
Notas Informativas para projetos de resolução de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 
 
Resolução 3 (d):  
 
Princípios de Direito Canônico Comuns à Comunhão Anglicana, 2ª Edição  
 
Do que se trata? 
 
A Rede de Assessores Jurídicos produziu uma segunda edição de sua amplamente elogiada e 
amplamente utilizada publicação de 2008, The Principles of Canon Law Common to the Anglican 
Communion (Os Princípios de Direito Canônico Comuns à Comunhão Anglicana, doravante "Os 
Princípios"). Esta foi lançada na reunião de 2022 da Lambeth Conference.  
 
Que questões são abordadas?  
 
Nenhum corpo de direito é vinculativo para todas as Igrejas Membros da Comunhão 
Anglicana: cada uma é autônoma e governada de acordo com seu próprio sistema jurídico. 
Entretanto, o estudo de suas leis mostra que existem princípios de direito canônico que são 
comuns às igrejas da Comunhão Anglicana. Estes foram reunidos na primeira edição de Os 
Princípios, publicada em 2008. 
 
Os Princípios têm sido amplamente utilizados nas Igrejas Membros, nos diálogos ecumênicos e 
nos tribunais eclesiásticos e seculares. Sua utilidade depende de permanecerem atualizados e 
acurados.  
 
Por que isso é importante? 
 
A primeira edição de Os Princípios resultou de uma solicitação dos Primazes em 2002, que 
“reconheceram que a lei não escrita comum às igrejas da Comunhão e expressa como 
princípios compartilhados do direito canônico pode ser entendida como constituinte de um 
quinto 'instrumento de unidade'’' e endossaram a produção de um projeto de declaração de 
princípios. O ACC, em 2002, endossou o estabelecimento da Rede de Assessores Jurídicos 
para realizar esta tarefa (Resolução 13) e em 2009 recomendou Os Princípios para estudo em 
cada província (Resolução 14.20).  
 
Esta edição oferece uma atualização necessária. As vidas das Igrejas membros evoluem 
continuamente, inclusive em suas disposições legais e constitucionais. As mudanças 
legislativas podem acrescentar, ou subtrair, o estoque de princípios comuns. Muitas dessas 
mudanças podem levar à revisão ou mesmo à remoção de princípios previamente formulados. 
A segunda edição reflete essas mudanças tão completamente quanto seria possível se 
estabelecer. Não foram acrescentados novos princípios, mas isso pode acontecer no futuro. 
 
Propõe-se que a Rede de Assessores Jurídicos seja relançada, a fim de continuar seu trabalho 
de monitoramento e promover uma maior familiaridade e especialização em direito canônico e 
seus usos, inclusive através de grupos de leitura internacionais, como patrocinado atualmente 
pela Ecclesiastical Law Society (Sociedade de Direito Eclesiástico). A Rede também poderia 
recorrer ao desenvolvimento do direito canônico em face de contextos em mudança, como o 
experimentado durante a pandemia de Covid-19. A Rede está sob a supervisão da Comissão 
Permanente Inter-Anglicana de Unidade, Fé e Ordem. 
 
Como isso contribui para as Cinco Marcas da Missão? 
 



Os dois primeiros Princípios afirmam: “1. A lei existe para ajudar uma igreja em sua missão e 
testemunhar a Jesus Cristo" e “2. Uma igreja precisa de leis para ordenar e assim facilitar sua 
vida pública e para regular seus próprios assuntos para o bem comum". Um direito canônico 
eficaz sustenta e apoia toda a vida da Igreja, em todas as áreas. Como o Arcebispo de Cantuária 
afirma em seu Prefácio, é necessário assegurar que este trabalho seja mantido atualizado para 
"uma igreja saudável, que busca tanto a ordem assgurada pelo direito canônico, quanto a 
liberdade de proclamar o Evangelho de novo a cada geração". 
  



Resolução 3 (e):  
 
A formação litúrgica de todos/as batizados/as 
 
Leia o relatório 
 
Do que se trata? 
 
A formação litúrgica pode ser descrita como parte fundamental da formação cristã, que, na 
Comunhão Anglicana, é formada pela Escritura, moldada através do culto, ordenada para a 
comunhão e dirigida pela missão de Deus. A formação litúrgica é um crescimento em toda a 
estatura de Cristo que vem de nossa participação nas liturgias da Igreja.  
 
O relatório considera a Formação Litúrgica de leigos/as, diáconos/as, presbíteros/as e 
bispos/as. 
 
Que questões são abordadas?  
 
Como podem ser oferecidas as melhores oportunidades para a formação litúrgica a todos/as 
os/as batizados/as em todas as Igrejas da Comunhão? Quais são os princípios mais importantes 
para os/as anglicanos/as compreenderem a formação litúrgica, em todas as expressões da vida 
e do culto Cristãos? Como pode ser feita a formação litúrgica onde uma Igreja tem recursos de 
treinamento limitados?  
  
 
Por que isso é importante? 
 
A formação litúrgica é fundamental para todos os cristãos e cristãs em seu discipulado. 
 
Como isso contribui para as Cinco Marcas da Missão? 
 
“Transformar-se no sentido da estatura plena de Cristo nos permite participar da missão de 
Deus no mundo, conforme resumido para nós nas Cinco Marcas da Missão”. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493609/The-Liturgical-Formation-of-All-the-Baptised_ACC18_IALC_2301.pdf


Resolução 3 (f):  
 
Um Calendário da Comunhão Anglicana 
 
Leia o relatório 
 
Do que se trata?  
 
Um pedido veio do ex-Secretário Geral para a Consulta Litúrgica Anglicana Internacional 
(IALC) no sentido de se fazer um trabalho preliminar sobre a possibilidade de um Calendário da 
Comunhão Anglicana. 
 
A IALC produziu uma amostra – uma ilustração – de como um tal calendário poderia ser. 
Acompanhada de cada nome em uma data de calendário, haveria uma nota biográfica. Os 
nomes na amostra foram colocados por membros da IALC apenas como ilustração.  
 
Se o ACC apoiar a ideia, cada Igreja membro poderia ser solicitada a oferecer os nomes de três 
ou quatro pessoas que já estão no Calendário oficial daquela Igreja e que podem ser pouco 
conhecidas na Comunhão mais ampla. Os nomes poderiam ser recebidos como uma dádiva por 
todos os/as Anglicanos/as em seus cultos, paralelo e em complemento aos Calendários que já 
possuem, a critério das Igrejas Membros. Não seria obrigatório ou imposto. 
 
Que questões são abordadas?  
 
Todas as Igrejas anglicanas têm Calendários que marcam as estações do ano litúrgico e 
lembram homens e mulheres santos cujas vidas refletiram significativamente a luz de Cristo. 
Como os/as anglicanos/as podem expressar mais profundamente sua vida de culto comum? 
Como podemos compartilhar com a Comunhão mais ampla os dons que recebemos de pessoas 
sagradas em nossas Igrejas? 
  
Por que isso é importante? 
 
Tudo o que fazemos é baseado no culto a Deus e a unidade que temos em Deus é um grande e 
sagrado dom. Esta unidade precisa ser acarinhada, protegida e celebrada. Um Calendário de 
Comunhão Anglicana complementaria o bem estabelecido Ciclo Anglicano de Oração e 
enriqueceria nossa vida comum e nossa adoração. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493564/An-Anglican-Communion-Calendar_IALC_0123.pdf


Resolução 3 (g):  
 
A Comunhão Virtual e a Pandemia de Covid-19 
 
Leia o relatório 
 
Um pedido veio ao Secretário-Geral desde o Primates’ Meeting (Encontro de Primazes) para 
orientação sobre as questões de como nossas Igrejas faziam seus cultos on-line durante a 
pandemia de Covid, quando muitas sedes da igreja ficaram fechadas por muito tempo, 
impedindo que as pessoas se reunissem em culto.  
 
Foram levantadas preocupações sobre a prática em alguns lugares do clero que presidia a 
Eucaristia diante de uma câmera de vídeo, com pessoas assistindo on-line e consumindo pão e 
vinho diante de uma tela de computador que exibia o vídeo do culto. Havia a preocupação de 
que tal prática não estivesse de acordo com a crença anglicana sobre a natureza da Eucaristia. 
 
Que questões são abordadas?  
 
São avaliadas várias abordagens quanto ao culto on-line: cultos da Palavra; abstinência da 
Eucaristia; Comunhão Espiritual; apenas o presidente recebendo a comunhão; e a 
“consagração remota”.  
 
É possível aos/às anglicanos/as participar da Eucaristia on-line, comendo pão e bebendo vinho em um 
lugar, enquanto o presidente está em outro? A resposta oferecida por este documento é que "o 
ambiente normativo para a celebração da Eucaristia dentro de uma comunidade local é um 
único local físico, com os e as fiéis simultaneamente reunidos/as". Além disso, "não 
acreditamos que o conceito de consagração remota seja consistente com a teologia e a prática 
Anglicanas e, portanto, não deve ser recomendada. De fato, chegaríamos ao ponto de propor 
que ela deva ser desencorajada". 
 
São permitidas outras formas de oração on-line? Sim, outras formas de oração têm se mostrado 
formas valiosas e eficazes de manter as comunidades unidas e de se oferecer continuidade. 
Dito isto, o ideal para todo culto é que ele seja realizado em um só lugar. 
  
Por que isso é importante? 
 
A Eucaristia é essencial para a nossa plena participação na vida da Igreja. Um aspecto crítico da 
Eucaristia é sua forma herdada, que tem sido preservada desde os primeiros séculos da Igreja.  
 
A IASCUFO fornece anexos que coletam declarações ecumênicas tradicionais e mais recentes 
sobre a Eucaristia feitas por anglicanos/as. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493612/Virtual-Communion-and-the-Covid-19-Pandemic_220322_IALC.pdf


Resolução 3 (h):  
 
God So Loved the World (“Deus amou tanto o mundo”) 
 
Do que se trata? 
 
“Deus amou tanto o mundo” contém dois guias de estudo publicados pela IASCUFO em 2021. 
O primeiro, Created in the Image of God: The Divine Gift and Call to Humanity (“Criado à Imagem 
de Deus: O Dom e Chamado Divinos à Humanidade”), estabelece uma estrutura bíblica e 
teológica para reflexão sobre a natureza da pessoa humana. O segundo guia de estudo, God’s 
Sovereignty and Our Salvation (“A Soberania de Deus e Nossa Salvação”), propõe uma 
compreensão classicamente cristã da salvação fundada no dom de Deus e na liberdade 
soberana.  
 
Que questões são abordadas? 
 
“Criado à Imagem de Deus” segue uma mudança nos diálogos ecumênicos, passando da 
teologia sistemática para a preocupação com as questões e desafios de nosso tempo. Eles têm 
procurado pensar teologicamente sobre a vida no mundo e assumir questões éticas 
específicas. Além disso, com considerável inovação científica e tecnológica em vista, todos os 
cristãos e cristãs precisam urgentemente refletir sobre uma doutrina teológica adequada da 
pessoa humana. A IASCUFO espera que a antropologia teológica aqui proposta possa fornecer 
um desses fundamentos, tanto para diálogos subsequentes quanto para consideração inter-
anglicana. 
 
A "Soberania de Deus e Nossa Salvação", por sua vez, fornece uma oferta complementar sobre 
a altura, largura, comprimento e profundidade da Igreja una, enraizada nas Escrituras e no 
Chamado de Deus, que permite nossa resposta fiel. 
 
Por que isso é importante? 
 
Dentro do ensinamento bíblico abrangente de que a humanidade é criada à imagem e 
semelhança de Deus, os temas duplos de "dom" e "chamado" marcam o primado da ação de 
Deus e a necessidade de uma resposta humana fiel. Como a imagem divina na pessoa humana é 
manchada pelo pecado, tanto conjunto quanto pessoal, a superação do mundo por parte de 
Deus em seu Filho suscita uma resistência moldada por Cristo a todas as formas de injustiça e 
opressão e, não menos importante, à degradação ambiental e à pobreza humilhante. Dentro 
desta estrutura teológica, o guia de estudo propõe formas de refletir juntos sobre o chamado 
de Deus para a cura e reconciliação da humanidade. 
 
Como apresentado por Jesus na parábola do trigo e do joio, repetida pela tradição posterior, a 
Igreja é um corpo misto e um hospital de pecadores, cujos membros são todos chamados 
(Mateus 13:24-30; cf. 22:14). A ação de escolha de Deus é livre e não coerciva e mesmo a 
fidelidade e a ortodoxia da Igreja são dons misteriosos. Visto desta forma, o chamado ao 
discipulado equivale a um seguimento humilde de Jesus e perseverante até o fim no amor a 
Deus e ao próximo, com os quais a graça de Deus possibilita nossa santificação. 
 
 



Resolução 3 (i):  
 
Comunhão Anglicana: Comunhão Anglicana: Unidade, Fé e Ordem, 2008-2022  
 
Leia o relatório 
 
Do que se trata? 
 
Este relatório apresenta uma consideração abrangente das atividades e contribuições da 
Comissão Permanente Inter-Anglicana de Unidade, Fé e Ordem (IASCUFO) desde sua criação, 
em 2008, até os dias de hoje. Ele descreve todos os relatórios produzidos e todos os diálogos 
ecumênicos entre a Comunhão Anglicana e outras igrejas mundiais. Ele foi preparado para a 
reunião da Lambeth Conference em 2022 e agora é apresentado ao ACC como um documento 
que pode ser atualizado à medida que a IASCUFO continua seu ministério dentro da 
Comunhão Anglicana.  
 
Que questões são abordadas?  
 
Este relatório é um resumo abrangente do trabalho da IASCUFO nos últimos 14 anos. A 
comissão tem abordado questões como a natureza das relações ecumênicas, um estudo dos 
Instrumentos da Comunhão e antropologia teológica; além disso, tem dado continuidade ao 
compromisso anglicano de longa data com o diálogo bilateral com outros cristãos e cristãs – 
atualmente com as igrejas Luterana, Ortodoxa, Metodista, Ortodoxa Oriental, Pentecostal, 
Reformada e Católica Romana. O relatório também aborda questões que surgiram de igrejas 
com as quais estamos em plena comunhão, a saber, a Igreja Veterocatólica, a Igreja Mar Thoma 
e a Iglesia Filipina Independiente (Igreja Independente das Filipinas). Finalmente, o relatório 
envolve trabalho multilateral, assim como redes de assessores/as litúrgicos/as e jurídicos/as.  
 
Por que isso é importante? 
 
A IASCUFO é uma comissão permanente da Comunhão Anglicana e reporta ao ACC. Sua 
missão é aconselhar os Instrumentos da Comunhão e as Igrejas membros em questões de 
doutrina, eclesiologia, liturgia, direito canônico e relações ecumênicas. A IASCUFO forma uma 
parte vital da infraestrutura da Comunhão Anglicana, como o principal veículo para 
teólogos/as, bispos/as e outros conselheiros/as se encontrarem e pensarem sobre questões 
teológicas e ecumênicas relacionadas com a vida da Comunhão. A comissão trata as questões 
eclesiológicas e ecumênicas em conjunto, como resposta à oração do Senhor para que sua 
Igreja seja uma só (João 17). O presente relatório será continuamente atualizado on-line como 
um registro do trabalho da comissão. 

https://www.anglicancommunion.org/media/493499/Anglican-Unity-Faith-and-Order-2008-2022_ACC-18_0123.pdf

