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IGREJAS E MINISTERIO

I. N6s, representantes das igrejas-membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristas,
reunidos pelo Espirito Santo no Seminario "Igrejas e Ministerio", com enfoque no ministerio
ordenado, animados por uma cordial fraternidade, rendernos gra~as ao Pai pel os frutos de
encontro interpessoal, dialogo teol6gico e crescimento na comunhao que 0 Senhor
ardentemente deseja para a sua Igreja (cf. Jo 17,21), queremos compartilhar com as/os
irmas/aos os resultados alcan~ados.

Alegramo-nos por constatar que nossas igrejas vem redescobrindo a centralidade
do Reino de Deus para seu ser, estrutura e missao: "proclamai que 0 Reinado dos ceus se
aproximou" (Mt 10,7). No seNiqo ao Reino, com efeito, a Igreja encontra sua vocac;ao
originaria, sua identidade profunda, sua razao de ser.

Superando todo c1ericalismo, entendemos a Igreja como a congrega~ao de todas/os
as/os fieis, que, por graqa e fe, formam 0 uno e universal Povo de Deus, Corpo de Cristo e
templo do Espirito Santo. Na verdade, "ha um s6 corpo e urn s6 Espirito, do mesmo modo
que a vossa vocaqao vos chamou a uma s6 esperan~a; um s6 Senhor, uma s6 fe, um s6
batismo; um s6 Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e
permanece em todos" (Ef 4.4-6).

Para sua vida e missao confessamos que a Igreja e dotada de uma pluralidade de
carismas, seNi~os e ministerios: "ha diversidade de dons da gra~a, mas 0 Espirito e 0
mesmo; diversidade de ministerios, mas e 0 mesmo Senhor; diversos modos de a~ao, mas
e 0 mesmo Deus que realiza tudo em todos" (1Cor 12,4-6; cf. Ef 4,7; 1Pd 4,7). Alem disso,
confessamos que nao s6 algumas pessoas, mas todas sac portadoras da missao divina e
de algum dom particular para utilidade comum: "A cada um e dado 0 dom de manifestar 0
Espirito em vista do bem de todos" (1Cor 12,7).

Entre estes carismas e ministerios, situa-se 0 ministerio ordenado, que, nao
obstante as diferenqas de organizaqao, figuras e nomes nas varias tradi~6es, constitui,
dentro da multiplicidade dos dons, "um foco de sua unidade" (Batismo, Eucaristia e
Ministerio, Seqao 'Ministerio, § 8), e responde pela fun~ao de "congregar e construir 0 corpo
de Cristo, pela .proclama~ao e ensino da Palavra de Deus, pela celebra~ao dos
sacramentos e pela' dire~ao da vida da comunidade na sua liturgia, missao e diaconia"
(Ibid., § 13). .

II. Verificamos com alegria que as igrejas-membro do CONIC convergem nos
seguintes pontos :,
- admitem 0 sacerd6cio de todas/os as/os fieis (cf. 1 Pe 2,5-9);
- entendem 0 ministerio de Cristo confiado a Igreja como responsabilidade solidaria de
todas/os as/os fieis;
- reconhecem a necessidade de um ministerio ordenado para edifica~ao do Corpo de Cristo
(Ef 4,11-12);
- compreendem que' os ministerios surgem pelo dom do Espirito Santo e mediaqao da
Comunidade;
- julgam indispensaveis para a ordena~ao a imposi~ao das maos e a invoca~ao do Espirito
Santo;
- possuem, na riqueza das diversas formas, um ministerio de administra~ao/supeNisao
(episkope) para exprimir e salvaguardar a unidade do Corpo;
- entendem estar na tradiqao apost6lica;
- consideram fundamental a refontalizaqao biblica para 0 avan~o do mutuo reconhecimento
do ministerio.



III. No eritanto, constatamos que ainda persistem diferenyas - algumas das quais
constituem dificuldades - para 0 mutuo reconhecimento do ministerio ordenado entre as

igrejas; tais como:
- todas as igrejas se reconhecem na tradiyao apost6lica; algumas mantem a sucessao
hist6rica, outras nao;
- algumas igrejas reconhecem a ordenayao como sacramento, outras nao;
- ha igrejas que ordenam somente homens, outras, homens e mulheres;
- ha divergencias quanta ao numero e ao carater das ordens ministeriais;
- quanta a presidencia da eucaristia, -0 ministerio ordenado e condiyao imprescindivel para
algumas igrejas, enquanto para outras a comunidade e 0 sujeito celebrante, que incumbe
alguem para presidir;
- algumas tradiyoes tem a exig€mcia do celibato como condiyao para a ordenayao
presbiteral, outras nao;
- 0 ministerio ordenado em algumas tradiyoes e vitalicio e em outras, temporario;
- a participayao da Comunidade na escolha dos seus ministros varia;
- nao ha consenso sobre como 0 ministro ordenado representa ora Cristo para a Igreja (in
persona Christi) ora a Igreja (in persona ecclesiae);
- ha diferentes entendimentos quanta a funyao de presbiteros, bispos e/ou pastores e
diaconos.

IV. A partir das constatayoes acima, tanto nos pontos de convergencia quanta nas
diferenyas e dificuldades, queremos avanyar rumo ao mutuo reconhecimento do ministerio.
Por isso apresentamos as seguintes sugestoes:
- que as igrejas, em nivel local e regional em cooperayao com as representayoes regionais
do CONIC, ampliem ecumenicamente 0 debate sobre ministerio, tendo em vista 0
conhecimento e a autocompreensao das suas praticas ministeriais;
- que 0 estudo do Batismo, Eucaristia e Ministerio seja relanyado em nossas igrejas e
entre as igrejas;
- que prossigam 0 aprofundamento e 0 dialogo teol6gico sobre temas relacionados com a
teologia e a pratica dos ministerios na tradiyao crista: ministerio feminino; ministerios no
NT, na patristica e· nas epocas sucessivas; sucessao apost61ica, ministerio e sacerd6cio;
ministerio e carisma; ministerio e laicato; ministerio petrino; ministerio e sacramento, etc.
- que se reforce·a dimensao social do ministerio, estabelecendo parcerias ecumenicas;
- que frutiquem em nossas igrejas os resultados ja alcanyados nos acordos ecumenicos
bilaterais e multilaterais, visando a discussao sobre 0 mutuo reconhecimento do ministerio
ordenado;
- que se aprofunde 0 estudo da terminologia empregada nas igrejas, visando a esclarecer a
equivalencia dos titulos utilizados para 0 ministerio e suas respectivas funyoes pastorais,
administrativas e liturgicas.

V. Por ultimo, nao devemos esquecer que em toda essa caminhada somos assistidos
pelo Espirito Sahto a fim de que estejamos em condiyoes de "cumprir 0 ministerio para
edificar 0 corpd de Cristo, ate que cheguemos todos juntos a unidade na fe e no
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, a estatura de Cristo em sua
plenitude" (Ef 4, 12-:13).
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