
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
 
 
Acordo de comunhão e cooperação fraterna de altar entre as Igrejas Anglo-Católica do Espírito Santo - IACES e o 
Exarcado da Igreja Ortodoxa Apostólica da Rússia no Brasil - IOA 
 
Os Bispos das Jurisdições Anglo-Católica do Espírito Santo - IACES e o Exarcado da Igreja Ortodoxa Apostólica 
Russa no Brasil – IOA se declaram fraternalmente unidos em comunhão de altar para juntos construírem e 
estabelecerem caminhos pastorais que beneficiem ambas as jurisdições. 
 
Nós, os bispos comuns de nossas respectivas jurisdições, afirmamos: 

 A ordem apostólica, a adoração e a adoração ortodoxa como doutrina e o testemunho do evangelho, como 
encontramos na igreja primitiva. 

 Solenemente, que as escrituras sagradas (Antigo e Novo Testamento) são a Palavra inspirada e inerrante 
de Deus. 

 Os credos apostólico, niceno e athanasiano são declarações suficientes da fé cristã. 

 O histórico episcopado, localmente adaptado, é chamado a ser um sinal da unidade visível da Igreja de 
Deus, mantendo inalteravelmente as principais ordens de homens para a igreja de Cristo. 

 Cremos como doutrina para a igreja, conforme definido pelos sete concílios ecumênicos e pelos escritos e 
ensinamentos dos Padres da Igreja indivisa. 

 
De comum acordo, entramos neste acordo de comunhão fraterna de altar ratificando o segue explicito abaixo: 

 Reconhecemos a total independência de ambas as igrejas e bispos, mantendo nossa soberania e 
reconhecendo que não temos autoridade administrativa ou espiritual sobre os outros. 

 Cada Igreja reconhece e respeita a catolicidade da outra e a total validade das ordens conferidas por sua 
sucessão apostólica, apoiando o trabalho pastoral de ambas as Igrejas signatárias. 

 Cada Igreja aceita admitir os membros da igreja irmã para desfrutar da plenitude de seus sacramentos.   

 Cada Igreja pode participar com os seus bispos nos Sínodos de ambas igrejas, com o direito de voz, e nas 
cerimônias oficiais agendadas por acordos mútuos. 

 Cada igreja autoriza por mandato apostólico episcopal a realização dos serviços sacramentais de 
emergência. 

 Ambas igrejas procurarão incentivar suas Dioceses e Regiões Eclesiásticas Episcopais para a cooperação 
com bispos, presbíteros, diáconos, membros (fiéis) e leigos em tudo o que contribui para a educação das 
questões religiosas que afetam os anglicanos e ortodoxos em nosso país (Brasil) e no mundo. 

 Cada igreja irá disseminar o evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a oração, a pregação e a 
promoção de missões em seus respectivos países. 

 
Assinamos e testemunhamos este acordo de comunhão fraterna de altar entre o Exarcado da Igreja Ortodoxa 
Apostólica da Rússia no Brasil - IOA e a Igreja Anglo-Católica do Espírito Santo - IACES. 
 
 

Igreja Ortodoxa Apostólica da Rússia no Brasil - IOA 
http://icaobbr.wixsite.com/eparquiape 

  
 
 

Vladyka Gregorius Magnus   
Arcebispo Primaz Presidente 

 
Igreja Anglo-Católica do Espírito Santo 

http://www.anglicanacatolica.com 
 
 
 

Dom José Fernando de Faria 
Arcebispo Primaz Presidente 

http://icaobbr.wixsite.com/eparquiape
http://www.anglicanacatolica.com/

