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Editorial

Uma  das  características  que  identificam  a  Igreja  Anglicana  é  nossa  visão 
sacramental. Todos sabem que a Igreja Anglicana tem em alto apreço a teologia e a 
prática  dos  sacramentos.  Porém,  há  tempos  temos  ouvido  que  o  clero  recém-
ordenado  e  os  novos  seminaristas  não  encontram  com  facilidade  textos 
especificamente anglicanos sobre esse assunto.

Por  esse  motivo  dedicamos  este  número  da  Revista  Inclusividade  a  trazer 
algumas  reflexões  contemporâneas  sobre  alguns  sacramentos.  Nem  todos  foram 
contemplados  aqui  porque  alguns  de  nossos  colaboradores  não  enviaram  seus 
respectivos  textos.  Estão  faltando,  portanto,  estudos  sobre  o  Santo  Batismo,  a 
ordenação  e  o  matrimônio  bem  como  uma  visão  mais  abrangente  da  teologia 
sacramental. Esperamos que nos próximos números essa lacuna seja preenchida.

Contudo, tivemos neste ano durante a comemoração do aniversário do SETEK 
em Porto Alegre, a oportunidade de passar um dia refletindo com os/as estudantes, 
professores  e  outras  pessoas  interessadas  a  respeito  da  Eucaristia.  Os  estudos 
apresentados  pelos  professores  estão  reproduzidos  neste  número da  revista,  bem 
como a liturgia de Adoração do Santíssimo Sacramento Eucarístico. Os artigos do Rev. 
Fermer, de Dom Prado, do Rev. Humberto e o meu, são resumos de nossas reflexões 
no dia 15 de junho no SETEK.

Os demais artigos deste número foram especialmente escritos por pessoas que 
acreditam na proposta da revista – a de ser um espaço  motivador de pesquisas e 
produção teológica no anglicanismo brasileiro.

Desse  modo,  agradecemos  a  preciosa  colaboração  do  Pe.  Enrique  Illarze 
(Diocese  Meridional  e  também  professor  no  SETEK)  e  dos  colegas  Revds.  Fábio 
Vasconcelos (Diocese Sul-Ocidental) e Eduardo Costa (Diocese Anglicana do Rio de 
Janeiro).

O  artigo  que  encerra  essa  coletânea  é  a  palestra  apresentada  por  Dom 
Sebastião Gameleira no Congresso Anglicano Latino-americano realizado no Panamá 
em outubro de 2005. Esse texto traz importantes provocações e desafios que devem 
ser encarados por toda Igreja no atual processo de globalização.

Desejamos a todos/as uma boa leitura.
Rev. Carlos Eduardo Calvani
Coordenador do CEA
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