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Este acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Sírio Malankara sobre os 

casamentos intereclesiais foi elaborado tendo em conta os seguintes elementos da 

Declaração Comum do Papa João Paulo II e o Patriarca Sirian Ortodoxo de Antioquia 

Mor Ignatius Zakka I Iwas, de 23 de Junho 1984: 

 

1. A comum profissão de fé entre o Papa e o Patriarca sobre o mistério do Verbo 

encarnado; 

2. A afirmação comum de sua fé no mistério da Igreja e dos sacramentos; 

3. A possibilidade dada pela declaração de uma colaboração pastoral incluindo a 

admissão recíproca dos fiéis pertencentes a ambas as igrejas para a recepção dos 

sacramentos da penitência, Eucaristia e unção dos enfermos para uma grave 

necessidade espiritual. 

 

Tendo considerado os eventos e as declarações acima mencionadas, a Igreja 

Ortodoxa Sírio Malankara e a Igreja Católica concordaram com as seguintes 

considerações e normas. 

Como as nossas duas igrejas acreditam e confessam o mistério da Igreja e sua 

realidade sacramental, consideramos que é nosso dever especificar as áreas de consenso 

em casos de casamentos entre os membros de nossas duas igrejas. 

Homem e mulher, criados à imagem de Deus (Gn 1: 26,27) são chamados a 

tornarem-se participantes da comunhão divina eterna. O sacramento do matrimônio é uma 

imagem desta comunhão divina; intimidade conjugal e a partilha singela são reflexos da 

mais profunda partilha interpessoal dentro da comunhão trinitária. Daí esta comunhão 

conjugal íntima é divinamente confirmada por Cristo com o selo da unidade e da 

indissolubilidade, e ordenou ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. 

Ele respondeu: "Não tendes lido que aquele que os fez desde o princípio os fez 

macho e fêmea, e disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os 

dois serão uma só carne? " Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. (Mt. 

19:46). 

O casamento é um grande sacramento da comunhão divina e São Paulo compara 

a relação mútua do marido e da esposa com o mistério da comunhão entre Jesus Cristo e 

a sua Igreja (cf. Ef 5: 21-26; Tit 2:. 3F; I Pet. . 3: se; Apocalipse 18: 7, 21: 2). São Paulo 

chama-lhe um grande mistério: "Este mistério é profunda, e eu estou dizendo que ele se 

refere a Cristo e à Igreja" (Ef 5:32.). Por isso acreditamos que o sacramento do 

matrimônio com a imagem da comunhão divina eterna é também uma imagem da 

comunhão mais íntima entre o Esposo ressuscitado com sua noiva, a Igreja. 



A Igreja é o sacramento primordial da comunhão divina eterna e, através da 

celebração de seus mistérios sacramentais; ela aprofunda sua comunhão com o Esposo 

divino e permite que os seus membros participem na vida divina. 

 

As nossas duas igrejas aceitam a sacralidade e indissolubilidade do vínculo 

sacramental do matrimônio e consideram a relação conjugal como uma expressão da 

comunhão do alto e um meio de alcançar o auto apagado amor mútuo e a liberdade do 

egoísmo, que foi a causa da queda da humanidade. 

Nesta perspectiva teológica, tendo em conta a questão dos casamentos entre os 

membros de nossas duas igrejas, consideramos que é uma questão de nossa preocupação 

pastoral fornecer as seguintes diretivas. 

As nossas duas igrejas desejam promover os casamentos dentro da mesma 

comunhão eclesial e de considerar esta a norma. No entanto, temos que aceitar a realidade 

pastoral que os casamentos intereclesiais acontecem. Quando surgem tais ocasiões, ambas 

as igrejas devem facilitar a celebração do sacramento do matrimônio em qualquer igreja, 

permitindo a noiva / noivo o direito e a liberdade para manter seu / sua própria comunhão 

eclesial, fornecendo informações e documentos necessários. Por ocasião destas 

celebrações, os casais, bem como seus familiares pertencentes a estas duas igrejas, estão 

autorizados a participar na Santa Eucaristia na igreja onde o sacramento do matrimônio é 

comemorado. Consideramos também a grande responsabilidade dos pais em prestar 

atenção especial em transmitir, na medida do possível, e de acordo mútuo, a formação 

eclesial adequada aos seus filhos em plena harmonia com a tradição da comunhão eclesial 

a que têm de pertencer. 

O acordo foi elaborado em Novembro de 1993 e lançado em 25 de janeiro de 

1994, após a aprovação do Papa João Paulo II e das orientações pastorais do Patriarca 

Ignatius Zakka. 

 

Orientações pastorais 

As "Orientações pastorais", que seguem o texto, concordam que "os pastores de 

ambas as Igrejas são obrigados, de maneira consciente, em fornecer continua assistência 

pastoral para as famílias intereclesiais, de modo a contribuir para a sua santidade, unidade 

e harmonia." 

Os casais estão "autorizados a participar em conjunto na celebração eucarística, 

em ocasiões especiais, quando esta celebração conjunta é socialmente necessária". 

 

Comunhão no Casamento 

Reciprocidade. A Igreja Ortodoxa Síria Malankara é uma igreja autônoma sob a 

autoridade do Patriarca Sirian Ortodoxo de Antioquia. É, portanto, uma dessas igrejas 

orientais, que a Igreja Católica Romana reconhece com as mais próximas de fé de si 

mesma e "na posse de sacramentos verdadeiros, nomeadamente o sacerdócio e a 

Eucaristia" (Decreto sobre o Ecumenismo, n.14, 15). Por esta razão, a noiva e o noivo 

estão autorizados a receber a comunhão juntos, se o casamento e a celebração Eucarística 

tem lugar em uma Igreja Católica ou em uma Igreja Ortodoxa Sírio Malankara. 

Membros da família. Este documento prevê explicitamente a família mais ampla para 

receber a comunhão juntos no casamento, e não simplesmente a noiva e o noivo. 


