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Editorial 

 
 

A Identidade da Comunhão Anglicana 
 

 
Após alguns percalços, chegamos, com a graça de Deus ao 7º. ano de 

publicação ininterrupta da Revista Inclusividade. Durante este tempo a produção 
teológica dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aumentou consideravelmente. 
A diversidade de temas já abordados e a boa recepção que a revista tem em alguns 
círculos da América Latina e Estados Unidos é suficiente para fixar Inclusividade como 
um importante marco na história do anglicanismo brasileiro. 

 
Durante este ano de 2008, boa parte das atenções do anglicanismo brasileiro e 

mundial estarão voltadas para a Conferência de Lambeth, em julho. Ali, bispos e 
bispas irão se reunir mais uma vez para orar, celebrar a fé cristã e discutir assuntos 
diversos, relacionados à vida e missão do anglicanismo no mundo. 

 
Não devemos pensar que as únicas e maiores questões a serem discutidas em 

Lambeth sejam aquelas concernentes à sexualidade humana ou à transposição de 
limites diocesanos por parte de alguns bispos. Há muitos outros assuntos que 
merecem reflexão, tais como os efeitos da globalização, a economia, as condições de 
vida e subsistência no 3º mundo, a ecologia, a saúde humana e o testemunho cristão 
em países cuja religião predominante é diferente da nossa. Contudo, inegavelmente, a 
eficácia de nosso testemunho dependerá muito da capacidade de nos mantermos 
unidos, verdadeiramente como uma família de Igrejas locais (provinciais) em 
comunhão (koinonia) umas com as outras. Naturalmente, essa comunhão depende 
muito da maneira como entendemos a identidade anglicana que herdamos do 
passado, que está sendo vivida no presente e moldada para o futuro. 

 
O tema deste número que trazemos ao público leitor é pertinente, pois trata 

exatamente dessas questões. Publicamos, com gentil anuência e concordância, as 
palestras apresentadas pelo Rev. John Kater, professor da Universidade de Berkeley 
(Califórnia) no Brasil em 2006. Naquele ano, o Centro de Estudos Anglicanos 
organizou uma série de conferências com o Dr. Kater em algumas regiões do Brasil: 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e São Paulo. A forma simples e clara como o Dr. 
Kater expôs a história da formação do Anglicanismo com seus múltiplos 
desdobramentos suscitou amplos debates. O Dr. Kater gentilmente cedeu-nos os 
direitos de publicação de suas palestras que estão aqui reproduzidas. 

 
Em contrapartida à visita do Dr. Kater, o coordenador do CEA foi convidado a 

apresentar uma palestra sobre Anglicanismo em um ciclo de debates da Church 
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Divinity School of the Pacific (Berkeley, Califórnia) em janeiro de 2007. 
Impossibilitado de viajar, foi representado pelo secretário-geral da IEAB, Rev. 
Francisco de Assis da Silva. Essa palestra também está reproduzida neste número e 
sua versão em inglês foi publicada na Anglican Theological Review, volume 90, 
número 1, janeiro de 2008. 

 
Cabe-nos ainda registrar a iniciativa do Dr. Kater em levantar fundos na 

Califórnia para publicação do número 14 da Revista Inclusividade (Sacramentos). A 
edição e diagramação foram feitas no Brasil, mas a impressão foi feita nos Estados 
Unidos. As pessoas que contribuíram financeiramente para a publicação, além do 
próprio Prof. Kater, são: Rev. Lawrence Hunter e a Junta Paroquial da Igreja Episcopal 
San Esteban (Orinda, Califórnia) e membros da comunidade da Church Divinity School 
of the Pacific (Berkeley, Califórnia): Micah Jackson, Dan and Jennifer Joslyn-
Siematkoski, Michael Kerrick, Anne McKeever, Eric Metoyer, Jaime Sanders e Bruce 
Swinehart. A todos/as, nossos sinceros agradecimentos. 

 
Este número traz ainda outros artigos sobre a Comunhão Anglicana. A visão 

leiga nos é apresentada por Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho, estudante de teologia 
da Diocese Anglicana do Rio e, atualmente, webmaster responsável pelo site oficial da 
IEAB na internet. Luís Coelho, como é mais conhecido, é um profundo pesquisador do 
Anglicanismo internacional e desenvolve seu artigo com muita lucidez, perguntando se 
ainda há sentido para a Comunhão Anglicana. 

 
Finalmente, dois artigos tocam diretamente num tema extremamente atual: a 

proposta de um Pacto Anglicano, sugerida no Relatório de Windsor e endossada pelo 
Arcebispo de Cantuária. Tal proposta tem dividido opiniões ao redor do mundo. O Rev. 
Dr. Richard Fermer, missionário da USPG no Brasil (atualmente trabalhando em 
Recife, no SAET) faz um levantamento da discussão atual em torno desse tema e 
apresenta provocantes sugestões a partir da Teologia da Aliança (Pacto) e da 
espiritualidade.  

 
O último artigo, da lavra do Prof. Dr. Juan Oliver também analisa a proposta 

Pacto Anglicano, mas pelo viés da liturgia. Lembra ele que, infelizmente, toda essa 
discussão só tem envolvido teólogos/as e pessoas que ocupam altos cargos na 
hierarquia, mas que falta a voz do povo e dos especialistas em liturgia. Aliás, o Dr. 
Juan Oliver também esteve no Brasil em 2007 numa programação desenvolvida pelo 
CEA. Ele fez diversas palestras sobre temas litúrgicos no Rio de Janeiro, Porto Alegre 
(SETEK), Santa Maria, Curitiba e Recife (SAET). Esperamos, oportunamente, traduzir 
as mesmas para publicações futuras. 

 
Esperamos que a leitura deste número possa nos abrir horizontes para 

compreendermos melhor a riqueza da diversidade em nossa Comunhão. 
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Boa leitura a todos/as 
 
Rev. Carlos Eduardo Calvani 
Coordenador do CEA 

 
 


