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DIFERENÇAS NO CATOLICISMO e/ou DIFERENTES CATOLICIDADES 

 

Adriano Portela dos Santos1 

 

É um imenso prazer participar de um evento tão significativo (e necessário) como o 

RELUZ (Religiões na Luz), razão pela qual tenho a maior satisfação em parabenizar e agradecer 

à Cidade da Luz, na pessoa de José Medrado, a iniciativa e o convite feito a minha pessoa para 

representar a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. 

Devo dizer, de antemão, que a tarefa a mim incumbida traz uma contribuição em primeira 

instância a mim próprio, enquanto um presbítero oriundo da Igreja Católica Romana que, em dado 

momento do caminho, optou por continuar a vida de fé na Comunhão Anglicana. Eu diria que 

essa tarefa é um exercício necessário a minha pessoa porque, embora já o tenha feito interiormente 

há pouco mais de 05 anos, só agora tenho a oportunidade de sistematizá-lo. 

Devo dizer ainda, em verdade, para que seja efetivamente pertinente minha contribuição 

nessa oficina, o tema se define melhor se formulado da seguinte maneira: “diferentes 

catolicidades” e não “diferenças no catolicismo”. Isto porque as Igrejas da Comunhão Anglicana 

se entendem como portadoras de “catolicidade”, mas não se entendem como um outro tipo de 

catolicismo. É verdade que a Igreja Anglicana de alguns países nasceu no intuito de ser um 

catolicismo nacional (talvez este seja o caso da própria Inglaterra, em alguma medida), mas elas 

terminaram indo além disso. Infelizmente, não é o caso de descermos a essas minúcias aqui. Por 

ora, basta fazermos uma distinção entre catolicismo e catolicidade, e nós o faremos, afim de que 

seja tão claro quanto possível o entendimento desse complexo fenômeno religioso que é a 

diversidade de catolicismos e catolicidades. 

Pela razão exposta, reescrevemos o título da oficina para “Diferenças no Catolicismo e/ou 

diferentes catolicidades)” e cada parte desse binômio será justamente o título das seções da minha 

apresentação. 

Desde já, agradeço a vocês pela paciência em escutar um expositor tão técnico e enfadonho 

como eu – eu, sendo vocês, teria fugido desta pena. Devo desculpar-me desde já, inclusive. 

 

 

1. O Catolicismo (como nós o conhecemos através da Catequização colonialista) 

 Falar em Catolicismo no Brasil parece uma tarefa bastante fácil, dado que somos uma 

nação colonizada por um país católico, como é o caso de Portugal. Todos nós temos alguma 

referência do que seja essa tradição de fé. Imagino até que venha a nossa mente, de imediato, 

alguns símbolos distintivos do que seja o Catolicismo: o Vaticano, o papa, a devoção à Maria e 
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aos Santos e Santas, o celibato dos padres, vestes litúrgicas... talvez até venha à nossa mente a 

recordação de uma igreja católica romana com a qual tenhamos alguma memória afetiva. 

 Enfim, no Brasil, entendemos por Catolicismo uma tradição de fé ligada à Igreja Católica 

Romana, a qual tem por sede o Vaticano e por líder mundial o Papa, o qual é celibatário como 

todos os demais clérigos (à exceção dos diáconos permanentes) e que, além da adoração à 

Santíssima Trindade, presta culto à Maria e demais santos e santas. 

 No entanto, o que muitos de nós não sabemos é que esse catolicismo que conhecemos 

através da evangelização europeia no país é apenas uma das expressões do catolicismo. Achamos 

que todo o catolicismo do mundo seja igual ao que vemos no Brasil. E não estou falando em 

tendências teológicas, espiritualidade, opções pastorais e coisas do tipo; estou me referindo à 

organização da Igreja, disciplina (Direito Canônico), e Liturgia. Coisas que, quando modificadas, 

parecem ser de outra igreja. Mas como veremos, em alguns casos, ainda estamos falando da 

mesma Igreja Católica Romana. 

Aqui, passo a apresentar as diferenças do Catolicismo. 

 

1.1 Diferenças do Catolicismo 

Quando falamos em diferenças do Catolicismo, podemos nos referir a duas coisas: uma 

primeira, que é o fenômeno das igrejas sui iuris, isto é, igrejas que são autônomas, mas que estão 

subordinadas à autoridade do Papa, possuem a mesma doutrina e são reconhecidas como 

pertencentes à Igreja Católica Romana, mesmo tendo organização, direito canônico e liturgia 

próprias. Em Salvador tivemos durante alguns anos um exemplo do que estamos falando, quando 

esteve instalada na Igreja N. Sra. do Rosário (da Av. Sete de Setembro) a Igreja Maronita. Quem 

entrava ali para celebrar se deparava com uma liturgia celebrada em aramaico, uma ordem de 

culto diferente e o sacerdote com paramentos que não conhecíamos. 

Uma segunda coisa à qual podemos estar nos referindo quando falamos em diferenças no 

Catolicismo é ao fenômeno dos catolicismos nacionais ou independentes, cuja principal distinção 

é a não adesão à autoridade papal, ainda que sua organização, direito canônico e liturgia sejam 

similares à Igreja Católica Romana. Aqui no Brasil, por exemplo, tornou-se popular a Igreja 

Católica Brasileira, uma igreja evidentemente fundada no Brasil. 

Passemos à explicação do que sejam as igrejas sui iuris. 

 

a) As igrejas sui iuris 

Embora não se diga, o que nós conhecemos por Igreja Católica Romana na verdade é uma 

família de igrejas sui iuris, subordinadas ao Papa. A expressão latina sui iuris tem o sentido de 

próprio, particular. No caso do nosso tema, a Igreja Católica Romana é composta pela Igreja 

Latina e demais 23 igrejas orientais sui iuris. Igreja Latina é a maior porção da Igreja Católica 

Romana e diz respeito à Igreja Católica presente no Ocidente (mas não só), onde muitos países 

foram influenciados pelo Latim. As igrejas católicas orientais, por sua vez, são igrejas 

influenciadas sobretudo pelo Grego, mas não só. 
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A melhor maneira de entendermos essas 24 igrejas católicas é agrupando-as a partir dos 

Ritos nos quais elas celebram a Liturgia. Como essa linguagem toda é muito técnica, permitam-

se precisar o que é rito nesse contexto: rito é uma forma de celebrar a liturgia, o que envolve a 

língua em que se celebra, os paramentos utilizados, a ordem do culto, o tipo de cântico. Por 

exemplo, durante muito tempo o Rito Latino (aquele que conhecemos aqui no Brasil) celebrou a 

missa apenas no Latim, tendo o sacerdote voltado pro Deum (de frente para o altar e de costas 

para o povo), mas agora celebra em língua vernácula e com o sacerdote de frente para o povo. Em 

outros ritos, entretanto, os sacerdotes ainda celebram pro Deum e a língua usada, por exemplo, é 

a árabe. 

Abaixo podemos ver as igrejas católicas distribuídas em seis Ritos. No caso Igreja Latina, 

o que podemos observar na verdade é que o chamado Rito Latino, na verdade é composto uma 

série de variações de ritos. Enquanto no Rito Latino essas variações de Rito fazem parte da mesma 

Igreja Latina, nos ritos orientais, a cada Rito estão associadas algumas igrejas sui iuris, como 

veremos mais adiante. 

 

Rito Latino 

Rito Região Língua 

Rito Romano Mundo inteiro Líng. Vernáculas (F. Ordinária) 

Latim (Forma extraordinária) 

Rito Ambrosiano Milão (Itália) Italiano 

Rito Bracarense Arquid. de Braga (Portugal) Vernáculo 

Rito Galicano França Francês 

Rito Moçárabe Toledo (Espanha) Espanhol 

Uso Cartuxo Ordem dos Cartuxos Vernáculo 

Uso Anglicano Inglaterra/EUA Inglês 

 

Rito Alexandrino – Liturgia de São Marcos 

Igreja Região Língua 

Copta Egito e Oriente Médio Siríaca e árabe 

Etíope Etiópia e Somália Geez e árabe 

Eritreia Eritreia Geez 

 

Rito Antioqueno – Liturgia de São Tiago 

Igreja Região Língua 

Siríaca Oriente Médio e Próximo Siríaca e árabe 

Maronita Oriente Médio e Diáspora Siríaca e vernácula 

Siro-Malancar Índia Siríaca 
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Rito Armênio – Liturgia grega de São Basílio 

Igreja Região Língua 

Armena Oriente Médio e da Diáspora Grega e armênia 

 

Rito Caldeu – Derivado do Rito Antioqueno 

Igreja Região Língua 

Caldeia Oriente Médio e Próximo Siríaca e árabe 

Siro-Malabar Índia Siríaca e malásia 

 

Rito Bizantino – Derivado das Liturgias de S. Tiago e S. Basílio (entre outras) 

Igreja Região Língua 

Bizantina Grega Grécia e Diáspora Grega e vernácula 

Ítalo-Albanesa Sul e Leste da Itália Grega e vernácula 

Greco-Católica 

Albanesa 

Albânia Albanesa e grega 

Greco-Católica 

Bielorussía 

Bielorrúsia Eslava antiga 

Greco-Católica Búlgara Bulgária Eslava antiga 

Igreja Católica 

Bizantina da Croácia e 

Sérvia 

Croácia e Sérvia Eslava antiga e vernácula 

Greco-Católica 

Eslovaca 

Eslováquia Eslava antiga 

Greco-Católica 

Húngara  

Hungria Húngaro 

Greco-Católica 

Macêdonia 

Macedônia Língua macedônica 

Greco-Católica 

Melquita 

Grécia e Diáspora Grega e vernácula 

Greco-Católica Romena Romênia e EUA Grega e vernácula 

Greco-Católica Rússia Rússia e Diáspora Eslava antiga 

Grego-Católica 

Ucraniana 

Ucrânia e Diáspora Eslava antiga e vernácula 

 

Todas as 24 Igrejas que compõem a Igreja Católica Romana são Igrejas “sui juris”, isto é 

são autônomas para legislar a respeito de sua Liturgia e da sua Disciplina, mas não a respeito dos 

dogmas, porque é a doutrina que garante a unidade de fé, juntamente com a adesão à autoridade 

do Papa. Uma aspecto da Disciplina que faz todas as igrejas católicas orientais serem conhecidas 

e distinguidas da Igreja Católica Latina é a possibilidade de homens casados serem ordenados 

padres. 
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Vejamos agora os catolicismos nacionais ou independentes. 

 

b) Os catolicismos nacionais (ou independentes) 

As Igrejas Católicas nacionais ou independentes nasceram de movimentos de autonomia 

em relação à Sé Romana, inclusive em termos de doutrina e de adesão à autoridade papal. Temos 

um fenômeno mais recente de multiplicação dessas igrejas, que não poderia ser explicado 

completamente pelo que foi dito acima, mas não desceremos a essa minúcia também. 

Não saberia dizer como acontece em outros países, por isso, deter-me-ei especificamente 

aos exemplos mais conhecidos no Brasil, que são as Igrejas Católica Brasileira (ICAB, já 

mencionada anteriormente) e Católica Independente do Brasil (ICAIB). Além de citar o caso mais 

famoso internacionalmente, que é a Igreja Vétero-Católica (União de Utrecht). Todas essas igrejas 

não são reconhecidas pelo Vaticano como igrejas sui iuris da Igreja Católica Romana, embora 

seus membros se reconheçam como católicos. 

 No caso da Igreja Vétero-Católica, sua organização se dá após a declaração do dogma da 

infalibilidade papal proclamado pelo Concílio Vaticano I (1869-1871), o qual preconiza que, em 

matéria de fé, os ensinamentos papais são infalíveis. Alguns bispos e padres da Áustria, Suíça e 

Alemanha recusaram-se a aceitar o dogma e acabaram tendo que se agruparem na chamada União 

de Utrecht, que se manteve como uma igreja autônoma da Igreja Católica Romana. O nome 

Vétero-Católica tem a ver com a aceitação apenas à velha (vétero) fé católica, sem os dogmas 

recente da Imaculada Conceição (1854), Infalibilidade papal (1871) e Assunção (1950). O apelo 

principal desse movimento, cuja sede história se tornou Utrecht (Holanda), foi a defesa da 

autonomia das igrejas nacionais ligadas à Igreja Católica Romana, que parecia ameaçada com as 

decisões do Concilio Vaticano I. O que se passou com a Áustria, Suíça e Alemanha vinha se 

passando de forma similar em outros lugares (sem a mesma intensidade) como Portugal, Espanha, 

México, mas em alguns desses casos as igrejas acabaram se tornando membras da Comunhão 

Anglicana. 

 No caso das igrejas já mencionadas, que surgiram no Brasil, elas são um pouco mais 

tardias. Temos a Igreja Católica Brasileira, fundada em 1945 por Dom Carlos Duarte Costa (1888-

1961), ex-bispo católico romano de Botucatu (São Paulo). Assim como os vétero-católicos, os 

católicos brasileiros rejeitaram a infalibilidade papal, bem como retiraram a obrigatoriedade do 

celibato obrigatório dos padres e aceitaram o divórcio civil, além de haverem começado a celebrar 

a missa nas línguas vernáculas em não mais apenas em Latim, decisão que só foi tomada pela 

Igreja Católica Romana 19 anos depois, no Concílio Vaticano II. Além dessas questões teológica 

e pastorais, Dom Carlos Duarte divergiu da Igreja Católica Romana politicamente porque 

condenou antecipadamente o Nazismo, num período no qual o Papa em questão era acusado de 

omissão perante o genocídio dos judeus. Isto rendeu à Dom Carlos Duarte Costa a acusação de 

comunista, sobretudo após haver prefaciado o livro O Poder Sociético (de Hewlett Johnson, bispo 

anglicano da Inglês) e ter fundado o Partido Socialista Cristão (PSC, que não é o mesmo existente 

na atualidade). 

O outro caso brasileiro é a Igreja Católica Independente do Brasil (ICAIB), que foi originada a 

partir da Igreja Católica Livre, uma fundação de Dom Salomão Ferraz (1880-1969). Em 1945, 
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Dom Carlos Duarte Costa, mencionado mais acima, antes de ter declarada sua ex-comunhão, 

sagrou Dom Salomão Ferraz bispo para a Igreja Católica Livre, que havia acabado de ser criada. 

Salomão Ferraz fez uma trajetória progressiva do protestantismo para o catolicismo. Inicialmente 

era seminarista presbiteriano, depois tornou-se reverendo na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

(IEAB), até que decidiu criar a Igreja Católica Livre em 1936. Por fim, foi aceito como bispo 

Católico Romano, a convite do Papa João XXIII em 1959, sendo designado bispo auxiliar de São 

Paulo e tendo participado do Concílio Vaticano II. 

Dom Salomão trabalhou para a Igreja Católica Livre ser reconhecida por Roma, mas 

faleceu antes de isso se concretizar. Em termos de doutrina, a ICAIB se diferencia da Igreja 

Católica Romana nos mesmos pontos da ICAB, com o adendo de que Dom Salomão Ferraz criou 

o Rito Brasiliense que normatiza a liturgia da ICAIB. No entanto, nos dias atuais, tanto a ICAB 

quanto a ICAIB celebram no Rito Romano da Igreja Católica Romana, o que gera tensões com a 

Igreja Romana que os acusa de falsidade ideológica. 

 Independente do Vaticano reconhecer ou não as igrejas católicas nacionais, os membros 

dessas igrejas se autodeclaram católicos por não haverem renunciado dos elementos fundamentais 

da tradição Católica Romana. 

 Então, considerando o que foi dito até aqui sobre as igrejas sui iuris e as igrejas católicas 

nacionais, podemos definir que o Catolicismo, ainda que com suas diferenças, é a auto-

identificação com princípios doutrinários da Igreja Católica Romana, com ou sem adesão à 

autoridade papal. 

 

 

2. A catolicidade 

Quando falamos em catolicidades, estamos pensando o que expomos até o momento 

acerca das igrejas sui iuris e igreja católicas nacionais e independentes, mas incluímos também 

outras igrejas que estão fora da tradição Católica conforme apresentada anteriormente. Num 

primeiro momento, a catolicidade dessas demais igrejas pode ser entendida e expressa na adoção 

de uma liturgia mais simbólica e formalista (que visa dignificar o mistério de Deus), como 

acontece nas igrejas do catolicismo, bem como na valorização de instâncias objetivas como a 

comunidade e a autoridade hierárquica como princípios de unidade e comunhão. 

Parece-me que John Donne (1572-1631), reverendo anglicano inglês, soube muito bem 

explicitar esse último aspecto, o da unidade e comunhão, em sua famosa Meditação XVII: 

A Igreja é católica, universal, e assim são todas as suas ações; tudo o que ela faz 

pertence a todos. Quando batiza uma criança, esta ação diz respeito a mim, pois 

esta criança é ligada a essa cabeça que também é a minha, enxertada neste corpo 

do qual sou um membro. E quando a Igreja enterra um homem, esta ação também 

me diz respeito; toda a humanidade provém de um autor, e forma um único livro. 

 

Mas a questão principal da catolicidade não é essa, não é litúrgica nem eclesiológica. Vai 

além da forma, da forma de “fazer” a liturgia ou a própria igreja. Diz respeito a algo mais 
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fundamental, mais elementar. Diz respeito à substância de que é feita a Igreja Cristã, a uma 

qualidade que ela tem enquanto Igreja de Cristo. 

Explicitemos, então, o que vem a ser catolicidade. Enquanto catolicismo é uma tradição 

de fé associada às instituições católicas, catolicidade é um atributo, propriedade ou nota da Igreja. 

Na Teologia aprendemos que aquilo que recitamos no Credo (“Creio na Igreja uma, santa, católica 

e apostólica”) trata-se de propriedades da Igreja2. Mas no cotidiano das comunidades de fé, as 

pessoas frequentemente confundem achando que estão professando sua fé numa instituição 

religiosa específica, no caso, a Igreja Católica Romana. Antes de ser o nome de uma instituição, 

católica é uma característica da Igreja de Cristo – entendendo aqui a Igreja de Cristo como uma 

realidade muito mais ampla que qualquer denominação cristã. Ela subsiste em todas as 

denominações cristãs, mas não se confunde nem se identifica exclusivamente com nenhuma delas. 

Reparemos que no Credo não aparece a palavra “Romana”. Não é à toa que não aparece: Romana 

é uma particularidade cultural, não representa a totalidade do Cristianismo. Embora Roma tenha 

adquirido relevância histórica no Cristianismo, esse fato é acidental; fosse outras as condições 

históricas, poderia ser outra Igreja. 

O entendimento disso depende de lançarmos o olhar etimologicamente sobre a palavra em 

questão. Vamos perceber que primeiramente, católico é um adjetivo e não um substantivo e, 

portanto, designa uma característica, uma qualidade. O termo católico vem do grego καθολικός 

(katholikos), significando "universal", "referente à totalidade”. Comumente entende-se esse 

universal de forma geográfica, isto é, a igreja de Cristo está em todos os lugares; mas podemos 

entendê-lo de outras formas, como a relacional, quer dizer, a Igreja é para todas as pessoas. 

Depreendemos a largura do sentido de católico já nos escritos de Cirilo de Jerusalém (313-

386 d.C.): 

A Igreja, então, é chamada Católica porque se espalhou por todo o mundo, de 

um extremo ao outro da terra, e porque ela nunca cessa de ensinar em toda a sua 

plenitude cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer: e isso com 

respeito a coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Ela é chamada Católica 

também porque traz à obediência todo tipo de homens, governantes e 

governados, eruditos e simples, e porque é um tratamento e cura universal para 

cada tipo de pecado perpetrado, seja pela alma ou pelo corpo, e possui nela cada 

forma de virtude que se nomeia, seja isso expresso em atos ou obras ou em cada 

graça espiritual que se pode descrever. [6] 

 

Nas palavras de Cirilo, a Igreja é católica “porque se espalhou por todo o mundo” 

(universalidade geográfica) e “porque traz à obediência todo tipo de homens” (universalidade 

relacional), mas também porque também tem “cura universal para todo tipo de pecado” 

(universalidade pastoral). Só por isso, já podemos falar em catolicidades. 

                                                           
2 Essas propriedades da Igreja de Cristo, de pronto percebemos que são altas demais e, como tal, difíceis de serem 

realizadas, desenvolvidas. Sabemos que a igreja é católica, mas sabemos que ela ainda não se encontra em todos os 

lugares e ainda não é para todas as pessoas; sabemos que ela é uma, mas experimentamos as consequências de suas 

divisões; sabemos que ela é santa, mas a história nos lembra seus pecados; sabemos que ela é apostólica, mas não é 

desconhecido de nós todas as vezes que ela abandonou a referência da igreja primitiva. 
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Em última instância, o que permite a catolicidade da Igreja é a natureza do ministério de 

Cristo, cuja salvação é universal e não particular a um povo. Enquanto característica, a 

catolicidade não está radicada, portanto, numa denominação específica, mas sim no Cristo que 

veio salvar todas as gentes. 

De modo simples, eu resumiria que catolicidade o atributo da Igreja Cristã de ser universal, 

de estar em todos os lugares, para todas as gentes e contra todos os males (seguindo o 

entendimento de Cirilo de Jerusalém). Uma universalidade que não deve ser entendida como um 

impulso à uniformidade, para que não se incorra no engano de imposição cultural. 

Vejamos, então, as diferentes catolicidades. 

 

2.1 Diferentes catolicidades 

Falar em diferenças no catolicismo, implica apenas na família de igrejas católicas; falar 

em catolicidade, diferentemente, implica pensarmos também as igrejas protestantes históricas que 

reconhecem a universalidade da Igreja Cristã. É importantíssimo marcarmos que isso refere-se às 

igrejas protestantes (históricas), porque as pentecostais, neo-pentecostais e “neo-pós-tudo” 

(neologismo para se referir os fenômenos recente de igrejas que extrapolam qualquer tradição 

eclesial cristã) não reconhecem a catolicidade, devido a sua postura anticatólica (romana) e à 

comum confusão entre o que seja catolicismo e catolicidade. Eu sei que um católico romano sentir 

estranhamento ao pensar catolicidade nessas igrejas. Então devemos deixar bem claro que, para 

estas igrejas, podemos postular a catolicidade apenas como um atributo a ser proposto e aceito. 

Um desejo, enfim. Mas isso que fique claro: isso não é um problema que aparece em seu horizonte 

de fé. 

Para as igrejas históricas, um elemento simbólico de sua catolicidade é a adesão ao Credo 

Apostólico. Tanto as igrejas Luteranas, quanto as Anglicanas, Presbiterianas e Metodistas adotam 

o Credo, todas elas, contudo, retirando o termo católico, no artigo referente à igreja e 

acrescentando o termo “cristã” ou “de Cristo” à palavra igreja: “creio na santa igreja [cristã/de 

Cristo], na comunhão dos santos”. Exceção a essa regra é a Comunhão Anglicana, que preserva o 

termo católico. A alteração é compreensível, dada a confusão com a Igreja Católica Romana de 

que falamos desde anteriormente. No caso do Credo Niceno-constantinopolitano, entretanto, 

todas mantiveram a formula original: “Creio na igreja una, santa, católica e apostólica”. Inclusive, 

a própria versão adotada pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI) o mantém. A razão é simples: 

no Credo Niceno-constantinopolitano fica evidente o caráter de propriedade, atributo, do termo 

católico. 

A adoção do Credo por estas igrejas está associada ao que Cirilo de Jerusalém explicitou 

como uma das razões para que a igreja seja considerada católica, isto é, “porque ela nunca cessa 

de ensinar em toda a sua plenitude cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer: e 

isso com respeito a coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra”. O Credo contém os artigos 

essenciais da fé, conforme recebida dos Apóstolos. 
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 Desejo esmiuçar de modo particular uma das formas de vivenciar catolicidade, a título de 

exemplo, e é o que farei no próximo item, detendo-me na minha própria tradição de fé, o 

Anglicanismo. 

 

2.1.2 A Comunhão Anglicana 

 Dentre as famílias de surgidas no contexto da Reforma Protestante, está a Comunhão 

Anglicana, que é conhecida por ser uma via media entre catolicismo e protestantismo. Há quem 

diga que ela é a mais católica das igrejas protestantes e há quem diga, inversamente, que ela é a 

mais protestante das igrejas católicas. Isso porque ela manteve em grande medida a herança 

litúrgica vinda do catolicismo, bem como a compreensão de sacramentos e o episcopado histórico, 

mas ao mesmo tempo incorporou novidades vindas do protestantismo como o sacerdócio casado, 

a valorização da Sagrada Escritura, o uso da língua vernácula na liturgia, a relativização da 

autoridade papal. Absorvemos aquilo que Paul Tillich chamou de “princípio protestante”, isto é, 

o princípio de não absolutização das realidades. Isso quer dizer que em algumas igrejas anglicanas 

você encontra imagens, em outras não; em algumas haja o uso de velas no altar, em outras não; 

em algumas os ministros sejam chamados de pastores, em outras de padre. 

Essa ambiguidade do anglicanismo deve-se ao fato de que Henrique VIII não pretendeu 

uma reforma da Igreja no sentido teológico, mas apenas uma mudança de governo da mesma; no 

entanto, os ventos reformadores da Europa, aproveitando o rompimento da Igreja da Inglaterra 

com o papado, acabaram adentrando o Anglicanismo mediante a influência de Ana Bolena, 

Rainha Elizabeth I e colaboradores delas e do próprio Henrique VIII. 

 Dada essa natureza híbrida da Igreja, são acolhidas pessoas com ambos os perfis de fé, de 

modo que temos linhas internas no anglicanismo chamadas: anglo-católica, evangelical e liberal. 

Disso resulta que, ora tem uma predominância católica na vida da igreja, ora tem uma 

predominância protestante. Resulta também que católicos dos variados seguimentos nos chamem 

de protestantes e protestantes dos variados seguimentos nos chamem de católicos. Entretanto, 

nossa via media forjou uma identidade própria no Anglicanismo. Isso já é, ao meu ver, uma forma 

de catolicidade, na medida em que abraçamos amplamente o patrimônio cristão. 

 Mas desejo apresentar a catolicidade da Comunhão Anglicana a partir de uma perspectiva 

nova, por assim dizer, embora nem tão nova assim. Como vimos nas palavras de Cirilo de 

Alexandria, há uma dimensão de catolicidade que é aquela de a igreja se destinar a todos os tipos 

de pessoas (chamei de catolicidade relacional, na falta de expressão melhor). Nas palavras dele, 

“Ela é chamada Católica também porque traz à obediência todo tipo de homens, governantes e 

governados, eruditos e simples”. Nas últimas décadas, em âmbitos anglicanos, temos utilizado o 

termo inclusividade para falarmos de nosso desejo de sermos uma igreja aberta a todos os tipos 

de pessoas. Dou-me conta aqui que isso é um tipo de catolicidade. 

A título de exemplo, citarei três casos de inclusividade que temos experimentado. Um 

primeiro caso é o da inserção das mulheres nas instâncias de poder. Em 1944, houve a ordenação 

de Florence Li Tim-Oi, sendo a primeira ordenação feminina na Comunhão Anglicana. Mas 

apenas em 1971 a ordenação feminina veio a ser aprovada canonicamente por uma província da 

Igreja. De lá para cá, praticamente todas as províncias aprovaram a mesma matéria, o que resultou 
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inicialmente num estremecimento do diálogo ecumênico entre Católicos e Anglicanos. No Brasil, 

ordenamos a primeira reverenda em 1985 e a primeira bispa em 2018. 

Na atualidade, outra matéria difícil tem dividido a Igreja, que é o matrimônio igualitário. 

Atualmente, das 40 províncias da Comunhão Anglicana, três já aprovaram canonicamente o 

casamento igualitário (EUA, Escócia e Brasil), mas outras tantas já demonstram acolhida à 

comunidade LGBTI, batizando, permitindo a participação na Eucaristia e ordenando ao Ministério 

Pastoral pessoas abertamente LGBTIs, como é o caso da própria Inglaterra. Novamente essa 

inclusividade tem custado relações internas e externas da Igreja. Em 2004, a sagrada de Gene 

Robinson como primeiro bispo anglicano abertamente gay, nos EUA, ocasionou reações 

contrárias de diferentes províncias anglicanas. 

Um terceiro caso de inclusividade é o engajamento da Igreja na luta pelos direitos civis 

das pessoas negras e combate à discriminação racial. Sobretudo nos EUA, a Igreja está 

estritamente associada a essa causa. Já na década de 1960, estivemos atuantes na luta liderada por 

Martin Luther King Júnior; depois, na África do Sul, lutamos pelo fim do Apartheid junto com 

Nelson Mandela, tendo como referência o bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz em 1984. 

No Brasil, embora a Igreja seja sensível à temática, infelizmente ainda não temos uma atuação 

bem articulada acerca do tema. Merece destaque o fato de que nossas comunidades estão 

envolvidas no combate à intolerância religiosa e protagonizamos uma convivência pacífica e 

respeitosa com as religiões de matriz africana, num esforço de superarmos o racismo religioso 

predominante no Brasil. 

 Se a catolicidade indica a universalidade para a qual a missão da Igreja Cristã deve tender, 

a Comunhão Anglicana vem entendendo a inclusividade como o acento necessário para todas as 

realidades que temos deixado de fora de nossa missão, impedindo a efetivação da catolicidade da 

Igreja Cristã. A igreja pode até chegar a todos os lugares, mas se ela não for para todas as pessoas, 

ela não será católica. Quanto mais barreiras e impedimentos, menos catolicidade. 

 Encerro aqui minha contribuição. 
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