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RESOLUÇÃO A RESPEITO DO ANGLICANISMO ATUAL 
 

Posição oficial da Igreja Anglicana do Brasil 
 
1 – Reconhecemos e consideramos o Arcebispo de Cantuária símbolo de unidade entre todos os 

verdadeiros anglicanos ligados ou não à “Comunhão Anglicana”, temos para o com o mesmo o 

maior respeito e apreço, e oramos para que o Arcebispo de Cantuária sempre procure a conciliação 

e aproximação de todos os anglicanos, pois para a Cátedra de Santo Agostinho é que todos os 

verdadeiros anglicanos devem se voltar, visto que Cantuária é nosso foco histórico e simbólico. 
 

 2 – Somente reconhecemos como jurisdição plenamente anglicana em nosso país a Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil (IEAB), a qual consideramos nossa Igreja mãe. As demais jurisdições 

“anglicanas” não as reconhecemos como tais em suas plenitudes, pois falta-lhes um ou outro 

elemento de anglicanidade, normalmente, relativo à inclusividade e a compreensividade. Isto não 

significa que não sejam jurisdições verdadeiramente cristãs e católicas, ou que não possuam ordens 

válidas e lícitas, significa apenas que não são integralmente anglicanas, em nosso conceito. 

 

3 – Nos encontramos afinados espiritual, litúrgica e teologicamente apenas com a Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil (IEAB), mesmo sem termos vínculos formais. 

 

4 - Reconhecemos o princípio internacional da territorialidade adotado pela Comunhão Anglicana, não 

reconhecendo qualquer instituição que fira este consagrado princípio episcopal e anglicano, inclui-

se neste artigo a chamada Diocese do Recife e sua coirmã Igreja Anglicana da América do Norte 

(ACNA). Também reprovamos o desrespeito a este princípio efetivado pela Igreja Anglicana do 

Cone Sul da America, assim como todos os movimentos “anglicanos ortodoxos” que apóiam a 

quebra deste princípio. 

 

5 - Rejeitamos, como antiecumênica, a iniciativa do Vaticano em tentar atrair anglicanos para si, 

considerando tal iniciativa como proselitismo de inspiração pré-conciliar. 

 

6 - Somos uma Igreja plenamente anglicana, portanto, inclusiva e compreensiva, acolhemos em nosso 

meio pessoas e comunidades de todas as linhas internacionalmente reconhecidas pelo anglicanismo: 

anglo-católicos, evangelicais, moderados, liberais, carismáticos e ecléticos. 

 

 

 

* Resolução aprovada na Reunião Ordinária do Segundo Sínodo da Igreja Anglicana do 

Brasil – IAB (2012) 

 

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2012. 

Sábado de Aleluia 

 


