
DECLARAÇÃO CONJUNTA - 1971 

Do Papa Paulo VI e o Patriarca Inácio Jacob III 

 

Após os discursos, o Cardeal Willebrands, Presidente do Secretariado para a Unidade 

dos Cristãos, entregou a "Declaração Comum", que foi então assinada pelo Santo Padre 

e por Sua Santidade o Patriarca Inácio Jacob III.  

 

Após sua reunião solene, que marca uma nova etapa nas relações entre a Igreja Católica 

Romana e a Igreja Ortodoxa Síria, Sua Santidade o Papa Paulo VI e Sua Santidade Mor 

Ignatius Jacob III agradeceram humildemente a Deus Todo-Poderoso por permitir essa 

ocasião histórica, rezaram juntos, para iniciar um intercâmbio fraterno de opiniões sobre 

as necessidades da Igreja de Deus e testemunhar o seu desejo comum de que todos os 

cristãos pudessem intensificar o seu serviço mundial com humildade e uma completa 

devoção. 

 

O Papa e o Patriarca reconheceram a profunda comunhão espiritual que já existe entre 

suas igrejas. A celebração dos sacramentos do Senhor e a profissão comum da fé no 

Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito homem para a salvação dos homens, as 

tradições apostólicas que fazem parte do património comum das duas igrejas, grandes 

Padres e Doutores, incluindo são Cirilo de Alexandria, que são mestres na fé comum - 

tudo isso atesta uma obra do Espírito Santo continuou a agir em suas Igrejas, mesmo 

quando houve fraquezas e falhas humanas. 

 

O período de recriminação e condenação mútua, deu lugar a uma determinação de lutar 

juntos sinceramente para reduzir e eventualmente remover o fardo da história que ainda 

pesa sobre os cristãos. 

 

O progresso já foi feito, e o Papa Paulo VI e o Patriarca Mor Inácio III Jacoub concordam 

com o fato de que não há diferença na fé que professam, sobre o mistério da Palavra de 

Deus feito carne e tornar-se verdadeiramente homem, mesmo que, ao longo dos séculos, 

surgissem dificuldades e diferentes expressões teológicas pelas quais esta fé foi expressa. 

 

Eles encorajam o clero e os fiéis de suas igrejas a se esforçarem sempre mais para eliminar 

os obstáculos que ainda impedem a plena comunhão. 

 

Isto deve ser feito com amor, docilidade às inspirações do Espírito Santo, o respeito 

mútuo de todos e de cada Igreja. Eles exortam os homens, especialmente os estudos de 

suas igrejas e todas as comunidades cristãs para aprofundar o mistério de Cristo, com 

humildade e fidelidade às tradições apostólicas, para que o fruto dos seus pensamentos 

possam ajudar a Igreja em seu serviço mundial que o Filho de Deus encarnado redimiu. 

 

Este mundo que Deus amou a ponto de enviar o seu Filho único, é dilacerado por lutas, 

pela injustiça e desumanidade do homem para com o homem. Como pastores cristãos, o 

Papa e o Patriarca lançam um apelo conjunto aos chefes de nações de aumentar os 

esforços para estabelecer uma paz duradoura entre as nações e eliminar as barreiras que 

impedem tantos homens de aproveitar os frutos da justiça e liberdade religiosa. 

 

Seu apelo é feito para todas as partes do mundo e especialmente a este solo sagrado por 

pregar, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 


