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Abluções - É a limpeza cerimonial durante o ofício de 
Comunhão dos vasos sagrados (cálice e patena). É 
realizada logo após todos terem comungado. Também é 
termo usado para o ato da lavagem cerimonial das mãos do 
ministro.
Absolvição - É a declaração pelo presbítero ou pelo bispo 
(se presente) do perdão de Deus para os pecados daqueles 
que estão arrependidos e tenham feito a confissão.
Acólito - Um leigo que ajuda o ministro nos ofícios 
religiosos, especialmente nas celebrações Eucarísticas. 
Frequentemente são crianças e usam roupas diferentes ao 
participar no ofício, de cor vermelha, azul ou preta.
Advento - É a primeira quadra do Ano Cristão começando 
quatro domingos antes do Natal. Significa “vinda” e é uma 
estação de preparação para a chegada de Cristo no Natal e, 
igualmente, para a sua segunda “vinda” a fim de julgar o 
mundo. A cor litúrgica é roxa.
Agnus Dei - (Cordeiro de Deus) É um cântico de devoção; 
um título atribuído a Jesus por São João Batista, “Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” (São João 
1:29). Por isso em figuras e pinturas muitas vezes Cristo é 
representado através do desenho de um cordeiro.
Aleluia - Uma exclamação do hebraico que quer dizer: 
“louvai a Deus”. É uma exclamação de alegria.
Altar - Uma mesa de pedra ou de madeira sobre a qual é 
celebrada a Sta Eucaristia.
Alva - Uma longa roupa branca semelhante a batina usada 
pelos ministros que celebram a Sta Comunhão com Vestes 
Eucarísticas. É branca simbolizando a pureza. Esta veste 
pode ser usada por um acólito ou por um crucífero.
Amém - Responso dito ou cantado no fim das orações, 
credo, hinos, e cânticos, significando aprovação ou 
retificação solene (quer dizer: “assim seja”, 
“verdadeiramente”.
Anglicano - É aquele que pertence à Comunhão Anglicana 
da qual a Igreja Episcopal faz parte. Usa-se comumente 
como sinônimo de Episcopal.
Anglo-católico - Grupo dentro da Comunhão Anglicana 
que dá ênfase ao cerimonial e em sua tradição católica da 
Igreja. Em Inglês o termo é: “High-Church ou Anglo-
Catholic”.
Ano Cristão - Calendário Eclesiástico das principais 
estações litúrgicas. Começa no 1º domingo do Advento, 
que é o domingo mais próximo ao dia de Santo André (30 
de novembro). As principais estações litúrgicas são 
Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Pentecostes e 
Trindade.
Apostólica - Segundo as doutrinas, ensino e prática dos 
Apóstolos. O Credo Niceno, descreve a Igreja como 
“Apostólica”, porque ela procura seguir o ensino e a 
maneira de ser dos apóstolos.

Arcebispo - Um bispo com atribuições especiais que 
preside uma Província ou uma Convocação de bispos. É 
muito usado em outras partes da Comunhão Anglicana, 
mas não na Igreja Episcopal do Brasil.
Arcebispo de Cantuária - Bispo Primaz de toda a 
Inglaterra e líder espiritual sem jurisdição, na Comunhão 
Anglicana. A Sé de Cantuária foi estabelecida com a 
chegada de Santo Agostinho no ano de 597 A.D. Ele reside 
no Palácio de Lambeth em Londres.
Arcediago - Título que se dá a um presbítero(a) que tem 
responsabilidades numa área determinada da Diocese. Por 
exemplo, um ministro que tenha sob sua responsabilidade 
várias missões e pontos de pregações. O ministro 
missionário geral da Diocese.
Artigos de Religião - Uma série de declarações doutrinais 
finalmente aceitas pela Igreja da Inglaterra num intento de 
definir a sua posição dogmática frente às controvérsias do 
século XVI. Também é conhecido pelo nome de “Os trinta 
e nove Artigos”. Nós podemos encontrá-los em letra miúda 
nas  últimas páginas do livro de Oração Comum (Página 
60l).
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Báculo - Cajado pastoral do Bispo. Usado por ele nas 
funções litúrgicas solenes. Sendo símbolo de seu ofício de 
Pastor.
Banhos - A proclamação em culto público da Igreja da 
intenção dos noivos em realizar o seu casamento. Também 
conhecido pelo nome de PROCLAMAS anúncio na Igreja 
dos nomes dos que pretendem casar, com o fim de 
constatar se há impedimento.
Batina - Veste comprida usada pelo ministro. Geralmente 
é de sarja, alpaca ou seda. De cor preta para o clero em 
geral, de cor roxa é usada pelo Deão de uma catedral e pelo 
Bispo.
Batismo - Um sacramento ordenado por Nosso Senhor 
Jesus Cristo para remissão de pecado e regeneração pela 
água e pelo Espírito Santo. Um dos dois Sacramentos da 
Igreja Cristã, o outro é a Santa Eucaristia. No batismo 
somos admitidos como membros da Igreja Cristã.
Batistério - Local onde está colada a fonte ou a pia 
batismal, geralmente perto da entrada da Igreja, pode ser 
uma capela lateral especialmente construída.
Bênção - A bênção pronunciada pelo ministro em nome de 
Deus sobre a congregação no fim do ofício divino. 
Bíblia - Livro que contém o testemunho da Revelação de 
Deus aos homens e contém todas as coisas necessárias para 
a salvação. Consta de Antigo e Novo Testamento. Os livros 
Apócrifos são 14 e são usados na tradição anglicana como 
exemplo de vida e instrução mas não para provar alguma 
doutrina.
Bireta - (ou barrete) Chapéu eclesiástico de forma 
quadrangular que faz parte das vestes clericais e é 
empregada também nas funções litúrgicas. É feito de 
papelão coberto de seda ou lã, mais largo por cima com 
gomos sobrepostos e tendo ao meio da copa uma borla de 
retroz preto. A sua cor é preta para os simples sacerdotes, 
roxa para os bispos e alguns outros dignatários (Deão), e 
em algumas ordens religiosas é branca.
Bispado - (ou diocese) território circunscrito, dentro do qual o 
Bispo exerce sua jurisdição.
Bispo - Pastor chefe na Igreja e sucessor dos Apóstolos. 
Tem o privilégio de conferir ordens Sagradas e administrar 
a confirmação. Deve ser sagrado com o consentimento da 
maioria da diocese da Igreja Episcopal Anglicana a qual 
pertencerá, e pela imposição das mãos de não menos 3 
bispos. Deve ter no mínimo 30 anos de idade. Se chama 
Bispo Diocesano quando é titular de uma diocese, Bispo 
coadjutor quando é auxiliar do diocesano e tem direito a 
sucedê-lo por morte ou afastamento; Bispo Sufragâneo é 
bispo auxiliar sem direito a sucessão.

Bispo Primaz - O Bispo Principal de uma Igreja. Em nossa 
Igreja é nosso Bispo Presidente. Tem a responsabilidade de 
presidir as reuniões do Sínodo, da Câmara dos Bispos e do 
Conselho Executivo. O Bispo Primaz tem seus escritórios 
em Porto Alegre no bairro Teresópolis.
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Câmara dos Bispos - Corpo formado por todos os bispos 
da IEAB. Se reúne normalmente durante as reuniões do 
Sínodo, ou extraordinariamente sempre que for necessário. 
Para que suas decisões tenham validade têm de ser 
aprovadas também pela Câmara dos Presbíteros e Leigos.
Candidatos às Sagradas Ordens - Uma pessoa que aspira 
a ingressar no ministério e que depois de recomendada por 
sua Junta Paroquial e examinada pelo Bispo tornou-se 
postulante e agora na qualidade de Candidato às Sagradas 
Ordens prepara os seus papéis visando a ordenação.
Cânones - Séries de regras e leis que governam o 
funcionamento ordenado da Igreja. Existem os Cânones 
Gerais, que são promulgados pelo Sínodo. Somente este as 
pode modificar. Mas também existem os Cânones 
Diocesanos, que ampliam e especificam os Cânones Gerais 
segundo as circunstâncias locais. Nada nos Cânones locais 
ou diocesanos pode contradizer o que dispõe os gerais.
Cântico - Em salmo ou uma porção da Escritura separado 
para ser dito ou cantado nos ofícios da Igreja.
Capas de Asperges - Paramento comprido ornamentado, 
geralmente usados por bispos e também por presbíteros 
sobre as outras vestes, especialmente em ofícios solenes ou 
na solenização do matrimônio.
Capela - Edifício próprio ou parte de uma Igreja 
geralmente de menores proporções, usado para cultos 
ocasionais ou numa missão regularmente.
Capêlo - Veste acadêmica concedida por um seminário ou 
por uma universidade como sinal de grau. É usado pelos 
ministros sobre as vestes comuns. As cores do seminário 
da IEAB são roxo, vermelho e preto.
Casula - Vestimenta da cor das quadras do ano para ser 
usada sobre alva somente nas celebrações Eucarísticas.
Catecismo - Um sumário dos princípios e das doutrinas 
cristãs em forma de questionário para ser estudado por 
membros da Igreja antes do Batismo ou da Confirmação.
Cátedra - É a cadeira para uso exclusivo do Bispo no 
santuário de uma catedral. É o sinal de sua autoridade.
Catedral - Igreja principal de uma diocese aonde o Bispo 
tem a sua cátedra ou cadeira.
Catequista - Um leigo que está autorizado pelo Bispo para 
ministrar instrução religiosa numa paróquia ou missão. Em 
muitos casos é responsável por uma missão onde realiza os 
cultos e profere meditações.
Católico - Universal. Geral. Que se refere à fé e à prática 
universal e antiga da Igreja.
Celebração - Celebração conjunta da Eucaristia por vários 
presbíteros ou Bispos.
Cibório - Taça em forma de cálice usado às vezes para o 
pão consagrado.

Cíngulo - Cinto de corda usado com a batina ou a alva.
Círio Pascal - Vela grande acesa em todos os ofícios desde 
as Vésperas da Páscoa até o dia da Ascensão.
Clero - O conjunto dos ministros da Igreja.
Coleta do Dia - Uma pequena oração apropriada para o dia 
do Ano Cristão, dita no ofício eucarístico em conexão com 
as leituras da Epístola e do Evangelho, nas Orações 
Matutina e Vespertina e em outros ofícios do L.O.C.
Completas - Ofício Litúrgico realizado à tarde depois das 
sete horas; o último ofício das horas canônicas de cada dia.
Comunhão Anglicana - Uma família cristã formada por 
22 igrejas autônomas ou Províncias e 50 milhões de 
membros em todo o mundo. Não possuem um governo 
central, mas estão unidas por um respeito mútuo e uma 
tradição comum. Sustem e propaga a fé Católica e 
Apostólica segundo está no Livro de Oração Comum. O 
Arcebispo de Cantuária é o líder espiritual da Comunhão 
Anglicana. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é a 19ª 
Província da Comunhão Anglicana.
Consagração - Ato de abençoar os elementos na Santa 
Eucaristia.
Conselho Executivo - É o organismo que representa o 
Sínodo no interregno de suas reuniões, sendo convocado 
pelo Bispo Primaz e fazendo parte do mesmo as seguintes 
pessoas: os 2 bispos diocesanos eleitos pela Câmara dos 
Bispos, dois presbíteros e dois leigos membros do Sínodo, 
indicados pelo Bispo Primaz ratificados pelo Sínodo. Suas 
atribuições são: criar comissões e cargos necessários; 
supervisionar as instituições interdiocesanas; coordenar os 
departamentos criados pelo Sínodo; preparar orçamentos 
segundo programa financeiro estabelecido e ainda outras 
atribuições necessárias ao bom andamento da Igreja.
Concílio Diocesano - Assembléia Anual dos Bispos, 
clérigos e leigos das paróquias e missões de uma diocese. 
Tem caráter legislativo, mas as suas decisões não podem 
ser contrárias aos Cânones Gerais da Igreja. Promove e 
estimula a missão da Igreja. O Bispo Diocesano o preside.
Cônego - Título outorgado a certos presbíteros que 
exercem seu ministério numa catedral ou têm ligação com 
a mesma, participando do Cabido da Catedral (Cabido: 
Junta Administrativa, Bispo, Deão Arcediagos e Cônegos).
Confirmação - Uma ordenança da Igreja. É administrada 
àqueles que já batizados desejam entrar na comunhão plena 
da Igreja. É acompanhada da Imposição das mãos. É 
realizada pelo Bispo. Nós somos feitos membros da Igreja 
no Batismo e confirmamos os nossos votos a Cristo na 
Confirmação.
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Convocação - Termo usado no passado e que atualmente 
em algumas partes da Comunhão Anglicana se usa para 
designar o Concílio Diocesano.
Credencia - Prateleira ou mesa, próxima ao Altar, no lado 
da Epístola, onde se colocam as galhetas, a caixa de 
obréias e o lavabo.
Credo Niceno - Declaração de fé da Igreja. Foi aprovado 
essencialmente pelo concílio de Nicéia em 325, para 
proteger a fé das heresias. É costume usá-lo cada vez que 
se celebra a Santa Eucaristia. O Credo dos Apóstolos se 
usa nas outras ocasiões.
Cruciferário - Aquele que numa procissão leva a cruz.
Cruz Peitoral - A cruz que pende presa em um cordão no 
peito de um Bispo ou ministro.
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Dalmática - Veste litúrgica superior de um diácono ou do 
primeiro assistente do ministro na celebração da Eucaristia.
Deão - Título que distingue o presbítero que tem 
responsabilidade de ser pároco de uma catedral. Também 
usado para chamar o diretor de um seminário teológico que 
oficialmente é chamado de reitor, mas em algumas partes 
da Comunhão Anglicana é chamado Deão.
Decálogo - Os Dez Mandamentos.
Diácono - Uma das ordens sagradas do ministério cristão. 
Significa “servo” ou ministro. Tradicionalmente a 
instituição do diaconato tem a sua origem na ordenação dos 
Sete, entre eles Estêvão e Filipe, para servir aos pobres e 
distribuir esmolas (Atos 6:1-6). Na atualidade um diácono 
serve por um período de seis meses a um ano, sob a direção 
e orientação do Bispo, antes de ser ordenado presbítero. 
Normalmente o diácono assiste ao ministro na celebração 
da Eucaristia. Não pode consagrar os elementos, dar a 
absolvição e a bênção para o povo.
Diácono Perpétuo - Normalmente um leigo que deseja 
servir ao ministro sem chegar a ser ordenado presbítero. 
No caso que posteriormente se interesse na ordenação ao 
presbiterado, deve cursar os estudos teológicos que 
prescrevem os cânones gerais.
Diocese - Distrito ou território no qual o Bispo exerce sua 
jurisdição. Chama-se Diocese Missionárias aquelas que 
necessitam de ajuda externa. Antigamente eram chamados 
distritos missionários.
Dogma - Um artigo de fé; uma verdade estabelecida pela 
autoridade da Igreja. Ex: Dogma da SS. Trindade.
Dossel - Cortina que fica atrás do altar de algumas Igrejas.
Doxologia - (doxa - louvor, logia - lógos - palavras) 
Palavra de louvor. É uma exclamação pequena de jubilo. A 
maior doxologia é o Glória in Excelsis ao fim da 
Eucaristia. A menor é o Glória Patri (Glória ao Pai e ao 
Filho e ao Espírito Santo; como era...)
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Ecumenismo - Movimento de Unidade Cristã entre as 
diversas denominações que formam a Igreja de Cristo. 
Suas principais atividades são a Oração comunitária, o 
diálogo mútuo e o serviço ao mundo. Também esforça-se 
para restabelecer a unidade orgânica do Corpo de Cristo.
Educação Cristã - Programa de preparação pelo qual se 
capacita os membros da Igreja para conhecer melhor a fé e 
a descoberta de suas implicações na vida diária.
Educação Teológica - Programa de preparação dos 
ministros da Igreja. Normalmente se realiza num seminário 
teológico, ainda que em alguns casos se faça mediante o 
sistema de tutores especiais.
Elementos - Os materiais usados nos sacramentos 
instituídos por Cristo: água, pão e vinho.
Episcopal - Relativo aos Bispos. Se deriva do grego 
“episcopos” que quer dizer bispo ou supervisor, por 
derivação usa-se para designar uma pessoa que pertence a 
Igreja Episcopal.
Epístola - (carta) Uma das cartas do Novo Testamento, ou 
epístolas escritas por São Paulo, São Tiago, São Pedro, São 
João ou São Judas. Normalmente é a primeira leitura 
bíblica lida na Santa Eucaristia.
Escatologia - Teologia devotada ao estudo da Segunda 
Vinda de Cristo, morte, julgamento e ressurreição ou a vida 
depois da morte.
Estalas - Assento para o clero e coro dentro do presbitério.
Estola - Faixa estreita de seda, usada sobre os ombros do 
clero na administração dos sacramentos e na pregação.
Evangélico - Relativo ao Evangelho, dentro do espírito do 
Evangelho. Usado também para designar a uma pessoa que 
pertence às Igrejas protestantes ou evangélicas.
Eucaristia - Ofício Central da Igreja mediante o qual se 
comemora, com ação de graças, a morte, a paixão e 
ressurreição de Cristo pela salvação do mundo. Também 
usamos outros nomes como Santa Comunhão, Santa Ceia, 
Partir do Pão, Liturgia, Sacramento do Altar.
Evangelho - Porção dos Evangelhos apontada pelo L.O.C. 
para ser proclamado nas celebrações eucarísticas cada 
domingo e dias santos bem como em outros ofícios da 
Igreja. Durante sua leitura se requer que a congregação 
permaneça em pé como ato de reverência a Cristo o Filho 
de Deus cujas palavras e vida estão contidas nos 
Evangelhos.
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Festas Móveis - Dias Santos da Igreja que dependem da 
data da Páscoa.
Frontal - Pano que cobre a parte da frente do altar.

Arquivo de Textos – Anglicanismo
7



                           

Centro de Estudos Anglicanos
     

G
Galhetas - Duas garrafinhas, ou pequenos recipientes de 
vidro para serem colocados o vinho e a água para 
celebração da Eucaristia.
Genuflexório - Móvel apropriado para ajoelhar-se, usado 
especialmente na Litania.
Gradual - Um cântico, sentença ou hino cantado entre a 
Epístola e o Evangelho no ofício de Comunhão.
Glória in Excelsis - (Glória a Deus nas Alturas) - Uma das 
mais antigas doxologias da Igreja (4º século). O primeiro 
versículo é o hino dos anjos quando do nascimento de 
Cristo (São Lucas 2:13).
Graus Teológicos - Graus conferidos às pessoas que 
realizaram os seus estudos em um seminário teológico. Os 
principais são: BD, Bacharel em Divindade ou Teologia; 
DM, Divinitatis Magister, Mestre ou Doutor em Teologia. 
Este último é acadêmico na Europa e na América do Norte 
é conferido honorariamente. Em inglês é costume colocar-
se estas iniciais depois do nome da pessoa. Em português 
não.
Guardião - Tradicionalmente um leigo eleito pela Junta 
Paroquial para ajudar o ministro nas tarefas administrativas 
da paróquia, sendo o 1º Guardião quem preside as reuniões 
da Junta Paroquial na ausência do reitor. Pode ser reeleito. 
Normalmente cada paróquia tem dois ofícios retirar a 
coleta e encaminhar as pessoas estranhas para os lugares.
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Hábito - Batina ou veste especial usados pelos membros 
de comunidades religiosas (monges e freiras).
Heresia - Uma crença contrária a fé e aos dogmas da 
Igreja. Negação ou perversão da fé.
Hinário - Livro que contém os principais hinos e canções 
de louvor a Deus. Alguns incluem salmos e antífonas. O 
hinário em uso na IEAB foi editado em 1962.
Homília - Um discurso ou sermão de introdução, contendo 
doutrina sã e necessária para o povo da Igreja.
Hosana - (do hebraico que quer dizer salve, louvamos) - 
Uma exclamação de louvor e adoração a Deus.
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Ícone - Uma imagem, representação, pintura ou mosaico 
de Cristo, da Virgem Maria ou qualquer outro Santo usado 
nas Igrejas Orientais ou Ortodoxas gregas onde é proibido 
o uso de estátuas e crucifixos.
Idade canônica- idade prescrita pelos cânones para a 
recepção de sagradas ordens ou ocupação de funções na 
Igreja. 
I.H.S. - (letras que aparecem muitas vezes bordadas nas 
alfaias). São as três primeiras letras gregas do nome de 
Jesus.
Imanente - Um atributo de Deus - a imanência de Deus. A 
presença essencial de Deus em todo o universo.
Incenso - Resina queimada que esparge fumaça odorífica, 
utilizado em algumas celebrações litúrgicas e que 
simboliza o sacrifício e as orações dos fiéis.
I.N.R.I. - Sigla que aparece no topo da cruz de Cristo. São 
as iniciais da frase latina escrita por Pilatos e colocada na 
Cruz (Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum) Jesus Nazareno, 
Reis dos Judeus.
Intinção - Uma maneira de administrar a Eucaristia, 
molhando-se o pão no vinho ao invés de dar as duas 
espécies separadamente. É tradição muito antiga na Igreja 
Ocidental.
Instituição - Ofício de posse de um novo pároco de uma 
paróquia.
Intróito - Salmo ou hino que precede a Comunhão.
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Javé, Jeová - J.H.V.H. - É a forma cristã de dizer o nome 
de Deus conforme os hebreus. Consiste numa palavra de 
quatro letras J.H.V.H. nunca pronunciada pelos judeus. 
Para a versão de nossa Bíblia foi traduzido pelo termo 
“Senhor”.
Jesus - Forma hebraica do nome de Josué que quer dizer 
Salvador. É o nome terreno de Jesus dado a ele por ocasião 
da sua circuncisão.
Jubilate Deo - (Celebrai com alegria ao Senhor) São as 
palavras de abertura do Salmo 100, adaptado com um 
Cântico para ser cantado após a segunda lição da Oração 
Matutina.
Junta Paroquial - Grupos de pessoas eleitas pela 
congregação de uma paróquia para ocupar-se com os 
variados aspectos relacionados com a vida da mesma. 
Sendo paróquia emancipada tem o privilégio de eleger o 
seu pároco.
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Kyrie Eleison - (Senhor tem piedade) - Uma antiga petição 
grega. Está na Santa Eucaristia em forma de tríplice 
petição “Senhor tem piedade de nós”, é dito ou cantado 
depois do sumário da lei na Santa Eucaristia.
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Lambeth - Conferência de - Reunião de todos os Bispos 
Anglicanos do mundo no palácio de Lambeth, em Londres, 
Inglaterra. Tem caráter consultivo e não legislativo. Até a 
presente data as reuniões têm se efetuado de 10 em 10 
anos. A primeira conferência teve lugar no ano de 1867. O 
Arcebispo de Cantuária preside as conferências.
Lavabo - Cerimônia durante a Eucaristia em que o 
celebrante após receber a coleta lava as suas mãos antes de 
proceder a consagração dos elementos. Usa-se uma 
pequena bacia acompanhada de uma toalha branca de 
linho.
Lavapés - Cerimônia litúrgica, praticada na Quinta-feira 
Santa  como imitação ao gesto de Jesus em relação aos 
discípulos antes de sua última Ceia. Geralmente se realiza 
em pessoas de condição humilde, como simbolo do serviço 
da Igreja ao mundo.
Lecionário - Conjunto de leituras bíblicas para todo o ano 
cristão. Nós vamos encontrar nosso lecionário no início do 
Livro de Oração.
Leigo - Membro da Igreja que não é clérigo. Palavra 
originária do grego “laós” que quer dizer povo.
Leitor Leigo - Uma pessoa que foi oficialmente autorizada 
pelo Bispo para celebrar certos ofícios na Igreja. A 
autorização expira anualmente.
Lição - Uma porção da Escritura escolhida segundo o 
lecionário para ser lida na Oração Vespertina. Geralmente, 
são duas, uma do AT outra do Novo Testamento.
Litania - Uma súplica geral e solene cantada ou dita 
responsivamente pelo ministro e pelo povo ajoelhados; 
originalmente, hoje só algumas vezes, cantada em 
procissões. O termo litania quer dizer, pedir 
insistentemente.
Liturgia - Ordem e forma dos ofícios aprovados pela 
Igreja para louvar a Deus. Também usado como sinônimo 
de Eucaristia.
Livro de Oração Comum - Livro oficial sobre assuntos de 
fé, disciplina e culto, da IEAB. Contém os textos para a 
administração dos sacramentos e outros ritos e cerimônias 
da Igreja, mais o saltério. Foi impresso pela 1ª vez em 1549 
nos tempos de Eduardo VI da Inglaterra. Representa muito 
o trabalho dos ofícios em latim que se usaram na Igreja 
durante a idade média. A edição que usamos no Brasil foi 
preparada pela comissão nomeada pelo Bispo que presidiu 
os concílios de números 47º até 50º. Aprovado no ano de 
1946 e ratificado em 1949, sendo sua impressão concluída 
em 1950.
Low Churchs - (Igreja baixa) O termo popular na 
Comunhão Anglicana para descrever aqueles que 

enfatizam a herança protestante da Igreja nos tempos da 
Reforma - simples no cerimonial ou evangélica.
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Magnificat - (engrandecei) Uma passagem da Escritura 
geralmente cantada ou recitada como um cântico na 
Oração Vespertina. É um cântico de louvor de Maria, mãe 
de Jesus, cantado por ela quando da anunciação feita pelo 
Anjo Gabriel.
Manustérgio - Pequena toalha usada na lavagem 
cerimonial dos dedos do celebrante na Eucaristia.
Matinas - (matutina, de amanhã) Outro nome para a 
Oração Matutina usado na Comunhão Anglicana.
Ministro - O que ministra, o que serve. Comumente se diz 
do que toma parte nos ofícios da Igreja. Também é usado 
como sinônimo de clérigo.
Missa - Palavra latina usada antigamente e até hoje para 
Santa Eucaristia. É de maior uso pela Igreja Católica 
Romana.
Missal - Um livro contendo o ofício da Eucaristia, com as 
coletas, epístolas e evangelhos; também chamado Livro do 
Altar.
Missão - Razão de ser da Igreja, isto é, proclamação do 
Evangelho de Cristo. Também usado para designar uma 
pequena igreja ou capela que recebe ajuda de uma paróquia 
e pertence à mesma.
Mitra - Chapéu ou adorno que os bispos usam na cabeça 
como símbolo de seu ofício e hierarquia em certas 
ocasiões.
Mordomia - Dedicação de uma parte do tempo, talento, 
trabalho ou dinheiro para a obra de Deus.
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Nave - O corpo da Igreja, do edifício da igreja onde os fiéis 
sentam. Chamado nave porque a igreja muitas vezes é 
simbolizada como uma barca da salvação.
Neófito - (do grego neo-novo phytós-gerado) Cristão 
recém gerado, recém batizado. É um recém convertido ao 
cristianismo então diz ser um neófito ou um cristão novo.
Noviço - Aquela pessoa que está passando por um período 
de experiência e preparação antes de professar os seus 
votos numa ordem Religiosa.
Nunc Dimitis - Título tirado das palavras iniciais do 
cântico na igreja desde o 4º século de nossa era. Nós o 
usamos na oração Vespertina.
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Oblação - Uma solene oferta a Deus; no plural oblações se 
referem ao elemento do pão e vinho.
Obréia - Disco fino e pequeno de pão sem fermento usado 
na Eucaristia. Também conhecida como oblata, óstia.
Oitava - Os oito dias posteriores com os quais a Igreja 
distingue as grandes festas litúrgicas, como sendo dias de 
continuação das mesmas. Exemplo: no Natal o L.O.C. 
manda recitar a coleta do dia até 7 dias depois completando 
assim com o dia de Natal oito dias ou a oitava.
Oléos-Santos - Óleo abençoado pelo Bispo, 
tradicionalmente na quinta-feira santa. Além de uso para 
unção de enfermos é usado também para assinalar os 
catecumenos após o batismo e também na consagração de 
Bispos.
Oratório - Uma pequena capela ou santuário usado para 
devoções particulares ou individuais.
Ordenação - Cerimônia pela qual uma pessoa é 
consagrada ao ministério da Igreja. É a concessão das 
ordens sacras pelo Bispo.
Ordinal - O livro contendo a fórmula para conferir as 
ordens de Bispo, Presbítero e Diácono. Também usado 
para designar um livro de fórmulas e diretivas para ofícios 
diários.
Ordinário - O Bispo de uma Diocese ou Seu representante 
que tem autoridade ordinária ou jurisdição. Empregado 
para designar também as partes invariáveis da Eucaristia 
ou da Missa.
Órgão - Instrumento musical semelhante a um piano com 
teclado que produz uma tonalidade e um som de qualidade 
considera apropriada para o uso nos ofícios públicos de 
adoração.
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Padrinho - Aquele que responde por uma criança que 
recebe o Batismo e se compromete a zelar pela educação 
cristã do afilhado, tornando-se o seu pai espiritual.
Pala - Cobertura quadrangular do Cálice, feito de vidro, 
alumínio, ou madeira forrada de linho.
Paramentos - São as vestes usadas pelo Ministro no culto 
divino e também são chamados alfaias ou antepêndios que 
ornamentam o púlpito e o atril ou estante bíblica.
Pároco - Sacerdote ou ministro a quem está entregue a 
direção e serviço de uma paróquia e seu povo.
Paróquia - Uma Igreja que tem sustento próprio, que é 
emancipada. Também uma extensão territorial atendida por 
uma determinada Igreja.
Pastor - Nome dado ao ministro encarregado do trabalho 
espiritual de uma paróquia ou congregação - pastor de 
almas.
Patena - Prato de ouro, de prata ou de louça para ser 
colocado o pão na Santa Eucaristia.
Peixe - Símbolo de Cristo, usado na Igreja primitiva. 
Deriva a significação das letras que compõem o nome 
grego e que são as iniciais das seguintes palavras: Jesous 
Christos, Theou Uios, Soter. Tradução: Jesus Cristo, de 
Deus Filho, Salvador.
Pentecostes - Dia de festa em comemoração da descida do 
Espírito Santo sobre os apóstolos, o quinquagésimo dia 
depois da Páscoa.
Piscina - Bacia com escoamento que leva a água usada 
para lavar os vasos sagrados ou a sobra dos elementos na 
comunhão e a água do Batismo até o solo.
Píxide - PYX - Um pequeno receptáculo ou vaso usado 
para levar o Sacramento aos enfermos. Também chamado 
âmbula, cibório.
Ponto de Pregação - Lugar onde se tem ofícios ocasionais 
com vistas a estabalecer futuramente uma missão 
permanente. Freqüentemente a reunião de instrução e 
adoração se realiza na casa de um dos fiéis.
Postulante - Uma pessoa que deseja ingressar no 
ministério sagrado da Igreja e que foi aceita pelo bispo 
conforme requerem os canones gerais da Igreja Episcopal 
Anglicana.
Prefácio Próprio - As sentenças da Liturgia apropriadas 
para certas festas imediatamente antes do “Portanto com os 
Anjos...”
Presbítero - Ordem do ministério cristão. Tem a 
responsabilidade de ministrar ao povo confiado aos seus 
cuidados, pregar, celebrar os sacramentos, pronunciar a 
absolvição e a bênção em nome de Deus. (Vem do grego e 
quer dizer Ancião). Também são usados outros nomes para 

designá-lo tais como: sacerdote, clérigo, ministro, 
reverendo, padre e pastor.
Presença Real - Em teologia eucarística é um termo que 
significa que Cristo está realmente presente nos elementos 
consagrados na Eucaristia.
Protestante - Membro de alguma das igrejas que tiveram 
sua origem na reforma Protestante do século XVI. Também 
é conhecido com o nome de evangélico.
Província - Uma determinada extensão territorial formada 
por várias dioceses. Na Comunhão Anglicana existem 
várias Províncias que são Igrejas Autônomas.
Púlpito - Uma pequena plataforma elevada, fechada, com 
pequena estante para pregação. É o local onde o sermão é 
feito para o povo. Pode ser de madeira ou até de pedra.
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Quadrilátero de Lambeth - Declaração da Conferência de 
Lambeth de 1888 em que esta retificou os quatro artigos 
propostos pela Convenção Geral da Igreja Episcopal 
Americana, nos quais se anunciam, do ponto de vista 
anglicano, os quatro pontos essenciais para reunir a Igreja 
Cristã. Estes são: As Sagradas Escrituras, Os Credos, Os 
Sacramentos e o Episcopado Histórico.
Quarta-feira de cinzas - 1º dia da quaresma. Em muitos 
lugares são colocadas cinzas nas frontes dos fiéis como 
símbolo de arrependimento e penitência.
Quicumque Vult -(Credo Atanasiano) - Fórmula de 
confissão de fé atribuída a Santo Atanásio, mas compilada 
provavelmente pelos fins do século V, nas Galias, a qual 
exibe claramente as verdades a crer com relação à 
Santíssima Trindade e a Cristologia. Nas primeiras versões 
do Livro de Oração protuguês ele vinha impresso. Hoje 
somente o Livro de Oração inglês e o da Igreja Luzitana e 
em outras partes da Igreja o registra. Era normalmente 
recitado na festa da SS. Trindade. Quicumque Vult é do 
latim e quer dizer “Todo o que quizer salvar”, são as 
palavras iniciais do Credo Atanasiano.
Quinquagésima - Domingo anterior a Quaresma, o termo 
vem de Quinquagésimo espaço de 50 dias, porque é o 
quinquagésimo dia após a Páscoa.
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Reitor - Presbítero pároco de uma paróquia emancipada. 
Também o que dirige uma instituição teológica ou um 
seminário.
Responsos - Respostas dadas pelo povo nos ofícios quando 
são lidos os salmos, ou versetos das Orações Matutinas e 
Vespertinas ou da Litania.
Rito ou Ritual - Fórmulas verbais prescritas pela Igreja 
para determinados atos litúrgicos, como por exemplo, o 
rito da Santa Comunhão.
Ritualismo - Adoração religiosa segundo um ritual. 
Aderência a uma maneira de efetuar a adoração segundo 
uma forma prescrita e autorizada, como nas Igrejas 
Anglicanas e Católica Romana, com ênfase especial no 
simbolismo. Usado pejorativamente para descrever a 
ênfase exagerada nas formas prescritas de adoração.
Roquete - Paramento comprido de linho branco como uma 
espécie de alva, usada pelo Bispo sobre a batina.
Rubricas - Letras miúdas nos textos litúrgicos que servem 
de diretrizes aos ministros e fiéis. Chamam-se rubricas 
porque antigamente eram impressas em vermelho ou de cor 
rubra, daí rubrica.
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Sacramento - Um sinal externo e visível de uma graça 
interna e que nos foi dada; foi ordenado por Cristo mesmo 
como um meio pelo qual recebemos esta graça e um 
penhor nos é dado. Exemplo de Sacramentos: o Batismo e 
a Eucaristia.
Sacrário - Local onde são guardados os abjetos sagrados. 
Pequeno armário, caixa, geralmente com ornamentação de 
estilo, no centro do altar mor, ou no santuário e até mesmo 
na sacristia onde são guardados os elementos consagrados 
para serem levados aos doentes. Em algumas igrejas sobre 
o sacrário permanece continuamente ardendo uma vela 
como sinal de atenção e respeito ao Santo Sacramento.
Sacrilégio - Profalação de uma coisa sagrada.
Sacristão - Funcionário que tem ao seu cargo o trato de 
uma Igreja; limpeza, ornamentação, conservação dos 
paramentos e alfaias.
Sacristia ou Vestiária - Pequena sala ao lado do santuário 
onde os clérigos colocam os paramentos para o ofício e 
onde são guardados os livros de registros paroquiais.
Salva - Prato em que se recebem as ofertas da 
Congregação.
Sanctus - (Santo) Hino de júbilo ao Deus Trino cantado ou 
dito em continuação do prefácio “Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus do Universo...”.
Sé - A Diocese ou a jurisdição de um Bispo.
Sedilia (assento) - Um ou três assentos colocados atrás do 
altar para o clero que celebra a Santa Eucaristia.
Sínodo - Na Comunhão Anglicana é a reunião dos Bispos, 
clero e leigos das dioceses que compõem uma Província. O 
Sínodo é o órgão máximo legislador da IEAB e reúne-se 
ordinariamente de 2 em 2 anos. Para o Sínodo cada diocese 
além de enviar o seu Bispo deve eleger para serem 
enviados como representantes ao Sínodo 3 presbíteros e 3 
leigos.
Sobrepeliz - Veste braca e ampla de linho ou tergal ou 
ainda algodão, com mangas largas, para ser usada sobre a 
batina pelo clero.
Sub-Diácono - Segundo assistente ao ministro na santa 
comunhão. 
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Têmporas - Dias de Jejum ) quarta, sexta-feira e sábado) 
em quatro épocas do ano; a 1º semana da quaresma, a 1º 
depois de Pentecostes e a terceira de setembro e a terceira 
do Advento; são consideradas especialmente apropriadas 
para ordenação.
Típete - Faixa ou tipo de estola preta usada pelo clero em 
todos os ofícios menos na administração dos Sacramentos. 
Alguns trazem o selo do Seminário teológico em que o 
ministro concluiu o seu curso.
Títulos Eclesiásticos - Distintos nomes se aplicam aos 
clérigos segundo o seu ofício no ministério. Os costumes 
variam segundo os lugares. Reverendo: tratamento que se 
dá a um diácono ou presbítero. Deão: tratamento que se dá 
ao pároco de uma catedral ou reitor de um seminário. 
Venerável: tratamento dado a um arcediago. 
Reverendíssimo: tratamento dado a um Bispo.
Toalha de Linho - Coberta principal do altar, requerida 
pelo Cânon.
Transepto - Os braços de uma igreja cruciforme ou em 
forma de cruz; ala transversal.
Trevas (Tenebrae) - Ofício divino para os três último dias 
da semana Santa. Ofício para ser feito no horário 
Vespertino e estando a igreja às escuras, simbolizando as 
trevas na hora da crucifixão. Normalmente neste ofício é 
usado um candelábro com 15 velas que são 
progressivamente extinguidas até ficar só uma. A última 
vela simboliza Cristo, quando as outras são os demais que 
fugiram na hora da Crucificação.
Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo. Dogma central da 
teologia cristã. Deus é uno e trino. O primeiro dos 39 
artigos a define assim: “Há um só Deus vivo e verdadeiro, 
eterno, sem corpo, sem partes nem paixões, de infinito 
poder, sabedoria e bondade; Criador e conservador de 
todas as coisas visíveis e invisíveis. E na unidade desta 
Divindade há três pessoas, na mesma substância, poder e 
eternidade: O Pais, o Filho e o Espírito Santo.”
Túnica - Paramento Eucarístico de um sub-diácono.
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Último Evangelho - Dito somente pelo celebrante no 
mesmo lugar onde se lê o 1º, forma a conclusão do rito da 
Eucaristia na liturgia romana e ambrosiana. É geralmente o 
início (prólogo) do Evangelho segundo São João.
Unção - O uso sacramental na visitação aos enfermos, 
urngindo a sua fronte com óleo consagrado simbolizando a 
Purificação e cura. Chamada extrema unção quando trata-
se de enfermo moribundo.
Urbi et Orbi - (latim = urbi, cidade  orbi = mundo) é a 
forma de designar a Bênção papal na sacada do Vaticano. 
Ele lança sua bênção à cidade (Urbi=Roma) e ao mundo 
(Orbi).
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Vênia - Uma expressão de reverência, curvando levemente 
a cabeça, a Cristo, na doxologia, na Glória, no Credo ao 
nome de Jesus, e diante da cruz e do altar antes de colocar-
se no seu lugar no início e ao fim do ofício (Filipenses 
2:10).
Venite, Exultemos Domino - (Vinde cantemos ao Senhor) 
Cântico extraído do salmo 95, dito ou cantado antes do 
salmo na Oração Matutina.
Versículos - Diminutivo de verso, pequena invocação ou 
sentença com resposta que é dita ou cantada 
alternadamente pelo ministro e povo nos ofícios de 
adoração. Também indica a subdivisão dos capítulos da 
Bíblia.
Vésperas - Oração Vespertina, mais propriamente a sexta 
das horas canônicas.
Vespertina, Oração - Ofício prórpio para ser usado pela 
tarde ou à noite, com salmos, leituras bíblicas e orações 
(L.O.C pág. 21).
Vestes - Roupa eclesiástica, usada para os ofícios da Igreja.
Véu do Cálice - Pano de seda ou de linho, quadrado, para 
cobrir o cálice até o ofertório e depois das abruções.
Véu Funeral - Véu que cobre o esquife no ofício de 
Encomendação da Igreja.
Via Sacra, Via Crucis (Caminho da Cruz) - Estações com 
narrativas e orações que representam os passos de Cristo 
até o Calvário. Existe um ofício especial para ser usado 
Sexta-feira Santa.
Viático - (do latim Viaticum, de via, caminho) A Santa 
Comunhão Administrada a quem se acha gravemente 
enfermo, como conforto espiritual no caminho para a 
eternidade. Ofício de preparação da jornada para a vida 
eterna.
Vigília - Expressão militar de uso romanos que significava 
cada uma das 3 partes da noite em que as sentinelas eram 
rendidas. Os cristãos adotaram este termo para as suas 
reuniões e cultos noturnos especiais, com orações e leituras 
bíblicas ou até mesmo celebrações, em preparação para as 
grandes festas tais como Vigília do Natal, de Páscoa e Ano 
Novo.
Vulgata - Versão latina da Bíblia que em sua maior parte 
representa a tradução feita por São Jerônimo, vulgata 
porque a partir do VI século, foi mais e mais adotada pela 
Igreja romana e então popularizou-se, vulgarizou-se.
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ALGUMAS SIGLAS
CALA - Conselho Anglicano Americano. Organização de caráter consultivo da Comunhão Anglicana, que visa fomentar os 
laços fraternos e a cooperação mútua.
CCA - Conselho Consultivo Anglicano. Corpo formado por 55 representantes de todas as partes da Comunhão Anglicana. 
Reúne-se cada 2 anos. Tem um Secretariado Geral em Londres, Inglaterra.
CELADEC - Conselho Evangélico Latino Americano de Educação Cristã. Organização Ecumênica dedicada à Educação 
Cristã. Possui uma Secretaria Geral em Lima, Peru.
CMI - Conselho Mundial de Igrejas. Organização Ecumênica que reúne as principais igrejas ortodoxas, protestantes e 
anglicanas. Agora com observadores romanos. Da testemunho comum de serviço ao mundo e promove o diálogo. Tem a sua 
sede principal em Genebra Suíça.
FAPIEB - Fundo de Aposentadoria e Pensões da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com sede em Porto Alegre, RS.
ISAL - Igreja e Sociedade na América Latina. Organização Ecumênica interessada em promover a consciência social dos 
cristãos. Possui uma Secretaria Geral em Montevidéo, Uruguai.
L.O.C. - Abreviatura muito usada de “Livro de Oração Comum”.
MEC - Movimento Estudantil Cristão. Organização estudantil ecumênica presente em muitas universidades latino 
americanas.
N.T. - Abreviatura de “Novo Testamento”.
ECUSA - Episcopal Church in the United States of América (Igreja Episcopal nos Estados Unidos da América). Nome legal 
da nossa igreja “mãe”.
STIEAB - Seminário Teológico da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
UNELAM - Comissão Provisória Pro Unidade Evangélica na América Latina. Um movimento ecumênico de ação e 
comunicação. Tem um Secretariado Geral em Montevideo, Uruguai.
V.T - Abreviatura de “Antigo Testamento”.
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