
A Comunhão Anglicana e o Ecumenismo 
*de acordo com resoluções da reunião ordinária do  

Conselho Consultivo Anglicano no início de maio de 2009a.D. 
   
   
   

A. De acordo com resolução 14.1 do Conselho Consultivo Anglicano, em reunião realizada em 09 de maio de 2009 em 
Kingston, Jamaica, apreciando o relatório da IASCER (Comissão de Assuntos Ecumênicos, foram aprovados Quatro 
Princípios para o Engajamento Anglicano no Ecumenismo). 
   
B. Definidos no relatório como uma descrição chave do envolvimento anglicano nas atividades e objetivos ecumênicos, 
adotam-se as seguintes ferramentas para descrevê-los e recomendá-los para as Igrejas da Comunhão: 

   
1. O Objetivo: a unidade orgânica integral da Igreja;  
 

2. A Tarefa: reconhecer e acolher a Igreja uns nos Outros;  
 

3. O Processo: unidade por etapas;  
   

4. O Conteúdo: fé comum, sacramentos e ministério.  
   

C. As Resoluções do IASCER definidas no seu Relatório foram acolhidas, e endossadas àquelas relativas à administração 
dos dois sacramentos ordenados por Cristo "Batismo e a Ceia do Senhor” (Quadrilátero de Lambeth). Ao mesmo tempo, 
conclama pela sua adoção em toda a Comunhão Anglicana, sob a luz da importância da convergência na administração 
destes sacramentos nas relações ecumênicas. 
   

D. As diretrizes na Participação Ecumênica em Ordenações são reafirmadas cf. definidas no relatório da IASCER, e 
descritas como a melhor prática anglicana nesta área. 
   

E. O Conselho solicita uma comissão para revisar os processos para recebimento de textos ecumênicos, como 
recomendado na Resolução 02.08 da IASCER.  
 

F. O Conselho acolhe o trabalho contínuo das várias comissões de diálogo da Comunhão Anglicana em funcionamento 
hoje, especificamente o Conselho Internacional Anglicano – Vetero Católico, a Comissão Anglicana – Luterana 
Internacional, e a Comissão Internacional Anglicana – Metodista para a Unidade na Missão.  
 

G. O Conselho também aguarda ansiosamente o Relatório da Comissão Preparatória do ARCIC (Anglicana-Católico 
Romana) e insiste para o comissionamento de uma Terceira fase desta Comissão Internacional, bem como a finalização 
dos seus trabalhos para Unidade e Missão, assim como da Comissão Anglicana Internacional para Diálogo Teológico 
Ortodoxo.  
   

H. Demanda ainda a conclusão dos trabalhos da Comissão Internacional Ortodoxa Oriental - Anglicana, de acordo com as 
diretrizes da Resolução IASCER 04.04, ponto 4. 
 

I. É ressaltada a resposta favorável registrada nas reflexões INDABA em Lambeth 2008 para com os relatórios “A igreja do 
Deus Triúno” da Comissão Anglicana Internacional para Diálogo Teológico Ortodoxo, e “Crescendo Juntos em Unidade e 
Missão” da Comissão Internacional Anglicana – Católica Romana para Unidade e Missão. Recomenda-os às Províncias da 
Comunhão para estudos e respostas, conforme detalhado nas Resoluções IASCER 07.08 e 08.08, e solicita que as 
respostas Provinciais sejam submetidas ao Escritório da Comunhão Anglicana até o final de Junho de 2011, para 
considerações pela Comissão Inter-Anglicana Permanente para a Unidade, Fé e Ordem. 
 

J. O relatório IASCER a respeito do Conselho Mundial de Igrejas é acolhido, e é instado que as Igrejas do Conselho 
Consultivo Anglicano continuem a dar o seu apoio e participação na vida do CMI (Conselho Mundial de Igrejas). 
 

K. Finalmente, conclama os cristãos Anglicanos em todo o mundo para se reunirem informalmente com outros cristãos, em 
torno da Palavra de Deus, em oração e serviço.  
   

Enviado pela: Diocese Sul-Ocidental / Igreja Episcopal Anglicana do Brasil / Centro de Estudos Teológicos Santa Maria 
 


