
CONSULTA LITÚRGICA ANGLICANA 
INTERNACIONAL
RELATÓRIO PARA O ACC-18

A Consulta Litúrgica Anglicana Internacional (IALC) é a rede oficial de liturgia da 
Comunhão Anglicana. A IALC existe para:

• promover o aprofundamento da comunhão entre as Igrejas da Comunhão 
Anglicana, através da renovação de sua vida de liturgia e oração como parte integrante 
da missão da Igreja;
• aconselhar as Províncias e os Instrumentos da Comunhão sobre questões de 
liturgia e oração comum e encorajar e apoiar o diálogo entre as Províncias sobre 
questões relacionadas com a teologia e prática litúrgica anglicana;
• revisar os desenvolvimentos na formação e prática litúrgica na Comunhão 
Anglicana e entre os parceiros ecumênicos e dar conselhos sobre estes às Províncias e 
aos Instrumentos da Comunhão, com a intenção de promover entendimento comum, 
consistência e coerência, ambos dentro da Comunhão Anglicana e no engajamento 
ecumênico;
• ajudar qualquer Província com novas propostas nas áreas de formação, 
desenvolvimento e prática litúrgica; e
• relatar o escopo e os resultados de seu trabalho ao Conselho Consultivo 
Anglicano.



Filiação
• membros das Comissões Litúrgicas Provinciais
• as pessoas indicadas pelas Províncias
• membros anglicanos da Societas Liturgica

Comitê Diretor
O Comitê Diretor, eleito pelos membros da IALC, faz reuniões on-line regulares, 
convocadas pelo Reverendo Neil Vigers (ACO), para supervisionar o trabalho da rede e 
planejar consultas futuras:

A Reverenda Christine Benoit (Oceano Índico)
A Reverenda Cônega Cynthia Botha – Secretária (África Austral)
O Venerável Dane Courtney (Austrália)
O Reverendo Cônego Keith Griffiths – Presidente (renunciado em agosto de 2022) 
(África Austral)
O Reverendo Cônego Dr. Simon Jones – Presidente (desde agosto de 2022) (Inglaterra)
O Reverendo Chun-wai Lam (Hong Kong)
O Reverendo Dr. Luiz Teixeira Coelho (Brasil)
O Reverendo Neil Vigers (ACO)

Desde o ACC-17
A IALC realizou uma consulta on-line de 4 a 6 de maio de 2021. Sessenta e três 
membros de toda a Comunhão foram registrados, um aumento significativo em relação 
às reuniões pré-pandemia. Em cada um dos três dias, houve duas horas de contato. 
Através de apresentações individuais, trabalhos de grupo e sessões plenárias, foram 
abordados os seguintes temas:
1 Reflexões sobre a Liturgia Anglicana durante a pandemia de Covid-19;
2 A Formação Litúrgica dos Bispos e Bispas – um elemento do trabalho da IALC 
sobre a Formação Litúrgica de Todas as Pessoas Batizados iniciado na última Consulta 
presencial (Hong Kong, 2020);
3 Calendário da Comunhão Anglicana – a pedido do Secretário Geral.

Ao final da Consulta, foram formados três grupos para dar continuidade a cada vertente 
do trabalho. A primeira se concentrou particularmente nas questões litúrgicas e 
teológicas levantadas pelas eucaristias on-line. Os documentos preliminares de todos 
os três grupos foram discutidos pelo IASCUFO em dezembro de 2022 e devem ser 
considerados pelo ACC18.

O trabalho do segundo grupo alimentou um seminário da IALC sobre formação litúrgica 

https://www.societas-liturgica.org/congress/


na Lambeth Conference do ano passado, na qual os bispos e bispas foram convidados/as 
a comentar o conteúdo. O bispo Bismarck Avokaya (Sudão do Sul) presidiu o seminário, 
Neil Vigers (ACO) delineou o trabalho da IALC e Simon Jones (Inglaterra) apresentou o 
material e liderou a conversa subsequente. A Oração Eucarística elaborada pela IALC em 
Hong Kong (2020) foi utilizada nas Eucaristias de Abertura e Encerramento na Catedral 
da Cantuária.

Planos Futuros
Quase trinta anos depois da publicação da declaração da IALC sobre a Eucaristia , 
cujas recomendações influenciaram grandemente a revisão dos ritos eucarísticos de 
muitas Províncias, o Comitê Diretor planeja realizar duas Consultas para revisitar este 
trabalho à luz dos desenvolvimentos nos estudos litúrgicos, da pandemia de Covid-19, 
de mudanças e diversidade culturais e da crescente variedade de contextos em que 
a Eucaristia é celebrada, com o objetivo de fazer uma nova declaração para informar 
futuras revisões e práticas em toda a Comunhão. A primeira reunião acontecerá on-
line nos dias 3 e 4 de maio de 2023, levando a uma consulta presencial completa em 
fevereiro de 2024 em Seul, Coreia do Sul. O Comitê Diretor está buscando arrecadar 
dinheiro para o Fundo de Bolsas da IALC de modo a permitir a representação mais ampla 
possível das Províncias.

Destaque
A Consulta on-line em 2021 que atraiu o maior número de participantes na história da 
IALC do maior número de Províncias e também pelo entusiasmo e compromisso com os 
três trabalhos que gerou.

Questão para ACC-18
Nos últimos 30 anos, qual foi a principal forma de mudança de celebração da Eucaristia 
em seu contexto e quais fatores levaram a isso?

Simon Jones
Presidente, Consulta Litúrgica Anglicana Internacional
Janeiro de 2023


