café Espiritual é uma iniciativa
fraterna que, atualmente, está sob a
responsabilidade da equipe de serviço
do Encontro de Cristãos em Busca da
Unidade e Santidade (ENCRISTUS)
do Rio de Janeiro. Durante os encontros, cristãos de diversas igrejas como
a Comunidade Profética de Monte
Sião, Igrejas da Palavra Viva, Comu-

nidade de Jesus, Comunidade Bom
Pastor, Comunidade Coração Novo,
Comunidade Dois Corações, Renovação Carismática Católica, Igreja Presbiteriana Unida e Igreja Batista Soul
reúnem-se para orar e partilhar o que
Deus tem realizado em suas comunidades. Nesse período de 6 anos de
existência do Café Espiritual, mais de
50 igrejas já foram visitadas, sempre
com a presença de católicos e evangélicos de diferentes denominações.
O Café Espiritual existe com base
no fato de que a igreja é uma família
formada por membros que pensam de
maneiras diferentes, mas que converge
na adoração a um único Deus, revelado na pessoa de Jesus. Os encontros
acontecem a cada dois meses em um
local definido em conjunto pela equipe
ou à convite de alguma igreja onde os
participantes adoram, cantam, escutam uma palavra levada por um pastor
ou padre da igreja que os recebe, além
de finalizarem com o café da manhã.
Há também momentos de oração uns
pelos outros e por necessidades apresentadas individualmente pelos irmãos. Entre os integrantes que estão à
frente do Café Espiritual está o Padre
Antônio José, representado por Dulce
Cristina. Padre Antonio José é pregador, cantor e diretor espiritual da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese do Rio de Janeiro além de
membro da Comunidade Bom Pastor
e pároco da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, no Méier - Rio de Janeiro.

Spiritual Coffee, a seed for
Christian unity
The Spiritual Coffee is an initiative
of unity among Christians of different
denominations promoted since 2011
by New Heart Community, in Rio de
Janeiro. Its beginning happened on the
occasion of a radio program presented
by the founder of the Community,
Izaias de Souza Carneiro, who used to
offer the intention of Christian unity
at the time of the Rosary. During one
of these programs, an evangelical lady
listened to the prayer while working as
a maid in the house of her employer,
who was Catholic. This evangelical
lady told a pastor what she heard in
that program about the unity of Catholics and Evangelicals and the pastor, in turn, brought the news to a
member of the Evangelical Prophecy
Community of Monte Sião in Rio,
who expressed the desire to talk about
the theme of unity with Izaias. After
that fact, other people also wanted to
know more about the subject and so,
in April 2011, the first Spiritual Cafe
took place.
The Spiritual Coffee is a fraternal
initiative that is currently under the
responsibility of the service team of the
Encounter of Christians in Search of
Unity and Holiness (ENCRISTUS)
in Rio de Janeiro. During the meetings, Christians from various churches
such as the Mount Zion Prophecy
Community, Living Word Churches,
Jesus Community, Good Shepherd
Community, New Heart Community, Two Hearts Community, Catholic
Charismatic Renewal, United Presby-

terian Church and Soul Baptist Church gather together, to pray and share
what God has accomplished in their
communities. In this 6-year period of
existence of the Spiritual Coffee, more
than 50 churches have been visited,
always with the presence of Catholics
and evangelicals of different denominations.
The Spiritual Coffee exists based
on the fact that the church is a family
formed by members who think differently, but who converges on the worship of one God, revealed in the person of Jesus. The meetings take place
every two months in a place defined
jointly by the staff or at the invitation
of some church where the participants

worship, sing, listen to a word carried
by a pastor or priest of the church that
receives them, as well as finishing with
the breakfast.. There are also moments
of prayer for each other and for the
needs presented individually by the
brothers. Among the members who
are at the head of the Spiritual Coffee
is Father Antônio José, represented by
Dulce Cristina. Father Antonio José is
a preacher, singer and spiritual director
of the Catholic Charismatic Renewal
in the Archdiocese of Rio de Janeiro, as well as a member of the Good
Shepherd Community and parish
priest of the Parish of Our Lady of Fatima, in Méier - Rio de Janeiro.
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Missão Somos Um,

uma história de relacionamentos
Na mesma visão do Café Espiritual nasce a Missão Somos Um, que
surgiu da amizade entre os pastores
evangélicos Asaph Borba e Bené Gomes e o missionário católico Izaias de
Souza Carneiro. Através do convívio,
relacionamento e oração em comum
entre estes três amigos surgiu o desejo
de testemunhar ao mundo que é possível cristãos, com credos e convicções
diferentes, conviverem em harmonia.
Através da Missão Somos Um, Izaias,
Asaph e Bené ministram a unidade do
Corpo em diversas igrejas do Brasil
por meio do louvor e da adoração, favorecendo o fortalecimento da mensagem do evangelho.
A iniciativa surgiu quando Izaias,
que é fundador da Comunidade Católica Coração Novo, no Rio de Janeiro, aproximou-se dos pastores Asaph
Borba e Bené Gomes por ocasião da
Jornada Mundial da Juventude ( JMJ),
ocorrida em 2013 no Brasil. A partir
da JMJ, do qual Izaias era responsável
pelo setor ecumênico, o relacionamento entre os três foi ficando ainda mais
próximo até que, em 2016, gravaram
juntos o primeiro DVD ecumênico do
Brasil, uma produção direcionada para
o diálogo entre cristãos de diferentes
denominações. No dia 10 de junho daquele mesmo ano estes amigos e outros cantores gravaram o CD e DVD
“Somos Um” nos estúdios da TV Século 21 na cidade de Valinhos, em São
Paulo, à convite de Padre Eduardo
Dougherty, fundador da Associação do
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Pr. Asaph Borba, Izaias Carneiro e Bené Gomes

Senhor Jesus (ASJ) e considerado o pai
da Renovação Carismática no Brasil.
Aproveitando a ocasião da memória
dos 500 anos da Reforma Protestante
em 2017, estes três amigos deram continuidade a esse caminho missionário
de anúncio e testemunho da possibilidade da unidade do Corpo de Cristo. A ideia é mostrar aos cristãos que
eles podem se encontrar para orarem
juntos sem abrirem mão de sua identidade e convicções, mas, independente
de suas diferenças, manifestarem que é
possível a unidade no amor de Cristo.
A proposta da Missão Somos Um

também é alcançar, através do testemunho destes três amigos, igrejas católicas e evangélicas cujo os pastores
e padres estiverem abertos a esse testemunho e, dessa maneira, ajudar os
irmãos a compreender como é possível
viver a unidade mesmo pensando de
maneiras diferentes, respeitando sempre a identidade de cada um.

We Are One Mission,
a Relationship Story
In the same vision of the Spiritual Coffee the We Are One Mission is born,
that emerged of the friendship between
the evangelical pastors Asaph Borba and
Bené Gomes and the Catholic missionary Izaias de Souza Carneiro. Through
the sharing, relationship and prayer in
common between these three friends
came the desire to witness to the world
that it is possible for Christians, with
different creeds and convictions, to live
in harmony. Through the We Are One
Mission, Izaias, Asaph and Bené minister the unity of the Body in various
churches in Brazil through praise and
worship, favoring the strengthening of
the gospel message.
The initiative came when Izaias,
who is the founder of the New Heart
Community in Rio de Janeiro, approached Pastors Asaph Borba and Bené
Gomes on the occasion of World Youth Day (WYD), held in Brazil in 2013.
From the WYD, of which Izaias was
responsible for the ecumenical sector,
the relationship between the three became even closer until, in 2016, they
recorded together the first ecumenical
DVD of Brazil, a production directed to
the dialogue between Christians of different denominations. On June 10th of

that same year, these friends and other
singers recorded the CD and DVD “Somos Um” at TV Século 21 in the city of
Valinhos, São Paulo, at the invitation of
Father Eduardo Dougherty, founder of
the Association of the Lord Jesus (ASJ)
and considered the father of the Charismatic Renewal in Brazil.
Taking advantage of the occasion of
the 500th anniversary of the Protestant Reformation in 2017, these three
friends continued this missionary journey of proclaiming and witnessing to
the possibility of the unity of the Body
of Christ. The idea is to show Christians

that they can meet to pray together
without giving up their identity and
convictions, but regardless of their
differences, they can show that unity
in the love of Christ is possible.
The proposal of the One We Mission is also to achieve, through the
testimony of these three friends,
Catholic and Evangelical churches
whose pastors and priests are open
to this testimony and, in this way, to
help the brothers to understand how
it is possible to live the unity even
thinking of different ways, always
respecting the identity of each one.
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No caminho da unidade
Gravação do DVD “Somos Um” reuniu grandes nomes da música católica e evangélica do Brasil e tem como objetivo contribuir com a unidade entre os cristãos
Muito mais que a gravação de um
DVD, o projeto “Somos Um” nasceu
pela causa da unidade no Corpo de
Cristo. Foi na cidade de Valinhos, nos
estúdios da TV Século 21, no dia 10 de
junho de 2016 que lideranças, cantores
e leigos católicos e evangélicos se reuniram para, juntos, adorarem ao Senhor.
O projeto, idealizado por Izaías de Souza Carneiro, tem como objetivo promover a unidade dos cristãos e seu lançamento está previsto para 2017. Izaías
é católico e fundador da Comunidade Coração Novo, no Rio de Janeiro,
além de membro da equipe de serviço
do Encontro de Cristãos em Busca de
Unidade e Santidade (ENCRISTUS).
A gravação do DVD “Somos Um”
faz parte da celebração dos 25 anos de
vida ministerial de Izaías e manifesta a
unidade existente entre cristãos de diferentes denominações. Com o apoio da
CNBB, por meio de seu representante,
Dom Francisco Biasin, e do idealizador e fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, o
DVD “Somos Um” contou ainda com
o incentivo e a presença de Pe. Eduardo
Dougherty, pioneiro da Renovação Carismática Católica no Brasil e fundador
da Rede Século 21, e do cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta, do Rio de
Janeiro.
O projeto tem como diretor espiritual o Padre Douglas Pinheiro, que é
assessor para o diálogo ecumênico da
Diocese de Osasco. Ele considera a gravação do DVD um marco histórico na
caminhada ecumênica no Brasil. Para
o padre, o louvor e a adoração são alguns dos elementos que, de fato, unem
os cristãos. “O movimento carismático
no Brasil, quando chegou ali pelas décoracaonovo.com.br
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cadas de 70 e 80, não tinha ainda um
arcabouço artístico do qual se servir nos
grupos de oração. Então, por muitos
anos nós nos alimentamos espiritualmente de louvores evangélicos, que era
o que existia naquele tempo. Temos essa
gratidão aos irmãos evangélicos por nos
terem possibilitado um encontro com
Deus através de músicas compostas por
eles”, explica o padre que vê no DVD
“Somos Um” um alimento para o desejo de uma unidade contínua e crescente
entre católicos e evangélicos.
Ainda antes da gravação do DVD,
houve um momento de reunião com
todos os presentes em um dos estúdios
da TV. Ali, Izaías e seus convidados falavam a respeito da importância da unidade entre os cristãos alternando entre
momentos de louvor e oração. Izaías
não tem a pretensão de se autopromover com o projeto “Somos Um”, pelo
contrário, entende que lutar pela unidade do Corpo de Cristo é uma batalha
árdua que enfrenta bastante oposição.
O idealizador do DVD tem por certo
que aderir à causa da unidade significa
ao mesmo tempo abrir mão de qualquer prestígio pessoal ou virtual. “Estamos dispostos a perder seguidores nas
redes sociais e vendas de CD se, para
isso, o Reino de Deus for estabelecido
na terra”, disse ele aos presentes. No local, haviam também padres e pastores
de diversas regiões do Brasil, além de
integrantes de comunidades católicas e
evangélicas.
Quando se coloca o rosto em evidência para se dizer um com quem pertence
à outra denominação, geralmente atrai
para si o apontamento e a condenação
por parte daqueles que não concordam
com a unidade. Mas Izaías parece não

Gravação do Dvd Somos Um em Valinhos SP

estar muito preocupado com as perdas
e sim com com o que o Reino de Deus
tem a ganhar. Diferente do que a mídia
secular geralmente propõe para divulgar a unidade entre os cristãos, reunindo cantores famosos católicos e evangélicos em eventos pontuais - e muitas
vezes sem nenhuma ligação entre eles -,
Izaías acredita que a verdadeira unidade
nasce do caminhar juntos. Sua relação
com o pastor Asaph Borba, por exemplo, é vivida em cafés e encontros que
nutrem a amizade existente. Foi notável
a liberdade e o amor na maneira como
aqueles líderes se relacionavam durante
a reunião, com abraços calorosos e lágrimas ao falar um do outro, um verdadeiro banquete para quem se alegra
com a prática da unidade.
O bispo Bené Gomes, da Igreja Sara
Nossa Terra e líder do Ministério Koy-

mansa e discreta, Dom Orani discursou
aos presentes e deixou claro o que espera do projeto. “Que não seja apenas
a gravação de mais um DVD, mas que
seja principalmente uma mensagem de
unidade para o mundo”. Os cardeais
são pessoas escolhidas pessoalmente
pelo Papa para representar a Igreja em
todo o mundo, além de responsáveis
pela eleição de um novo Papa, quando
necessário. Ter o apoio do cardeal na
luta pela unidade representa muito para
alcançar católicos
que ainda se encontram resistentes
a ela.
Em entrevista exclusiva, Dom Orani
lembra que “a igreja
católica tem o documento do Concílio Vaticano II que
fala justamente sobre o ecumenismo.
Portanto o ecumenismo é o diálogo com
nonia de Louvor (um dos primeiros todas as denominações cristãs, reconhegrupos de louvor e adoração do Brasil) cendo toda a disponibilidade e vontade
também é amigo de Izaías e foi um dos de, daqueles que creem em Cristo, sabeconvidados a integrar o DVD. Bené rem se respeitar, se amar, rezar juntos e,
contou um pouco sobre sua experiência ao mesmo tempo, vivenciar a unidade”.
com a unidade e acredita que a resis- O cardeal revela ainda a importância da
tência evangélica ainda dificulta muito unidade no início da sua jornada e oro avanço da comunhão com outros ir- denação presbiteral. “Em minha ordenação de padre escolhi como lema ‘que
mãos.“Nós evangélicos temos muito a
todos sejam um’ e, de uma certa forma,
aprender com os católicos. Vocês são levei para frente durante toda a minha
mais abertos à unidade do que nós. vida até hoje como lema do meu trabaQueremos pedir desculpas a vocês”. lho pastoral, convicto de que realmente
Mais tarde nas gravações, Bené Gomes o Senhor nos deseja vivendo a diversicantou a música “Aliança” ao lado de dade e o respeito ao outro, sabendo que
não se resume à uniformidade, mas sim
Izaías.
O evento contou ainda com a presen- à unidade em meio a diversidade. Teça de um importante representante da nho visto como isso é importante para
Igreja Católica no Brasil, o cardeal Ar- mim, para a igreja enquanto tal e para o
cebispo Dom Orani Tempesta. De fala mundo” reforça o cardeal.

A GRAVAÇÃO

Já no local onde, efetivamente, aconteceu a gravação do DVD, o cenário
era inspirado nas tendas de Israel, indicando que estar aberto à mudanças é
essencial quando o assunto é vida com
Deus. E o que é a unidade senão uma
nova forma de olhar e aceitar o diferente? Outro detalhe foi a disposição
das cadeiras em relação ao ‘palco’, colocadas no mesmo nível onde estariam
os cantores daquela noite,
propondo momentos de
adoração em unidade entre
os músicos e o público presente e, ao mesmo tempo,
desfazendo qualquer imagem de show business.
Além dos pastores Asaph Borba e Bené Gomes,
os cantores católicos Olívia
Ferreira e Tony Allyson também dividiram as canções com Izaías naquela
noite. No repertório estavam as músicas Aliança, Família de Deus, Recebi
Um Novo Coração, Alto Preço, Esposo
da Alma, Ao Único, entre outras. Nos
intervalos de cada bloco de gravação,
era comum observar padres e pastores
formando rodas de oração e uma interação espontânea entre os católicos e
evangélicos reunidos ali. Tudo naquele
lugar me dizia que a unidade não só é
possível como já é realidade em muitos
corações. O grande refrão daquela noite
não poderia ser outro senão o mesmo
que dá título ao projeto, que também é
profético para a igreja dos nossos dias:
“Somos Um”!

‘‘O REINO DE
DEUS FOI ESTABELECIDO
NA TERRA’’
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On the way to unity
Recording of the “We Are One” DVD brought together great names
in Brazilian Catholic and Evangelical music and aims to contribute to
unity among Christians
Much more than the recording of a
DVD, the “We Are One” project was
born because of the unity of the Body
of Christ. It was in the city of Valinhos,
in the studios of TV Século 21, on June
10th, 2016, that leaders, singers and lay
Catholics and evangelicals gathered together to worship the Lord. The project,
designed by Izaías de Souza Carneiro,
aims to promote Christian unity and is
scheduled to be launched in 2017. Izaías is a Catholic and founder of Comunidade Coração Novo in Rio de Janeiro, as well as a member of the meeting
staff of Christians in Search of Unity
and Holiness (ENCRISTUS).
The recording of the DVD “Somos
Um” is part of the celebration of Izaías’
25 years of ministerial life and manifests the unity existing among Christians of different denominations. With
the support of the CNBB, through his
representative, Bishop Francisco Biasin, and the founder of Canção Nova
Community, Monsignor Jonas Abib,
the DVD “Somos Um” also had the encouragement and presence of Fr. Eduardo Dougherty, pioneer of the Catholic Charismatic Renewal in Brazil and
founder of Rede Século 21, and Cardinal Archbishop Orani Tempesta of Rio
de Janeiro.
The project has as spiritual director
Father Douglas Pinheiro, who is an advisor to the ecumenical dialogue of the
Diocese of Osasco, SP. He considers
the recording of the DVD as a historical milestone in the ecumenical journey
in Brazil. For the priest, praise and worship are some of the elements that, in
fact, unite Christians. “The charismatic
movement in Brazil, when it came there in the 70s and 80s, did not yet have
coracaonovo.com.br
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an artistic framework to serve in prayer
groups. So for many years we spiritually
fed on evangelical praises, which was
what existed at that time. We have this
gratitude to the evangelical brothers for
enabling us to meet God through songs
composed by them”, explains the priest
who sees in the DVD “Somos Um” a
food for the desire of a continuous and
growing unity between Catholics and
evangelicals.
Even before the DVD was recorded, there was a moment of meeting
with everyone present at one of the TV
studios. There, Izaias and her guests
talked about the importance of unity
among Christians alternating between
moments of praise and prayer. Izaías
does not pretend to self-promote with
the “Somos Um” project, on the contrary, he understands that fighting for
the unity of the Body of Christ is an
arduous battle that faces a lot of opposition. The creator of the DVD is sure
to adhere to the cause of unity means at
the same time giving up any personal or
virtual prestige. “We are willing to lose
followers on social networks and CD
sales if, for this, the Kingdom of God
is established on earth,” he told. There were also priests and pastors from
various regions of Brazil, as well as
members of Catholic and Evangelical
communities.
When you put your face to the point
of saying one with whom you belong
to the other denomination, it usually
draws to itself the pointing and condemnation of those who do not agree
with unity. But Izaías does not seem to
be very worried about the losses, but
about what the Kingdom of God has
to gain. Unlike the secular media ge-

nerally proposes to spread unity among
Christians, bringing together famous
Catholic singers and evangelicals at
one-on-one events - often without any
connection between them - Izaías believes that true unity is born of walking
together. His relationship with Pastor
Asaph Borba, for example, is experienced in cafes and gatherings that nourish
the existing friendship. Freedom and
love were remarkable in the way these
leaders related to each other during the
meeting, with warm embraces and tears
in speaking of each other, a true banquet for those who rejoice in the practice of unity.
Pastor Bené Gomes, of the New
Church, Barra da Tijuca, RJ, and leader of the Koynonia Ministry of Praise
(one of the first worship music groups
in Brazil) is also a friend of Izaías and

the world.” Cardinals are people chosen being open to change is essential when
personally by the Pope to represent the it comes to life with God. And what is
Church throughout the world, as well unity but a new way of looking at and
as responsible for electing a new Pope accepting the different? Another dewhen necessary. To have the cardinal’s tail was the arrangement of the chairs
support in the struggle for unity repre- in relation to the ‘stage’, placed on the
sents much to reach Catholics who are same level where the singers of that nistill resistant to it.
ght would be, proposing moments of
In an exclusive interview, Bishop worship in unity between the musicians
Orani recalls that “the Catholic Chur- and the present public and, at the same
ch has the document
time, undoing any imaof the Second Vatican
ge of show business.
‘’ THE KINGDOM
Council which speaks
In addition to the
precisely about ecume- OF GOD HAS BEEN pastors Asaph Borba
nism. Therefore ecuand Bené Gomes, the
ESTABLISHED
menism is the dialogue
Catholic singers Olíwith all Christian devia Ferreira and Tony
IN THE LAND’’
nominations, recogniAllyson also shared the
zing the willingness of
songs with Izaías that
those who believe in Christ, to know night. In the repertoire were the songs
how to respect, to love, to pray toge- Alliance, Family of God, I Received a
ther and, at the same time, to experien- New Heart, High Price, Spouse of the
was one of the guests to join the DVD. ce unity.” The cardinal also reveals the Soul, To the One, among others. In
Bené said a little about his experience importance of unity at the beginning of the intervals of each recording block,
with unity and believes that evangelical his journey and priestly ordination. “In it was common to observe priests and
resistance still makes it very difficult to my priestly ordination I have chosen pastors forming prayer groups and a
advance communion with other bro- as a theme ‘that all may be one’ and, in spontaneous interaction between Cathers. “We evangelicals have a lot to le- a certain way, I have carried on throu- tholics and Evangelicals gathered there.
arn from Catholics. You are more open ghout my life to this day as a theme of Everything in that place told me that
to unity than we are. We want to apo- my pastoral work, convinced that the unity is not only possible as it is already
logize to you. “ Later in the recordings, Lord really wants us living the diver- true in many hearts. The great chorus of
Bené Gomes sang the song “Aliança” sity and respect for the other, knowing that night could not be other than the
that it is not limited to uniformity, but same one that gives title to the project,
next to Izaías.
to unity in the midst of diversity. I have which is also prophetic for the church
The event was also attended by an im- seen how important this is to me, to the of our days: “We are One”!
portant representative of the Catholic church as such and to the world” the
Church in Brazil, Cardinal Archbishop cardinal reinforces.
Dom Orani Tempesta. Speaking softly
and discreetly, Dom Orani addressed THE RECORD
those present and made clear what he
In the place where the DVD was acexpected from the project. “That it’s not
just the recording of another DVD, but tually recorded, the scenario was inspithat it’s mostly a message of unity to red by the tents of Israel, indicating that
coracaonovo.com.br
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Católicos e evangélicos
juntos pela unidade

“Conferência Somos Um” lembra a importância da união para atender
às necessidades do mundo e encerra com oração pela juventude’’
Conferência Somos Um, Rio de Janeiro RJ

Esteve presente ainda o padre Eduardo Douguerty, considerado o pai
da Renovação Carismática Católica
(RCC) no Brasil e fundador da TV
Século 21. Padre Eduardo falou a respeito da missão de Jesus quando veio à
terra, em unir a vontade humana com
a vontade divina e ressaltou: “o Pai é
nosso!”, referindo-se à unidade implícita na oração ensinada por Jesus.
O presidente do conselho da RCC
no Rio de Janeiro, Vinícius Simões,
também marcou presença na conferência e relembrou algumas falas do
Papa Francisco com relação à unidade.
Além disso, Vinicius reforçou a importância de caminhar juntos. “O Espírito
Santo está nos unindo com laços celestiais porque o mundo precisa conhecer
Entre os dias 5 e 6 de agosto, aconUm exemplo disso é o que relatou o Jesus. A missão das igrejas não é sufiteceu a I Conferência Internacional de Padre João Henrique, da Comunidade ciente estando separadas, pois para ser
Louvor e Adoração Somos Um, reu- Aliança de Misericórdia, na segun- efetiva é preciso que estejam juntas”.
nindo católicos e evangélicos que, jun- da palavra do dia, sobre um trabalho
Já quase ao final do sábado, Padre
tos, oraram e adoraram ao único Deus. social realizado na Favela do Moi- Antônio José, que é assessor da RCC
Aberto ao público em geral, o espaço nho, região central de São Paulo. Ali, do Rio, também falou sobre a unidade
foi preenchido por cristãos de diferen- católicos e evangélicos levam juntos desejada por Cristo, relembrando que
tes denominações. Logo pela manhã ajuda material e espiritual à crianças e Jesus ao preparar a casa do Pai pendo sábado, a palavra foi ministrada pelo adultos carentes. Por causa desta ação sava em paz e não em guerra. Padre
Pastor Mike Herron, pianista, compo- em nome do evangelho, o padre conta Antônio ainda salientou a importância
sitor e um dos líderes fundadores do que o arrependimento brota entre os de não proferirmos o nome de Deus
“John 17 Movement” (Movimento assistidos. “Eles não se conformavam em vão. “Quando usamos o nome do
João 17), uma iniciativa internacional com o fato de irmos até eles apenas Senhor para julgar os irmãos de outras
que promove a unidade entre os cris- para limpar sua sujeira e nos diziam denominações estamos ferindo seu
tãos nos Estados Unidos. Ele falou a que, por causa disso, acreditavam na santo nome”.
respeito da repreensão de Jesus sobre a existência de Jesus”. O padre também
Dom Roque Costa Souza, Bispo
divisão promovida pelos discípulos em disse ser esse o começo de um novo Auxiliar e assessor para o EcumenisMarcos 9:38. “O que Jesus nos exor- tempo, em que cristãos de diferentes mo na Arquidiocese de São Sebastião
ta é que católicos e evangélicos parem denominações, por se converterem à do Rio de Janeiro lembrou aos presende interromper a missão um do outro, palavra, fazem nascer um tempo de tes que não é possível fazer a unidade
mas se esforcem para caminharem em esperança, principalmente para os que sem o amor que Cristo nos ensinou.
unidade e, juntos, promovam a paz.”
se encontram à margem da sociedade. “Nós podemos transformar o mundo
coracaonovo.com.br
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Conferência Somos Um, Rio de Janeiro RJ

Conferência Somos Um, Rio de Janeiro RJ

em que vivemos através da prática do
amor. Que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho da unidade”, convocou Dom Roque.
Finalizando o terceiro dia da conferência, Padre Vicente de Paula Neto,
moderador-geral da Comunidade de
Bethânia e sucessor do Padre Léo em
seu trabalho de recuperação de dependentes químicos, dividiu com os presentes sua experiência com a unidade
dos cristãos, despertada após assistir o
pedido de perdão feito por pastores a
irmãos católicos.
O sábado também contou com a
participação especial dos pastores Asaph Borba e Bené Gomes durante os
momentos de louvor, além da cantora
católica Olívia Ferreira. Foi divulgado
ainda durante o encontro ecumênico, a
produção de um documentário a respeito da unidade da igreja no Brasil.
De acordo com o idealizador do even-

to, Izaias de Souza Carneiro, membros
de uma igreja Batista são os responsáveis pela captação e construção desse
documento para a história da unidade
cristã no País.
O domingo e último dia da Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um começou com uma
missa celebrada na Paróquia Nossa
Senhora da Vitória, Barra da Tijuca,
para os católicos e aberta à participação dos evangélicos. Já na Cidade das
Artes, local do evento, a primeira ministração foi dada pelo Padre Dr. Marcial Maçaneiro, SCJ, que faz parte da
Comissão Internacional de Diálogo
Católico-Pentecostal (Vaticano) e integra a equipe de serviço do Encontro
de Cristãos em Busca de Santidade e
Unidade (ENCRISTUS) no Brasil.
Na condição de representante de
Dom Francisco Biasin, que é presidente da Comissão Episcopal e Pastoral

para o diálogo ecumênico e inter-religioso da CNBB e Bispo da Diocese
de Barra do Piraí, em Volta Redonda
no Rio, Padre Marcial leu aos presentes uma carta enviada por Dom Francisco em que ele aponta a celebração
da unidade como memorial, invocação
e profecia de um mundo novo. Dom
Francisco também pede que os cristãos orem e trabalhem a fim de criar as
condições necessárias para que irmãos
de todas as igrejas se unam e possam ir
juntos ao encontro do Senhor. “Com
certeza, na hora conhecida e preparada
pelo Espírito, com a colaboração fiel e
perseverante de todos, a unidade se realizará e será festa comum!”, escreveu.
Em sua ministração, Padre Marcial
falou sobre a diversidade dos dons distribuídos pelo Espírito (I Coríntios
12) e a centralidade para o qual todos
eles apontam, que é Cristo. “As denominações recompõem a face inteira de
coracaonovo.com.br
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Dom Orani Tempesta e Izaias Carneiro Durante a Conferência Somos Um

Jesus. Ele dá o dom pensando no corpo todo, somos nós que os recebemos
divididos”, lembrou o padre. Ainda em
sua participação, padre Marcial disse
que a igreja é fruto da generosidade
da Trindade, que revela sua diversidade nas pessoas do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, sem que isso seja causa
de divisão entre eles. “Pecado é quem
transforma diversidade em partidarismo, imposição, divisão”, pontuou.
Apesar das divisões observadas na
igreja protestante após o avivamento
Azuza, padre Marcial recordou aos
presentes que Deus ainda continuou
abençoando e derramando seu Espírito, o que demonstra sua graça abundante sobre os homens. Para o padre,
as diferenças existentes entre os cristãos devem ser encaradas como parte
importante do processo de amadurecimento que Deus deseja em sua igreja.
“A diversidade compõe a comunhão e
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a comunhão é feita da diversidade”.
Relembrando as palavras de Dom
Roque em sua mensagem dada no dia
anterior, padre Marcial reforçou também que a divisão ganha força na falta do amor e apenas o exercício deste
curará as barreiras que nos separam
e trará a unidade no corpo de Cristo.
Ao olharmos para as diferentes características existentes nas denominações
e reconhecermos sua contribuição
para a igreja de Cristo estaremos caminhando para a cura da divisão. “Os
metodistas dão ênfase aos métodos,
os batistas ao batismo e os luteranos à
justificação do pecador pela graça divina. Tudo isso é necessário para ajudar
não somente as próprias comunidades
mas todo o Corpo de Cristo. Igreja
que não reconhece o batismo do outro,
por exemplo, comete pecado. Porque
quem batiza é a Trindade, não apenas
a água”, salientou padre Marcial.

Para o padre, nosso olhar dividido é
também o que divide as escrituras. “Se
Paulo dá ênfase à fé e Tiago às obras,
a explicação é que os apóstolos dizem
a mesma coisa com ênfases diferentes,
apenas isso”. Padre Marcial finalizou
sua mensagem desejando que todos os
dons sejam partilhados e não motivos
de divisão no meio da igreja.
Na parte da manhã, houve ainda um
forte momento de oração pelos jovens
presentes na conferência. O jovem Padre Jorge Carreira, sacerdote do Clero
Arquidiocesano do Rio de Janeiro e
assessor para o Setor da Juventude em
sua igreja local, já havia recordado no
dia anterior a necessidade da oração
dos mais velhos pelos mais jovens, no
sentido de enviá-los à missão da unidade no Corpo de Cristo.
A Conferência Internacional Somos
Um recebeu ainda no domingo a presença do prefeito da cidade, Marcelo

tivo celebrar a unidade, com inspiração
na Vigília de Pentecostes e na Semana
de Oração pela Unidade, além de outros encontros promovidos com várias
igrejas cristãs. Segundo Dom Orani,
“a oração pela unidade é importante
e esse momento vem celebrar o ajuntamento dos cristãos, especialmente
neste ano que é uma excelente oportunidade de pedirmos perdão uns aos
outros e viver um relacionamento de
fraternidade clamando a Deus que nos
ajude a sermos unidos, pois no coração
de Deus já somos um”.
Dom Orani também leu para os presentes a carta enviada pelo Papa Francisco por ocasião da realização da I
Conferência Internacional de Louvor e
Adoração Somos Um. Na carta, o papa
transmitiu “sua gratidão pela união
orante e o afeto fraterno e, ao mesmo
tempo, deseja a serenidade e confiança
que brotam da certeza de termos no
céu um Pai que não cessa de cuidar de
todos nós até ao ponto de enviar seu

Filho como Luz verdadeira, que
vindo ao mundo, a todos ilumina
( Jo 1:9)”. O papa ainda pediu a
abundância das bênçãos de Deus
para os participantes do encontro
e suas respectivas comunidades,
solicitando a todos que também
intercedam por ele.
Seguindo com os projetos para
a causa da unidade entre os cristãos, foi divulgado ainda ao final
da conferência o lançamento do
primeiro DVD ecumênico do
Brasil, previsto para o dia 13 de
dezembro deste ano. O DVD
foi gravado em 2016 na cidade
de Valinhos, em São Paulo, por
Izaias Carneiro e conta com as
participações dos pastores Asaph
Borba e Bené Gomes, além dos
cantores católicos Olívia Ferreira
e Tony Alisson.

Dom Roque, bispo auxiliar para o ecumenismo na Arquidiocese do Rio de Janeiro

Crivella, e sua esposa, Sylvia Jane. O
presidente da Cidade das Artes (local do evento), José Marine, também
compareceu ao espaço onde acontecia
a conferência. O idealizador do projeto
e fundador da Comunidade Coração
Novo, Izaias de Souza Carneiro, agradeceu ao prefeito pela possibilidade do
evento naquele espaço e lembrou que
“o Rio de Janeiro é um lugar profético
para a unidade da igreja no Brasil”.
O prefeito Crivella disse ter “apreço e
respeito aos católicos e por Dom Orani” e agradeceu aos padres e pastores
presentes. Crivella afirmou que o Rio
de Janeiro precisa de muita oração e
disse ter ficado satisfeito por saber que
ali católicos e evangélicos se reuniram
para orar também pela nação brasileira. “Tudo que o Brasil não precisa é de
uma guerra religiosa”, finalizou.
Dom Orani João Tempesta também
discursou aos presentes e lembrou que
o evento já é tradição na Arquidiocese
do Rio de Janeiro, que tem como obje-
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Catholics and evangelicals
together by unity
“We Are One Conference” recalls the importance of unity to
meet the needs of the world and closes with prayer for youth
Father Eduardo Dougherty, considered the father of the Catholic Charismatic Renewal (RCC) in Brazil
and founder of TV Século 21. Father
Eduardo spoke about the mission of
Jesus when he came to earth, to unite
the human will with the divine will
and emphasized: “the Father is ours!”,
referring to the unity implicit in the
prayer taught by Jesus.
The president of the Council of the
RCC in Rio de Janeiro, Vinícius Simões, also attended the conference
and recalled some statements by Pope
Francisco regarding the unit. In addition, Vinicius stressed the importance
of walking together. “The Holy Spirit
is uniting us with heavenly bonds because the world needs to know Jesus.
Between the 5th and 6th of AuAn example of this is what Father The mission of the churches is not
gust, the I International Conference João Henrique, of the Aliança de Mi- enough being separated, for to be efof Praise and Worship We Are One sericórdia Community, reported on fective they must be together.”
took place, bringing Catholics and the second word of the day, about a
Almost at the end of Saturday, FaEvangelicals together who prayed social work carried out in Favela do ther Antônio José, who is an advisor
and worshiped the only One God. Moinho, central region of São Pau- to Rio’s RCC, also spoke about the
Opened to the general public, the lo. There, Catholics and evangelicals unity desired by Christ, reminding us
space was filled by Christians of dif- bring together material and spiritual that Jesus in preparing the Father’s
ferent denominations. Starting in the help to needy children and adults. house was thinking in peace, not war.
morning, the message was given by Because of this action in the name of Father Antonio also stressed the imPastor Mike Herron, a pianist, son- the gospel, the priest says that repen- portance of not uttering the name of
gwriter and one of the founding lea- tance springs among the assembled. God in vain. “When we use the name
ders of the “John 17 Movement”, an “They were not content with going of the Lord to judge the brothers of
international initiative that promotes to them just to clean their dirt and other denominations we are hurting
unity among Christians in the Uni- telling us that because of this they be- His holy name.”
ted States. He spoke about Jesus’ re- lieved in the existence of Jesus.” The
Bishop Dom Roque Costa Soubuking of the disciple-led division in priest also said that this is the begin- za, Auxiliary Bishop and advisor to
Mark 9:38. “What Jesus exhorts us is ning of a new time in which Chris- Ecumenism in the Archdiocese of
that Catholics and evangelicals stop tians of different denominations, by São Sebastião do Rio de Janeiro reinterrupting each other’s mission, but converting to the word, give rise to a minded those present that it is not
strive to walk in unity and, together, time of hope, especially for those who possible to make unity without the
promote peace.”
are on the margins of society.
love that Christ taught us. “We can
coracaonovo.com.br
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transform the world we live in through the practice of love. May our life
be a true witness to unity,” summoned
Dom Roque.
At the end of the third day of the
conference, Father Vicente de Paula Neto, moderator general of the
Community of Bethania and successor of Father Léo in his work on recovering dependents, shared his experiences with the unity of Christians,
awakened after seeing the request of
pardon done by pastors to Catholic
brothers.
The Saturday also had the special
participation of Pastors Asaph Borba
and Bené Gomes during the moments
of praise, besides the Catholic singer
Olívia Ferreira. It was also announced
during the ecumenical meeting, the
production of a documentary about
the unity of the church in Brazil. According to the founder of the event,
Izaias de Souza Carneiro, members

of a Baptist church are responsible
for capturing and building this document for the history of Christian
unity in the country.
The Sunday and the last day of the
International Conference of Praise
and Worship Somos Um began with
a Mass celebrated in the Parish of
Our Lady of Victory, Barra da Tijuca,
for Catholics and open to the participation of evangelicals. In the City
of Arts, where the event was held,
the first ministry was given by Father
Marcial Maçaneiro, SCJ, who is part
of the International Commission of
Catholic-Pentecostal Dialogue (Vatican) and is part of the service team of
the Encounter of Christians in Search of Holiness and Unity (ENCRISTUS) in Brazil.
As the representative of Bishop
Francisco Biasin, who is president
of the Episcopal and Pastoral Commission for Ecumenical and Interre-

ligious Dialogue of the CNBB and
Bishop of the Diocese of Barra do
Piraí in Volta Redonda in Rio, Father
Marcial read to those present a letter
sent by Don Francisco in which he
points to the celebration of unity as
a memorial, invocation and prophecy of a new world. Bishop Francisco
also asks Christians to pray and work
to create the necessary conditions so
that brothers of all churches can unite
and come together to meet the Lord.
“Certainly, at the time known and
prepared by the Spirit, with the faithful and persevering collaboration of
all, unity will be realized and will be a
common celebration!” he wrote.
In his ministry, Father Marcial
spoke about the diversity of the gifts
distributed by the Spirit (1 Corinthians 12) and the centrality to which they all point, which is Christ.
“The denominations recompose the
whole face of Jesus. He gives the gift
coracaonovo.com.br
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thinking of the whole body, it is we
who receive them divided,” recalled
the priest. Still in his participation,
Father Marcial said that the church
is the fruit of the generosity of the
Trinity, which reveals its diversity in
the people of the Father, the Son and
the Holy Spirit, without this being a
cause of division among them. “Sin is
what transforms diversity into partisanship, imposition, division,” he said.
Despite the divisions observed in
the Protestant church after the Azuza revival, Father Marcial reminded
that God still continued to bless and
pour out his Spirit, which demonstrates his abundant grace over men. For
the priest, the differences between
Christians must be seen as an important part of the maturing process that
God wants in his church. “Diversity
composes communion and communion is made of diversity”.
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Recalling the words of Don Roque
in his message given the previous day,
Father Marcial also stressed that division gains strength in the lack of
love and only the exercise of love will
heal the barriers that separate us and
bring unity in the body of Christ. As
we look at the different characteristics in the denominations and recognize their contribution to the church of
Christ we will be moving towards the
healing of the division. “Methodists
emphasize Baptist and Lutheran methods to the justification of the sinner
by divine grace, all of which are necessary to help not only the communities themselves but the entire Body
of Christ, a Church that does not recognize the baptism of the other, for
example, he commits sin, because he
who baptizes is the Trinity, not only
water”, said Father Marcial.
For the priest, our divided seeing

is also what divides the scriptures.
“If Paul emphasizes faith and James
works, the explanation is that the
apostles say the same thing with different emphases, just that.” Father
Marcial finished his message, wishing
that all the gifts were shared and not
reasons for division in the middle of
the church.
In the morning, there was still a
strong moment of prayer for the young people attending the conference.
The young Father Jorge Carreira, a
priest of the Archdiocesan Clergy
of Rio de Janeiro and advisor to the
Youth Sector in his local church, had
already reminded the day before of
the need for the prayers of the elders
for the younger ones, in order to send
them to the mission of unity in the
Body of Christ.
The International We are One
Conference also received on Sunday

the presence of the mayor of the city,
Marcelo Crivella, and his wife, Sylvia Jane. The president of the City of
Arts (venue of the event), José Marine, also attended the space where the
conference took place. The founder of
the project and founder of the New
Heart Community, Izaias de Souza
Carneiro, thanked the mayor for the
possibility of the event in that space
and recalled that “Rio de Janeiro is a
prophetic place for the unity of the
church in Brazil.”
Mayor Crivella said he had “appreciation and respect for Catholics and
for Orani” and thanked the priests
and pastors present. Crivella said that
Rio de Janeiro needs a lot of prayer
and said he was pleased to know that
Catholics and evangelicals gathered
there to pray for the Brazilian nation.
“All that Brazil does not need is a religious war,” he said.
Dom Orani João Tempesta also
spoke to those present and recalled
that the event is already a tradition

in the Archdiocese of Rio de Janeiro,
which aims to celebrate unity, inspired by the Vigil of Pentecost and the
Week of Prayer for Unity, as well as
other meetings promoted with several Christian churches. According to
Archbishop Orani, “Prayer for unity
is important and this moment celebrates the gathering of Christians,
especially in this year which is an
excellent opportunity to ask for forgiveness of one another and to live a
fraternal relationship by crying out to
God to help us to be united for in the
heart of God we are one.”
Bishop Orani also read to those
present the letter sent by Pope Francis on the occasion of the First International Conference of Praise and
Worship We Are One. In the letter,
the Pope transmitted “his gratitude
for the prayerful union and fraternal
affection and, at the same time, desires the serenity and confidence that
spring from the certainty that we
have in heaven a Father who does not

cease to care for us all to the point
of sending his Son as a true Light,
who comes to the world and enlightens all ( John 1: 9). The Pope
also asked for the abundance of
God’s blessings for the meeting
participants and their respective
communities, asking everyone to
also intercede for him.
Continuing with the projects for
the cause of unity among Christians, it was also announced at the
end of the conference the launch of
the first ecumenical DVD of Brazil, scheduled for December 13th
this year. The DVD was recorded
in 2016 in the city of Valinhos, in
São Paulo, by Izaias Carneiro and
features the participation of Pastors Asaph Borba and Bené Gomes, as well as Catholic singers
Olívia Ferreira and Tony Alisson.
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Nasce o “Centro de Espiritualidade Ecumênica Coração Novo”
Missa de lançamento da Pedra Fundamental

Diante de tudo isso, nasce como resultado da visão de unidade da Comunidade Coração Novo o desejo da
construção do “Centro de Espiritualidade Ecumênica Coração Novo”,
atualmente um terreno cedido pelo
Hotel Fazenda São João de Piraí e
localizado na cidade de Piraí, no Rio
de Janeiro. A construção deste Centro recebe o apoio do bispo da diocese
de Barra do Piraí e Volta Redonda,
Dom Francisco Biasin, que também
é membro do Pontifício Conselho
e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o
Diálogo Inter-religioso da CNBB, a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil.
O Centro de Espiritualidade Ecumênica Coração Novo possuirá uma
casa de retiro para aproximadamente
200 pessoas e também um santuário
denominado “Santuário do Cordeiro”. No terreno também existe uma
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colina, que será chamada de “Colina
Nova Jerusalém”. O objetivo é reunir
cristãos de diversas denominações
que desejarem estar junto com a Comunidade para momentos de oração
em comum e de aprofundamento na
realidade da unidade do Corpo de
Cristo.
O lançamento da pedra fundamental do Centro aconteceu durante um
retiro da Comunidade Coração Novo
entre os dias 8, 9 e 10 de agosto de
2017. Estavam presentes no retiro
Dan Almeter, membro da Catholic
Fraternity, conselheiro, líder e professor na Comunidade Alleluia, em Augusta, Geórgia, comunidade onde vivem mais de 200 famílias de mais de
12 denominações diferentes, além do
próprio Dom Francisco Biasin, o prefeito da cidade Piraí Luiz Antônio da
Silva Neves, o vice-prefeito Francisco Perota da Cunha, o presidente da
OAB, o secretário de meio ambiente

e o de governo da população local.
A placa da pedra fundamental do
“Santuário do Cordeiro” foi descerrada na parte mais alta do terreno
onde será construído o Centro.
Agora, a Comunidade dá início
a uma campanha para começar a
edificação do santuário. O missionário católico e fundador da Comunidade Coração Novo, Izaías de
Souza Carneiro, fala sobre a perspectiva para aqueles que desejarem
conhecer o Centro: “Nós acreditamos que será um oásis para aqueles
que acreditam na unidade da igreja
no Brasil, um lugar para ajudar as
pessoas a se encontrarem para se
fortalecer no caminho da unidade
entre os cristãos”.
Saiba como ajudar este projeto através do site da Comunidade
Coração Novo (www.coracaonovo.
com.br) ou da Missão Somos Um
(www.missaosomosum.com.br) e
também das redes sociais (Facebook e Instagram). Para depósitos
ou transferências para contribuir
com esta missão, seguem os dados
abaixo:
Conta bancária:
Banco Bradesco
CNPJ 07.205.108/0001-60
Associação Coração Novo
Agência 814-1
Conta corrente – 75.310-6

The “New Heart Ecumenical
Spirituality Center”
Reunião com o Procurador Geral da Prefeitura da
Cidade de Pirai, o Sr. João Carlos

to be together with
the Community for
moments of common
prayer and deepening
in the reality of the
unity of the Body of
Christ.
The launching of
the cornerstone of the
Center took place during a retreat of the
New Heart Community between August 8,
9 and 10th, 2017. Dan
Almeter, a member of
the Catholic Fraternity,
counselor, leader and
In the face of all this, the desire for teacher in the Alleluia Community,
the construction of the “New He- was present at the retreat. In Augusart Ecumenical Spirituality Center”, ta, Georgia, where more than 200
which is currently a land provided by families of more than 12 different
the Hotel Fazenda São João de Piraí denominations live, as well as Dom
and located in the city of Piraí, Rio Francisco Biasin himself, the mayor
de Janeiro. The construction of this
Center is supported by Bishop Francisco Biasin of the diocese of Barra do
Piraí and Volta Redonda, who is also
a member of the Pontifical Council
and president of the Bishops’ Pastoral
Commission for Ecumenism and the
Interreligious Dialogue of the CNBB
National Bishops of Brazil.
The New Heart Ecumenical Spirituality Center will have a retreat
house for approximately 200 people
and also a sanctuary called “Sanctuary of the Lamb”. On the ground there is also a hill, which will be called
“New Jerusalem Hill”. The purpose
is to bring together Christians from
different denominations who wish

of Piraí Luiz Antônio da Silva Neves, vice mayor Francisco Perota da
Cunha, OAB president, the secretary
of the environment and the government of the local population.
The plaque of the cornerstone of
the “Sanctuary of the Lamb” was uncovered at the highest part of the land
where the Center will be built. Now
the Community is initiating a campaign to begin building the sanctuary.
The Catholic missionary and founder
of the New Heart Community, Izaías de Souza Carneiro, talks about
the perspective for those who wish to
know the Center: “We believe it will
be an oasis for those who believe in
the unity of the church in Brazil, a
place to help people to meet to strengthen on the path of unity among
Christians. “
Learn how to help this project
through the website of the New Heart Community (www.coracaonovo.
com.br) or the Somos Somos Um
Mission (www.missaosomosum.com.
br) and also of social networks (Facebook and Instagram). For deposits
or transfers to contribute to this mission, follow the data below:
Bank account:
Banco Bradesco
CNPJ 07.205.108 / 0001-60
New Heart Association
Agency 814-1
Current account - 75.310-6
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CONHEÇA A COMUNIDADE
CORAÇÃO NOVO
MEET THE NEW
HEART COMMUNITY
ACESSE!
ACCESS!

coracaonovo.com.br

INFORMAÇÕES / INFORMATION:
+55 (21) 2201-3302 / +55 (21) 25016710 /
contato@coracaonovo.com.br
coracaonovo.com.br
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VOCACIONAL / VOCATIONAL:
vocacao@coracaonovo.com.br
facebook.com/comunidadecoracaonovo
http://missaosomosum.com.br

