
INCLUSIVIDADE 
 
 
 O Centro de Estudos Anglicanos tem o prazer de entregar à Igreja o 
primeiro número da Revista Inclusividade. Trata-se de uma iniciativa ousada de 
atender a uma das tarefas do CEA, qual seja, a publicação e divulgação de textos 
referentes à Teologia e prática anglicanas. 
 
 O nome escolhido pelo Grupo Consultivo do CEA para a revista não poderia 
ser mais sugestivo. “Inclusividade” é uma expressão muito forte na eclesiologia 
anglicana e traduz a multiplicidade teológica de nossa Comunhão Anglicana. 
Nossa intenção é de que este seja um espaço propício para a divulgação de 
textos de natureza teológica de interesse para toda Igreja. 
 
 É por isso que escolhemos como tema para o primeiro número, o ministério 
episcopal. De tempos em tempos, nossas dioceses e, eventualmente, as reuniões 
sinodais, vêem-se envolvidas em processos de eleição para bispos. Temos 
consciência de que, uma das maneiras de o Espírito Santo nos auxiliar nesses 
momentos, é através do estudo e reflexão, aliados à oração. Além disso, ainda 
que atravessemos longos períodos sem a necessidade de eleição de bispos, o 
estudo sempre contínuo do ministério episcopal deve ser uma prática comum em 
nossos seminários, centros diocesanos de educação teológica e grupos de estudo 
para lideranças paroquiais. 
 
 Nossa prioridade editorial é dar preferência a textos produzidos no interior 
de nossa própria Província. Porém, eventualmente, a revista trará também 
traduções de documentos, relatórios e textos de estudo produzidos na Comunhão 
Anglicana e que servem aos nossos propósitos. Por isso a publicação do 
documento de estudo “O Ministério dos bispos”, da Câmara dos Bispos da Igreja 
Episcopal dos Estados Unidos. Os demais artigos aqui  veiculados foram escritos 
em épocas diferentes por seus respectivos autores, atendendo a demandas 
próprias, com exceção do artigo que encerra a revista, escrito, a pedido do 
editor, pelo Revmo. Bispo Edmund Knox Sherril, especialmente para este 
número. 
 
 Reiteramos ainda, que a revista é um órgão de comunicação e divulgação 
de idéias e reflexões, que a JUNET através do CEA proporciona à Igreja. Por 
conseguinte, as opiniões emitidas em cada artigo são de responsabilidade 
exclusiva de seus autores. 
 
 Boa leitura a todos 
 
     Rev. Carlos Eduardo B. Calvani 

Coordenador do CEA 
     Londrina, quaresma de 2002. 
 


