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RESOLUÇÃO A RESPEITO DO “ETHOS” ANGLICANO
Posição oficial da Igreja Anglicana do Brasil
Ficamos muito felizes quando alguém nos procura para iniciarmos um diálogo, que muitas
vezes se torna um vínculo maduro e consciente, vindo assim este contato a dar inicio a um novo
trabalho da Igreja Anglicana do Brasil.
Porém, ressaltamos que somos uma denominação ecumênica, pois acreditamos ser esta a
vontade do Senhor Jesus, expressa em sua Oração Sacerdotal, portanto estamos abertos a caminhar
e colaborar com outras denominações cristãs sérias, de tradição protestante, católica, vétero católica
ou ortodoxa.
Também deixamos claro que somos uma igreja que vive o "ethos" anglicano, ou seja, a
convivência de correntes litúrgicas de diferentes orientações, o que acreditamos ser o espírito do
anglicanismo.
Assim sendo aceitamos as ênfases litúrgicas próprias dos Anglo Católicos ou Evangelicais,
assim como aceitamos a Renovação Carismática, porém somos uma igreja teologicamente
Moderada e Liberal, sendo que tudo deve ser realizado dentro dos padrões de nossa Carta de
Princípios, por acreditarmos ser este o espírito anglicano.
Queremos que todos os que venham participar de nossa denominação tenham pleno
conhecimento desta nossa postura, sendo assim acreditamos que os que não conseguem vislumbrar
um anglicanismo desta maneira devam procurar uma jurisdição que fale ao seu coração, pois não
conseguimos viver e transmitir um anglicanismo diferente deste, pois nós cremos e praticamos o
Princípio da Compreensividade, ou seja, de via média (literalmente “nada em excesso” ou “o
caminho do meio”), isto é, a convicção de que a verdade é conhecida e guardada quando se mantém
a tensão entre declarações opostas no que concerne à verdade. Esse princípio é exemplificado pela
convicção de que Jesus era plenamente humano e, concomitantemente, plenamente divino, e pelo
compromisso anglicano de ser, simultaneamente, ambos, plenamente Católico (universal) e
plenamente Protestante (reformado), e pela explícita necessidade de se manter a tensão entre
liberdade pessoal e responsabilidade comunitária.
* Resolução reformada e aprovada na Reunião Ordinária do IV Sínodo da Igreja Anglicana do
Brasil – IAB (2015)
Ribeirão Preto, 31 de Outubro de 2015.
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