
ATO DO RECONHECIMENTO MUTUO
DA ADMINISTRACA.O DO SACRA~1ENTO DO

J

BATISMO ENTRE IGREJAS-~1EMBRO DO CONIC

rgreja Cat6lica
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

Igreja Evangelica de Confissao Luterana no Brasil
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil
Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia

os 15 de novembro de 2007, a Igreja Cat6lica, a Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil, a Igreja Evangelica de Confissao Luterana no Brasil, a Igreja
Presbiteriana Unida do Brasil e a Igreja Sman Ortodoxa de Antioquia,na
celebra~ao dos 25 anos da funda~ao do Conselho Nacional de Igrejas Cris-
cis do Brasil- CONIC, realizada elTISao Paulo, no templo do :Mosteiro de
Sao Bento, resolvem reconhecer mutuamente a validade do Batismo admi-
nisttado nas respectivas Igrejas e tornar publico este reconhecimento:

Aceital110s que 0 Batismo foi instituido por Jesus Cristo e e funda-
mentalmente didiva gratuita de Deus ao batizando, vin-
culando-o com a lTIOrte e a ressurrei~ao de Cristo (Rm
6,3-6), para perdao dos pecados e uma nova vida. Essa
didiva de Deus e recebida em Fe.
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Ensinal110s que 0 Espirito Santo desceu j0'bfe Jet~S~0:.seu Ba ·s-
mo, desceu e desce tal11bel11)1~je sobr€'a"ltre}a, t
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do-a comunidade do Espirito Santo que, ~fu testemu
. h- fr I i*la / R·senT1~Oe comun aoateina, pro •• ma p seu emo.

!
AceitalTIOS 0 Batisl110 como vinc-blo basico/da

~ ,/
dada pela fe no mesmo ~e ./

\
Aceital110s 0 Batismo na dil11ensao itr

em Cristo para a edifica~aJ"



o nosso crescimento a perfeita maturidade, a medida da
estatura da plenitude de Cristo (Ef 4,13).

Administramos 0 Batismo com agua e em nome do Pai, do Filho e do
Espirito Santo, para remissao dos pecados, de acordo com a
inten<;ao e a ordem de Cristo (Mt 28, 18-20). Com este
mutuo reconhecimento excluimos a possibilidade de re-
batismo, em caso de passagem de membros de uma Confis-
SaDpara outra.

Damos gra<;asa Deus por este vinculo basico de unidade que nos e
dado e pedimos a assistencia do Espirito Santo para ven-
cermos as divis5es e nos comprometemos a prosseguir
na jornada em prol da perfeita unidade crista.

Dom Geraldo Lyrio Rocha
IgrfJt1 Cat6lica

Dom Mauricio de Andrade
IgrfJt1Episcopal Anglicana do Brasil

P. Dr. Walter Altmann
IgrfJt1Evangelica de Confissao Luterq,tI

Pr. Manoel de Souza Miradda
Igro/t1Presbiteriana Unida ~~ Brasil
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Mons. Antonio N akkoud
Igro/t1Sirian Ortodoxa de Ah io



IMPLlCA~6ES DO MLJTUO RECONHECIMENTO DO SACRAMENTO
I DO BATISMO PARA A VIDA OAS IGREJAS

~

endo reconhecido mutua mente a validade do Batismo administrado na Igreja Cat6lica, na

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil-,na Igreja Ev~ngelica de Confissao Luterana no Brasil, na

Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e na Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, explicitamos

as implicar;6es espirituais e teol6gico-pastorais desse reconhecimento para todos os fieis.

~

1. Juntos professamos a fe batismal em Deus Pail Filho e Espirito Santo; cremos que hci um

s6 Senhor, Jesus Cristo, uma s6 fe, um s6 batismo e aceitamos como vinculantes as verda-

des fundamentais do cristianismo, como sac enunciadas nas Sagradas Escrituras, no Cre-

do Apost61ico e no Credo de Niceia-Constantinopla. Continuaremos nos did/ogos te%gi-
cos bi/aterais e mu/ti/aterais, va/orizondo os resultados dos did/ogos internacionais, para
chegarmos a concord6ncias doutrinais sobre os conteudos bdsicos da fe crista. Pedimos
que os programas dos cursos de te%gia sejam adequados a perspectiva ecumenica e que
os candidatos ao traba/ho pastoral cu/tivem a espiritua/idade ecumenica.

2. Juntos professamos que a Igreja, corpo de Cristo, recebe a vida pela ar;ao do Espirito Santo e

que 0 Sacramento do Batismo significa uma participar;ao na vida, na morte e na ressurrei-

r;ao de Jesus Cristo, de modo que por este Sacramento os cristaos batizados sao perdoados e

justificados por Cristo. Comprometemo-nos, portanto, junto com os membros de nossas
comunidades, a viver fie/mente a vida nova em Cristo, assumindo pessoa/ e comunitariamen-
te 0 seu projeto doReino, reconhecendo e confessando nossos pecados, vivendo a conversao
do coraC;aoe a so/idariedade para com todos, caminhos imprescindiveis da santidade crista.

3. Juntos professamos que, pelo Sacramento do Batismo, todos os cristaos participam do munus

profetico, real e sacerdotal de Cristo. Comprometemo-nos, portanto, a reconhecer a igua/ dig-
nidade de todos osbatizados em Cristo, a considerar-nos irmaos e irmas no Senhor e a apreciar
mutuamente a fe e a grac;aque cada batizado recebeu como dom do Espfrito Santo.

4. Juntos professamos que 0 Sacramento do Batismo integra todos os batizados no corpo de

Cristo, sua Igrej'a -,una, santa, cat61ica e apost61ica, como e professada no Credo. Na fe, na

esperanr;a e no amor formamos um 56 povo que confessa e serve a um s6 Senhor, Jesus Cris-

to, Deus e Salvador. Comprometemo-nos, portanto, a dar um testemunho cristao autentico
de reconci/iaC;ao e de unidade, esforc;ando-nos todos a reconci/iar os divis6es que herdamos
do passado, de modo que a uniao com Cristo, parti/hada pe/o Batismo, leve nossas Igrejas a
viver uma unidade sempre mais profunda, "para que 0 mundo creia" (Jo 17,21).

5. Cremos num 56 Batismo, fundamento da comunhao e vinculo sacramental da unidade

entre todos os crista os. Comprometemo-nos, portanto, 0 reconhecer 0 eclesialidade dos
nossas diversas tradic;6es e a aprofundar a comunhao jd existente entre nos, para chegar-
mos a umo compreensao e vivencio comum da Igreja de Cristo.



6. Entendemos que b Batismo compromete com a proclama\ao da Boa Nova do Reino da "vida em

ab~ndancia". A unidade no Batismo integra as nossas tradi\6es eclesiais na missao de renovar todas as

coisas em Cristo, com implica~6es na vida das pessoas e da sociedade. Comprometemo-nosa teste-

munhar 0 Evangelhonaesperan~aescatol6gicadoReino,queabarcaa totalidade davidadepessoase
depovos,da Igrejaedacria~ao,vivendoepromovendonovasrela~oesdejusti~a ede fraternidade.

7. 0 Sacramento do Batismo, pela sua pr6pria natureza, habilita e tende a comunhao plena

no Corpo de Cristo, sua Igreja, particularmente a comunhao eucaristica. Assumimos, por-
tanto, 0 compromisso de trabalhar para superar as dificuldades que noo nos permitem hoje
manifestar uma plena comunhoo entre nossas Igrejas. Empenhamo-nos, particularmente,
para superar as barreiras que impedem a profissoo do mesma fe no Eucaristia, como pleni-
tude do vivencia do Batismo, que nos incorpora a Cristo e iJ sua Igrejo.

8. As condi\oes para receber 0 Sacramento do Batismo sao: a) a profissao da fe que a Igreja

prega desde 0 tempo dos ap6stolos; b) a renuncia a tudo 0 que separa de Deus (ao mal, a

Satanas); c) 0 compromisso de participar da vida da Igreja. Comprometemo-nos, portanto, 0

realizor uma adequada forma~oo nos comunidades cristos, especialmente para pais, padri-
nhos e adultos batizondos, para ajuda-Ios 0 assumir conscientemente 05 condi~oes e as con-
seqiiencias do fe e do Botismo, em nome proprio e em nome das crian~as sob sua guarda.

9. Aceitamos como valido 0 Sacramento do Batismo realizado por nossas Igrejas.'Compromete-

mo-nos, portanto, a noo crior impedimentos a aceito~fjo do Batismo administrado pelas Igrejas
signatarios deste ato de reconhecimento mutuo e assuas implica~oes para a vida das Igrejas.

10. Entendemos que 0 reconhecimento mutuo do batismo e conseqOencia do nosso seguimento

de Cristo. Comprometemo-nos a trabalhar para que as implica~oes do reconhecimento mutuo
do Batismo, acima definidas, concretizem e atualizem 05 formos do nossoseguimento de Cristo.

Sao Paulo, 15 de nofv:mbro de 2~07
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Rev. Manoh-dh}~ Miranda
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Mons. Antonio Nakkoud

Igreja Sirian Ortodoxa deAntioquia


