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As Igrejas Anglicanas Livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No século XIX, descontentes principalmente com os rumos tomados pelo 

movimento Anglo Católico, alguns bispos anglicanos entenderam que a Igreja estava 

outra vez sendo "romanizada" e decidiram desligar-se da Igreja estatal e organizar 

Igrejas livres, independentes da coroa britânica.  

As Igrejas livres tinham como um de seus principais objetivos mostrar-se como 

Igrejas reformadas, protestantes, contrárias aos desvios doutrinários da Igreja medieval, 

então começando a ser revividos na Inglaterra, segundo sua óptica. 

O advento das Igrejas livres foi uma reação ao Tractarismo, ou Movimento de 

Oxford, surgido naquele tempo dentro da Igreja da Inglaterra. Tal movimento quis e 

esforçou-se para eliminar qualquer vestígio da herança protestante na Tradição 

Anglicana. Isso chegou a causar perseguição contra vários ministros, que eram 

intimados a mudar a liturgia em suas paróquias. 

A reação dos ministros comprometidos com o Anglicanismo clássico se fez 

ouvir. Uma de suas vozes mais poderosas foi a do Bispo J. C. Ryle, um dos fundadores 

da hoje chamada “Church Society”, entidade dedicada a defender o Anglicanismo 

clássico. 

Atualmente, parte das incompatibilidades já foram superadas e muitas Igrejas 

livres são integrantes do movimento ecumênico mundial, o qual, sem ignorar as 

diferenças entre elas, quer unir as Igrejas cristãs no testemunho daquilo que todas têm 

em comum e que está expresso no Credo dos Apóstolos e no Credo Niceno. 
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As Igrejas Anglicanas Livres são: 

 

a) A Igreja Livre da Inglaterra, fundada em 1844, foi organizada por clérigos e 

leigos evangélicos da Igreja da Inglaterra, seu primeiro bispo foi Dom 

Benjamin Price, sagrado me 1876, permanece uma igreja conservadora e de 

tendência evangelical; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A Igreja Episcopal Reformada, fundada em 1873, nos EUA, fundada pelo 

Bispo Dom George David Cummins, juntamente com oito clérigos e 

aproximadamente vinte leigos, continua a ser uma igreja conservadora, de 

tendência evangelical, mas já aceita liturgias e vestimentas de tendência 

anglo católica e tem comunhão com jurisdições anglo católicas 

conservadoras;  
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c) A Igreja Protestante Livre da Inglaterra, fundada em 1889, pelo Bispo Dom 

Leon Checkemian, com apoio do Arcebispo William Conyngham Plunket, 

Arcebispo de Dublin, da Igreja da Irlanda (Comunhão Anglicana), foi 

restabelecida em 31 de outubro de 2015, se retirando da Comunhão 

Anglicana Livre e restabelecendo sua antiga autonomia, através da Igreja 

Anglicana do Brasil. Tem atualmente cunho progressista e de um 

Anglicanismo genuinamente de “via média”, conforme estabelecido no 

século XVI pela Rainha Elisabeth I, mantendo o mesmo propósito da época 

de sua fundação, ou seja, ser um corpo eclesiástico para unir e acolher 

grupos protestantes de diversas tradições que desejam viver dentro do 

“ethos” anglicano, sem, no entanto estarem subordinados a Comunhão 

Anglicana, como uma tentativa de se manter o Anglicanismo em sua 

essência, frente à ameaça do Movimento de Oxford (anglo catolicismo), de 

romanização do Anglicanismo. Não foi uma divisão e protesto contra a 

Comunhão Anglicana como foi a Igreja Livre da Inglaterra e a Igreja 

Episcopal Reformada dos EUA, fundadas na mesma época, foi na verdade 

uma igreja de resistência para manutenção do Anglicanismo, caso ocorresse 

um retorno da Igreja da Inglaterra ao domínio papal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) A Igreja Episcopal Protestante Livre, formada em 1897, na Inglaterra, pela 

união da Igreja Protestante Livre da Inglaterra, Igreja Britânica Antiga e 

Igreja Episcopal Nazareno, na atualidade chama-se Comunhão Anglicana 
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Livre, tem um cunho mais aberto aceitando inclusive os progressistas e os 

postulados teológicos anglos católicos, de tendência romanista, 

compreendendo nesta comunhão inclusive igrejas católicas nacionais, 

separadas de Roma, sem qualquer vínculo histórico ou doutrinário com o 

Anglicanismo, diferentemente do seu princípio, uma igreja unida para 

acolher grupos protestantes de diversas tradições que desejam viver dentro 

do “ethos” anglicano, sem, no entanto estarem subordinados ao Rei e ao 

Arcebispo de Cantuária, atuando como uma igreja de resistência para 

manutenção do Anglicanismo, caso ocorresse um retorno da Igreja da 

Inglaterra ao domínio papal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) A Igreja da Inglaterra na África do Sul, hoje Igreja Evangélica Anglicana 

Reformada da África do Sul, fundada em 1938, seu primeiro bispo foi Dom Fred 

Morris eleito em 1955, permanece uma igreja conservadora e de tendência 

evangelical; 

. 
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f) A Igreja Anglicana Ortodoxa, fundada nos EUA, em 1963, pelo Bispo Dom James 

Parker Dees, permanece uma igreja conservadora e de tendência evangelical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Igrejas Anglicanas Livres não são consideradas Igrejas Anglicanas 

Continuantes, porque elas foram fundadas antes do início do Movimento Anglicano 

Continuante da década de 1970, porém a maioria se relaciona com as Igrejas 

Continuantes visto terem semelhanças em algumas crenças e práticas, porém a postura 

teológica dos dois grupos são de certo modo antagônicas, pois as Igrejas Livres 

nasceram para a preservação do Anglicanismo Clássico, ou seja para manter os 

Princípios da Reforma Inglesa, em oposição do Anglo Catolicismo e a romanização da 

Igreja Anglicana no século XIX, tendo início na Inglaterra, e as Igrejas Continuantes 

nasceram como uma resposta conservadora contrária as inovações teológicas, de 

tendência progressista, em especial a Ordenação feminina e a revisão do Livro de 

Oração em Comum, em especial nos Estados Unidos, sendo o Movimento na sua 

essência primária, através da Afirmação de St. Louis, eminentemente Anglo Católico.  

 

Existe ainda a Igreja Anglicana Independente – Sínodo do Canadá, fundada em 

1934 pelos Reverendos William Henry (Harry) Daw e Samuel Daw, porém sua 

fundação não teve como conseqüência as razões das Igrejas Anglicanas Livres e ocorreu 

antes do Movimento Anglicano Continuante, assim esta igreja não é nem uma igreja 

livre e nem continuante. 
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