APRESENTAÇAO
O presente número especial dos “Estudos Teológicos” é dedicado
exclusivamente aos múltiplos problemas, ligados ao MATRIMÔNIO
INTERCONFESSIONAL.
As “Recomendações a respeito do Matrimônio Interconfessional”, elaboradas pela Comissão Teológica Central e ratificadas pelo
Conselho Diretor da IECLB, complementam o que nas páginas 37 a
40 do nosso “Guia de Vida Comunitária em Fé e Ação” (NOSSA FÉ
— NOSSA VIDA) é exposto sobre a bênção matrimonial, em espe
cial sobre a situação de nubentes de confissões diferentes (pp. 38
e 39).
Consideramos de suma importância que os membros da IECLB,
especialmente os pastores e os presbíteros, conheçam o histórico, os
diversos conceitos (inclusive o da Igreja Católica Romana) e as
atuais dificuldades do matrimônio interconfessional, tão freqüente
em nosso ambiente. E para dar a todos os interessados no assunto
a possibilidade de se informarem objetivamente, resolvemos publi
car neste número dos “Estudos Teológicos” os trabalhos preparató
rios que serviram de base na elaboração das mencionadas “Reco
mendações. . . ”.
Somos de opinião que os trabalhos apresentados também con
tribuem para promover o diálogo com representantes da Igreja
Católica Romana e de outras Igrejas no sentido de procurarmos
juntamente normas satisfatórias para as diversas dificuldades que
surgem com os matrimônios interconfessionais, tomando assim em
consideração especialmente o fato de o Motu Proprio “Matrimonia
Mixta” do Papa Paulo VI oferecer possibilidades para soluções e
normas adequadas em base regional.
Reconhecemos afinal também a necessidade de elaborarmos uma
pastoral capaz de dar orientação clara e assistência concreta aos
cônjuges de matrimônios interconfessionais para poderem resolver
juntos como cristãos seus problemas familiares.
Assim esperamos que o presente número dos “Estudos Teológi
cos” seja fartamente distribuído e convidamos todos os leitores para
que estudem os problemas ligados aos matrimônios interconfessio
nais e nos enviem sugestões a serem por nós aproveitadas.
K. Gottschald
Pastor Presidente da IECLB
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