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Resumo: 

O presente artigo traz uma análise de três das cinco edições do Livro de Oração Comum (LOC) 

da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), a saber, 1930, 1988 e 2015, a partir do recorte 

étnico-racial, com o intuito de favorecer uma práxis antirracista na IEAB. Para tanto, comparamos 

o Calendário do Ano Litúrgico das referidas edições, triando as memórias litúrgicas relacionadas 

a pessoas negras e indígenas e pessoas com atitudes antirracistas. Ao final, oferecemos indicações 

de revisões e inclusões de elementos étnico-raciais para uma possível futura edição deste livro 

que orienta a devoção e prática litúrgica anglicana. 
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Abstract: 

This article presents an analysis of three of the five editions of the Book of Common Prayer (LOC) 

of the Episcopal Anglican Church of Brazil (IEAB), namely, 1930, 1988 and 2015, from the 

ethnic-racial point of view, in order to favor an anti-racist praxis in the IEAB. For this purpose, 

we compared the Liturgical Year Calendar of these editions, screening liturgical memories related 

to black and indigenous people and people with anti-racist attitudes. At the end, we offer 

indications of revisions and inclusions of ethnic-racial elements for a possible future edition of 

this book that guides Anglican devotion and liturgical practice. 
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É corrente a afirmação de que o Livro de Oração Comum (LOC) é a principal 

marca identitária do Anglicanismo, uma vez que utilizado por todas as vertentes dessa 

tradição de fé. O LOC é uma unanimidade tanto entre as comunidades que aderem a uma 

provável confessionalidade presente nos 39 Artigos da Religião, quanto entre aquelas que 

                                                           
1 Agradecemos a cooperação amiga da Bispa Marinez Bassoto, do Bispo Cézar Fernandes, do Rev. Bruno 

Almeida, do Diác. Edson Pimentel, do M. L. Rafael Vilaça e da Sra. Ilcélia Soares, para a construção 

desse artigo. 
2 Doutor e Literatura e Cultura (Ppg LitCult / UFBA) e reverendo da Diocese Anglicana do Recife (IEAB). 



se restringem a uma concepção credal do Anglicanismo, com base nos Credos 

Históricos3, comuns há algumas famílias de fé. 

Enquanto na Alemanha e na Suiça a Reforma teve uma intensa produção teológica 

que redesenhou a vida de fé; a reforma inglesa expressou o contorno de suas crenças 

através da constituição de um novo livro litúrgico, como síntese entre as peculiaridades 

do contexto inglês e o conjunto de reflexões reformadoras da Europa. Por isso, 

encontramos no prefácio do LOC de 1930 a afirmação de que, “depois das Santas 

Escrituras, Regra divina de fé e prática, preza a Igreja Episcopal Brasileira ‘O Livro de 

Oração Comum’, como seu mais alto códice e padrão de doutrina e liturgia” (p. 9). 

A primeira edição do LOC data de 1549 e é fruto dos esforços reformadores de 

Thomas Cranmer, primeiro Arcebispo de Cantuária (pós autonomia anglicana). 

Conciliando a forma católica, com o princípio protestante, o LOC contém desde o 

calendário litúrgico, o rito da Celebração Eucarística, os ritos dos demais sacramentos, 

até as fórmulas de orações pessoais que os fiéis podem fazer ao longo do dia, em sua casa. 

Desse modo, ele orienta toda vida de fé anglicana; daí que se costume dizer que o que 

une os anglicanos é o modus orandi (modo de orar) dado pelo LOC. 

Dada a importância do LOC para a Comunhão Anglicana, este trabalho pretende 

identificar as feições étnico-raciais no LOC brasileiro, perscrutando três de suas cinco 

edições, a saber: 1930, 1988 e 2015. Esta é uma tarefa importante para se realizar, tendo 

em conta a necessidade de identificarmos em nossa própria tradição de fé relações com a 

identidade que temos enquanto indivíduos (talvez aquilo que a sociedade chame de 

representatividade). Nesse sentido, o Calendário do LOC, é precioso porque: 

a) Prescreve as memórias litúrgicas daqueles e daquelas, à luz de cujo testemunho cristão 

toda a Igreja é convidada a orar; 

b) Insere narrativas na vida da Igreja, que estabelece um horizonte de tarefas pastorais; 

c) e serve de base para uma iconografia cristã; 

A reflexão da Teologia Negra deve ser transversal a toda a vida cristã, passando 

também pela espiritualidade (incluída aí a liturgia), porque este campo possui um 

franco potencial de modulação da vida de fé. 

 

                                                           
3 Credo Apostólico e Credo Niceno-constantinopolitano. 



 

LOC: Lex orandi, lex credendi, lex agendi 

 Retomo aqui integralmente um tópico do meu artigo A Inclusividade do novo LOC 

da IEAB: lex orandi, lex credendi, lex agendi, apresentado no II Simpósio Internacional 

de Baianidade (SINBAIANIDADE), para iluminarmos teologicamente a análise que 

realizaremos no tópico posterior, acerca das feições étnico-raciais no LOC da IEAB, 

sobretudo a última edição (2015), que visou possuir uma linguagem inclusiva. 

Por trás da iniciativa da IEAB de estabelecer uma nova edição do LOC investida 

de linguagem inclusiva, está a consciência de que a liturgia é um lugar teológico 

privilegiado da vida cristã, por que nele atuam concomitantemente três princípios: lex 

orandi, o modo de rezar; lex credendi, o conteúdo da fé; e lex agendi, o modo de agir. 

 O lex orandi, lex credendi é um axioma antigo da Igreja, que remonta à Cipriano 

de Cartago, Agostinho de Hipona e à Próspero de Aquitânia († depois de 455), sendo este 

último aquele que lhe desenvolveu mais. O sentido dado por ele ao axioma é o de que a 

norma da oração da Igreja estabelece a regra do crer, através do qual ele procurou 

defender a posição de Agostinho (de que precisamos da graça para a realização do bem) 

contra a dos semipelagianos (de que precisamos tomar a iniciativa para obtermos a graça). 

A partir do axioma, Próspero provou que, se a Igreja reza pela conversão dos “maus” é 

porque, então, ela crê que, se os maus se convertem, é por causa da graça de Deus. Logo, 

aí se encontra o sentido do axioma: para que a norma do orar estabeleça a regra do crer 

(ut legem credendi lex statuat supplicandi). 

 No século XIX, Prosper Guéranger († 1875) retomou o axioma, invertendo-o, de 

modo que passou a significar também que a lex credendi determina a lex orandi, isto é, a 

regra da fé determina a norma do orar. Desse modo, é que os Papas utilizaram, por vezes, 

a liturgia para confirmar dogmas ou incentivar doutrinas. Exemplos disso foi a “Festa de 

Corpus Christi, na Idade Média, a da Imaculada Conceição, a partir do século XV, e a de 

Cristo Rei, no séc. XX, todas com sentido de inculcar alguma verdade dogmática” 

(TABORDA, 2003, p. 80). 

 Taborda salienta o princípio do lex agendi, que não foi explorado nem por 

Próspero nem por Guéranger. A norma do orar, que determina a regra da fé, ou vice-



versa, é determina também a regra do agir, isto é, orienta a práxis cristã. Segundo 

Taborda, 

A vida cristã apresenta três momentos que lhe são intrínsecos: liturgia – fé – ética 

(compreendendo sob esta última a prática da vida cristã de cada dia). Se não se leva em 

consideração a interdependência dos três momentos, não se esclarecem as relações entre 

quaisquer dos outros dois componentes da tríade. Assim como na Trindade não se podem 

considerar as relações entre duas pessoas sem levar a sério a terceira, ou seja, sem 

considerar as duas pessoas em questão na perspectiva intratrinitária total, assim também 

oração – fé – agir são três aspectos da existência cristã tão fundamentalmente unidos que 

toda reflexão sobre a relação entre dois sem o terceiro é inadequada. (TABORDA, 2003, 

p. 83). 

 Nesse sentido, a iniciativa da IEAB não pode ser avaliada à luz apenas dos 

elementos tradicionais do axioma – o que já revelaria sua grandeza – mas também à luz 

do lex agendi, que é para onde aponta a iniciativa. A revisão do LOC dentro do princípio 

de inclusividade serve tanto à ideia de que a norma do orar determina a regra do crer, 

quanto à ideia de que a regra do crer determina a norma do orar (como parece ser o caso!), 

mas serve, sobretudo, à ideia de que a norma do orar determina a práxis cristã, um modo 

de agir dos cristãos no cotidiano de suas vidas. 

 

 

As feições étnico-raciais do LOC brasileiro 

Não obstante o LOC expresse a unidade do Anglicanismo, cada Província da 

Comunhão Anglicana4 tem autonomia para publicar sua edição típica desse instrumento 

devocional, litúrgico e sacramental; as edições típicas, contudo, têm por parâmetro o 

Livro Padrão de Oração Comum, que em cada província tem uma pessoa clériga como 

custódia, para certificar a concordância das edições típicas com o Livro Padrão de 

Oração Comum. No caso do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) está 
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em sua quinta edição do LOC, sendo a primeira em 1898, a segunda em 1930, a terceira 

em 1950, a quarta em 1988 e a última em 20155. 

 O teólogo James Cone, considerado pai da Teologia Negra, afirma que “Deus não 

é daltônico, isto é, indiferente às cores. Dizer que Deus não faz distinção de cor é como 

dizer que Ele não faz distinção entre justiça e injustiça, entre razão e desrazão, entre bem 

e mal” (CONE, 1986, p. 6). É de extrema importância a afirmação de Cone, considerando 

que o processo colonialista nos legou uma representação embranquecida de Jesus e 

demais personagens bíblicas e que, portanto, precisamos retomar a negritude de Jesus e 

outras personagens bíblicas desconhecida (e/ou recusada) por uma porção considerável 

de pessoas cristãs. 

Dessa forma, analisaremos as feições étnico-raciais no LOC brasileiro mediante a 

comparação entre os Calendários (litúrgicos) de suas três edições. O Calendário indica 

as festas que a Igreja deve observar durante o ano litúrgico, em suas liturgias, 

estabelecendo uma hierarquia entre elas, na qual tem precedência as festas estritamente 

associadas ao mistério de Cristo. 

 

a) O LOC de 1930 

O primeiro Livro de Oração Comum brasileiro foi publicado em 1898, mas era 

tão somente uma tradução do LOC de 1892 da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, 

realizada pelo Rev. William Brown, que foi auxiliado pelo Arcediago Rev. Américo 

Vespúcio Cabral, tanto que o prefácio e o certificado são da edição norte-americana6. Por 

essa razão, muitos se referem à edição de 1930 como sendo a primeira edição brasileira 

do LOC, uma vez que esta foi elaborada pela Comissão no Concílio da então Igreja 

Episcopal Brasileira, tendo como Custódio do LOC o Rev. Américo Vespúcio Cabral, e 

recebeu um prefácio próprio. Devido a essas características, optamos por analisar o LOC 

de 19307. 

                                                           
5 Tomamos por base o ano da publicação e não da certificação. No caso da edição de 1950, aparece apenas 

o ano da certificação. 
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certificou a edição os Revdos. Vicente Brande, Antônio M. de Fraga, John G. Meem e Lucien Lee 

Kinsolving, e os leigos Sr. Wood, Sr. Manoel Pereira da Silva e Sr. João Francisco de Souza. 



Essa edição teve como base o LOC da Igreja Episcopal dos Estados Unidos 

(provavelmente edição de 1928), como expressa o prefácio: “Ver-se-á que neste padrão 

litúrgico se acham respeitadas em justa medida as nossas relações históricas para com a 

Igreja Protestante Episcopal nos Estados Unidos da América à qual, pela Divina 

Providência, deve a sua fundação a Igreja Episcopal Brasileira” (LOC, 1930, p. 9). 

O Calendário do LOC da Igreja Episcopal Brasileira (tanto o de 1898, quanto o 

de 1930) era idêntico ao LOC da Igreja Episcopal dos EUA (excetuando-se pela data da 

Independência, que difere no Brasil e EUA), tendo um Calendário bastante restrito, 

resumindo-se basicamente às festas litúrgicas ligadas à Jesus, Maria, os Apóstolos e os 

Anjos8. 

 

1 - Calendário do LOC 1930, p. XXIX-XXXI)9 

JANEIRO  

1 CIRCUNCISÃO DE N. SENHOR JESUS CRISTO 

6 EPIFANIA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

25 Conversão de Paulo Apóstolo 

FEVEREIRO  

2 PURIFICAÇÃO DA VIRGEM MARIA 

24 Matias, Apóstolo 

MARÇO  

25 ANUNCIAÇÃO DA VIRGEM MARIA 

ABRIL  

25 Marcos, Evangelista 

MAIO  

1 Filipe e Tiago, Apóstolos 

JUNHO  

11 Barnabé, Apóstolo 

24 Natividade de João Batista 

29 Pedro, Apóstolo 

JULHO  

25 Tiago, Apóstolo 

                                                           
8 Tivemos acesso à Taboa de Festas que se devem observar nesta Egreja por todo o Anno, da reimpressão 

de 1903 do LOC publicado em 1901 (p. XXIV). 
9 Além das datas fixas no Calendário, há outras datas móveis, que dependem de ano a ano e por isso não 

figuram no Calendário: Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade. 



AGOSTO  

6 TRANSFIGURAÇÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

24 Bartolomeu, Apóstolo 

SETEMBRO  

7 Dia da Independência 

21 Mateus, Apóstolo e Evangelista 

29 Arcanjo Miguel e Todos os Anjos 

Outubro  

18 Lucas, Evangelistas 

28 Simão e Judas, Apóstolos 

Novembro  

1 TODOS OS SANTOS 

30 André, Apóstolo 

Dezembro  

21 Tomé, Apóstolo 

25 NATIVIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

26 Estevão, Diácono e Mártir da Fé 

27 João, Apóstolo e Evangelista 

28 Santos Inocentes 

 

Embora não estejamos acostumados e acostumadas a essa representação, todos as 

festas do LOC de 1930, à exceção da festa do Arcanjo Miguel e Todos os Anjos (29 de 

setembro), fazem memória de personagens não-brancas, circunscritas à geografia bíblica 

do Oriente Médio. Todavia, àquela altura, isso não era uma questão considerada (e não 

mudou muito no agora), de modo que podemos dizer que a referida edição não possui 

feições étnico-raciais. 

 

b) LOC de 1988 

Antes da edição do LOC de 1988, houve a edição de 1950, razão pela qual a edição 

de 1988 é quarta edição do LOC brasileiro. Optamos por analisar a quarta edição, porque 

ela apresenta inovações a todos as anteriores edições do LOC brasileiro, incluindo a de 

1950, que manteve o mesmo Calendário da edição de 193010. 

                                                           
10 Tivemos acesso ao Calendário do LOC de 1950 (p. XLVI-XLIX). 



A Igreja Brasileira havia deixado de ser um Distrito Missionário da Episcopal 

Church in the United States of America – ECUSA (Igreja Episcopal dos EUA)11 e se 

tornado uma província autônoma da Comunhão Anglicana desde 1965. Este pano de 

fundo aparece como justificativa no prefácio da nova edição: 

Com a autonomia da Igreja Episcopal do Brasil, tornando-se a 19ª 

Província da Comunhão Anglicana, ficamos com a responsabilidade de 

revisar e ampliar a liturgia oficial, expressa no Livro de Oração 

Comum. Isto foi procurado num equilíbrio harmonioso entre a nossa 

preciosa herança anglicana e as necessidades do presente momento, 

sem esquecermos que somos uma igreja católica que é, e deve ser, 

continuamente reformada, sem perder, contudo, os valores perenes e 

fundamentais da tradição cristã. (Prefácio, p. 7). 

 

Não obstante as razões para a nova edição fosse a autonomia provincial, Carlos 

Eduardo Calvani identifica que a edição de 1988 foi ainda “bastante influenciado pelo 

LOC da ECUSA12, aprovado naquele país em 1979” (CALVANI; OLIVEIRA, 2012, p. 

214)13. De fato, quando nos propomos a analisar o Calendário do LOC de 1979 da TEC 

com o da IEAB de 1988, percebemos que a IEAB seguiu a tendência expansionista do 

Calendário da TEC. Mas há algumas diferenças importantes de serem salientadas, que 

são a inclusão da memória dos pioneiros da IEAB (02 a 08 de junho), entre os quais três 

brasileiros, bem como do primeiro Bispo Primaz da IEAB, Egmond Machado Krischke 

(28 de junho) e do primeiro Bispo brasileiro da Comunhão Anglicana, Athalício 

Theodoro Pithan (29 de agosto). 

Fora isso, o LOC de 1988, deixou de fora várias memórias presentes no LOC da 

TEC de 1979 que não estavam relacionadas ao contexto sul-americano, mas preservou as 

seguintes, que possuem sentido especialmente para o Brasil, que possui uma comunidade 

considerável de japoneses anglicanos. 

                                                           
11 A ramificação do Igreja da Inglaterra (Anglicana) em sua então colônia recebeu o nome de Episcopal, 

evidenciando o elemento eclesiológico do Anglicanismo que é a existência de episcopado, isto é, de bispos 

e bispas. 
12 Doravante, chamaremos a ECUSA de TEC (The Episcopal Church), nomenclatura atual da província da 

Comunhão Anglicana nos Estados Unidos. 
13 A partir de 1967, passou a circular na Igreja Episcopal Brasileira (hoje IEAB) duas fórmulas 

experimentais da Santa Comunhão. Não tendo mais exemplares do LOC de 1951 à disposição para 

aquisição, foi publicado um livreto contendo as duas fórmulas experimentais da Santa Comunhão, 

juntamente com o Rito do Santo Batismo e o Rito da Santa Comunhão sob Circunstâncias Especiais.  O 

uso do referido livreto perdurou até ser aprovada no 21º Sínodo em 1984 e publicada em 1988 uma versão 

abreviada do Livro de Oração Comum, grande parte dele contendo ainda traduções e adaptações do LOC 

norte-americano.  



 

2 – Alterações étnico-raciais no Calendário do LOC de 1988 (p. 16-19) 

DATA FESTA 

05/02 Mártires do Japão, 1597 

15/10 Samuel Isaac José Schereschewsky, Bispo de Xangai, 1906 

01/12 Channing Moore Williams, Bispo Missionário na China e no Japão, 1910 

 

 É necessário registrar, contudo, que a memória de Absolom Jones (13/02), 

primeiro sacerdote afrodescendente da Comunhão Anglicana, não foi incluída no LOC 

de 1988 da IEAB, embora já estive presente no LOC de 1979 da TEC. No entanto, é 

necessário registrar também que o LOC brasileiro de 1988 acolheu algumas memórias de 

pessoas brancas ligadas à defesa das minorias étnico-raciais, memórias estas originadas 

no LOC da Província Anglicana da África do Sul (1954) e recepcionadas pelo LOC da 

TEC de 1979, através do qual chegou à edição brasileira. 

 O LOC da Província Anglicana da África do Sul (1954) realizou uma inovação, 

incluindo no Calendário litúrgico um conjunto significativo de comemorações anglicanas 

ligadas à África, as quais não encontramos, por exemplo, sequer no Livro de Oração 

Comum da Igreja Anglicana de Gana (1960)14. Sabemos pelo Prayer Book Studies nº 

XVI, dedicado ao Calendário, Coletas, Epístolas, Evangelhos para Festas Menores e 

Jejuns, publicado em 1963, que a Igreja Episcopal dos Estados Unidos seguiu a tendência 

exclusiva do LOC da África do Sul de 1954, para compor a proposta de Calendário de 

sua nova edição do LOC, datada de 197915. 

 Abaixo, oferecemos uma tabela comparativa entre o conjunto de comemorações 

inovado na África do Sul (1954) e a sua recepção nos LOCs dos Estados Unidos (1979) 

e do Brasil (1988). 

                                                           
14 Na verdade, estas comemorações apareceram primeiramente no livro Uma Forma alternativa de 

Calendário e Ofícios Ocasionais da Igreja (disponível em: http://mammana.org/bcp/cpsa1946/), publicado 

Província da África do Sul em 1946, como um livro de serviços complementares Livro de Oração Comum 

de 1662, que fora utilizado até a publicação da edição típica da Província da África do Sul em 1954. 
15 O Apêndice 2 (A Comparative Table of Calendars) do Prayer Book Studies (nº XVI, p. 55-66) compara 

a sua proposta de calendário com os calendários litúrgicos da Igreja da Inglaterra (1928), da Escócia (1929), 

da África do Sul (1954), do Japão (1959), da Índia (1961) do Canadá (1962), do Rito Sarum e da Igreja 

Católica Romana (1960). 

http://mammana.org/bcp/cpsa1946/


 

3 - Comemorações afins à África, nos LOCs da África do Sul (1954), EUA (1979) e Brasil 

(1988)16 

Data Festa África do Sul EUA Brasil 

10/01 William Laud: Arcebispo de Cantuária, 1645 X X X 

27/02 George Herbert: presbítero, 1632 X X  

19/03 Thomas Ken: Bispo, 1711 X X  

29/03 John Keble: Presbítero, 1866 X X X 

06/04 William Law: Presbítero, 1761 X X  

11/04 George Augustus Selwyn: Bispo, 1878 X X  

13/05 Mártires de Uganda: 1886 X X  

18/06 Bernard Mizeki: [missionário e mártir], 1896 X X X 

29/07 William Wilberforce, 1833 X X X 

01/09 Robert Gray: Bispo, 1872 X   

20/09 John Coleridge Patteson: Bispo e Mártir, 1871 X X X 

25/09 Lancelot Andrewes: Bispo, 1626 X X X 

16/10 Henry Martyn: Presbítero, 1812 X X X 

26/10 Alfred, o Grande: Rei, c. 899 X X  

29/10 James Hannington: Bispo e Mártir, 1885 X X  

12/11 Charles Simeon: Presbítero, 1836 X X X 

01/12 Nicholas Ferrar: Diácono, 1637 X X  

 

 O LOC da TEC de 1979 absorveu praticamente todas as comemorações do LOC 

da África do Sul, exceto a de Robert Gray (01/09); ao passo que o LOC brasileiro não 

incluiu nove das 17 comemorações. Entre as não incluídas, chamamos a atenção para a 

                                                           
16 Algumas comemorações tiveram datas alteradas no LOC dos EUA (1979), conforme segue: Thomas Ken 

(21/03); William Law (10/04); Mártires de Uganda (03/06); William Wilberforce (30/07); Lancelot 

Andrewes (26/09); Henry Martyn (19/10). 



memória dos Mártires de Uganda (03/06) e a de James Hannington (29/10), primeiro 

bispo anglicano da África Oriental (Uganda). É importante destacar que, entre as 17 

comemorações do LOC sul-africano, uma é relativa a um africano moçambicano: Bernard 

Mizeki, que atuou como missionário no território do atual Zimbábue, onde foi morto a 

facadas em 1896. 

 A tendência instaurada pela Província Anglicana da África do Sul representa um 

passo importante na preocupação da Comunhão Anglicana com a defesa da dignidade dos 

grupos étnicos raciais minoritários. 

 

 

c) LOC2015 

O atual LOC da IEAB foi publicado no contexto dos 30 anos de ordenação 

feminina na Igreja e, durante os trabalhos da equipe, deixou-se claro que era propósito 

dotar o LOC de uma linguagem inclusiva, com neutralidade de gênero, fazendo jus tanto 

à realidade das conquistas feministas, quanto à inclusão de pessoas da comunidade 

LGBT, que veio a conquistar o direito do matrimônio religioso na IEAB em 2018. 

O prefácio da edição de 2015, expressa da seguinte maneira a preocupação com a 

linguagem inclusiva: 

Sabendo do valor das formas e dos ritos contidos neste livro, os quais 

apontam para a identidade da nossa fé e para o fortalecimento da nossa 

espiritualidade, buscou-se oferecer uma maneira mais contemporânea 

de se relacionar com essa fé a partir da atualização e da utilização da 

linguagem inclusiva, que nos envolve no contexto da adoração, 

transformando homens e mulheres em partes integrantes do ato de 

celebrar a vida e a vida em abundância. (LOC, 2015, p. 19). (itálico 

nosso). 

 

 A Comissão incumbida de preparar a nova edição do LOC estabeleceu cinco eixos 

norteadores de seu trabalho de revisão (renovação), a saber: 

a) Ênfase na tradição viva da Igreja; 

b) Enculturação / liturgias autóctones; 

c) Teologia popular (ampliação do Ano Eclesiástico com datas, festas, solenidades, 

próprios e santos/as); 



d) Aproximação ecumênica com as igrejas irmãs (adoção do Pai nosso na versão 

ecumênica e do Lecionário Comum Revisado e retirada da Clausula Filioque); 

e) Inclusividade. 

Estes eixos norteadores foram fruto das reflexões internas da Comissão, que os 

compartilhou com a Câmara Episcopal, o Conselho Executivo e o Sínodo Geral da IEAB 

de 2013, o qual autorizou à Comissão a realização da nova edição do LOC brasileiro. 

Como se pode ver, o espírito que animou os trabalhos da Comissão foi indiretamente 

pertinente a uma maior ênfase étnico-racial no LOC 2015, ao menos e sobretudo em 

decorrência dos eixos norteadores “b” e “c”, que impulsionam o aproveitamento da 

realidade em que a Igreja está estabelecida. 

No que concerne ao Calendário, como esperado, o LOC de 2015 resgata a 

memória de algumas mulheres emblemáticas, como a de Florence Li Tim Oi (26/02), 

primeira sacerdotisa da Comunhão Anglicana, e a de Alice Kinsolving (10/11), esposa do 

primeiro bispo da IEAB, Lucien Lee Kisolving – só para citar alguns exemplos. Mas o 

Calendário do mesmo LOC também demonstra claramente uma maior atenção às 

demandas étnico-raciais. 

 

4 – Alterações étnico-raciais no Calendário do LOC de 2015 (p. 31-44) 

DATA FESTA 

23/01 Sumio Takatsu, Bispo da IEAB e Mestre na Fé, 2004 

06/02 Mártires do Japão, 1597 (mudança para o dia 06) 

07/03 Sepé Tiajuru, Testemunha Profética, 1756 

13/02 Absolom Jones, 1º Sacerdote Afrodescendente na Comunhão Anglicana, 1818 

17/02 Janini Luwum, Arcebispo e Mártir da Caridade, 1977 

04/04 Martim Luther King, Líder Comunitário e Mártir da Fé, 1945 

03/06 Mártires de Uganda, Séc. XIX (incluindo a memória de James Hannington, 1886) 

12/06 Enmegahbowh, 1º Sacerdote Indígena na Comunhão Anglicana, 1902 

07/08 João Yasoji Ito, Sacerdote da IEAB e Missionário, 1969 

15/10 Samuel Isaac José Schereschewsky, Bispo de Xangai, 1906 



20/11 Zumbi dos Palmares, 1695 e Dia da Consciência Negra 

 

Foi inserido no Calendário a memória de algumas pessoas emblemáticas para a 

Comunhão Anglicana pertencentes a grupos étnico-raciais subalternizados (Absolom 

Jones, Janini Luwum, Mártires de Uganda, Enmegahbowh), e outras diretamente 

relacionadas à luta antirracista (Sepé Tiajuru, Martim Luther King, Zumbi dos Palmares 

e o próprio Absolom Jones, já mencionado). Impressiona que a rubrica do LOC de 2015, 

no caso de Absolom Jones e Enmegahbowh, especifique se tratarem dos primeiros 

sacerdotes respectivamente afrodescendente e indígena da Comunhão Anglicana.  

Observemos, no que diz respeito à comunidade nipônica, que houve a retirada da 

memória de Samuel Isaac José Schereschewsky, Bispo de Xangai (15/10). No entanto, 

foi inserida a memória de duas pessoas emblemáticas para a IEAB, quais Sumio Takatsu, 

Bispo da IEAB, e João Yasoji Ito, sacerdote da IEAB – ambos membros da comunidade 

nipônica. Embora a inclusão dessas memórias aparentemente não se dê diretamente por 

questões étnico-raciais, revela a valorização e o apreço da IEAB às pessoas anglicanas 

dessa comunidade. 

Em relação às memórias afins à África originadas no LOC da África do Sul de 

1954 e não incluídas no LOC brasileiro de 1988, tivemos novas inclusões no LOC de 

2015, com modificações às modificações já realizadas pelo LOC dos EUA (1979). 

 

5 - Novas inclusões comemorativas do LOC sul-africano (1954) no LOC brasileiro (2015) 

DATA COMEMORAÇÕES  

27/02 George Herbert: presbítero e poeta, 1633 X 

20/03 Thomas Ken: Bispo e Músico, 1711 (data alterada em relação à África do Sul e 

aos EUA) 

X 

10/04 William Law: Sacerdote e Mestre na Fé, 1761 X 

11/04 George Augustus Selwyn: Bispo, 1878  

03/06 Mártires de Uganda: Séc. XIX X 

01/09 Robert Gray: Bispo, 1872  

26/10 Alfred, o Grande: Rei, c. 899  



29/10 James Hannington: Bispo e Mártir, 1885 (incluído entre os Mártires de Uganda) X 

01/12 Nicholas Ferrar: Diácono, 1637  

 

Observemos que quatro comemorações permaneceram não incluídas no LOC 

brasileiro de 2015. Entre as comemorações não incluídas, destacamos a memória de 

George Augustus Selwyn (1809-1878), primeiro bispo anglicano da Nova Zelândia, 

responsável pela evangelização das tribos maoris; Robert Gray (1809-1872), primeiro 

bispo da Cidade do Cabo, África do Sul. 

Atentemos ainda a inclusão da memória de pessoas brancas com lutas afins às 

comunidades negra e indígena, como é o caso do seminarista anglicano Jonathan Myrick 

Daniels, assassinado em 1965 no contexto da luta pelos direitos civis dos negros norte-

americanos; do Arcebispo católico Dom Helder Câmara, defensor dos direitos humanos 

e organizador da Missa dos Quilombos, em 20 de agosto de 1981, evento que que 

denunciou o racismo no país e conclamou a igreja a se engajar na luta antirracista; da 

freira norte-americana Dorothy Mae Stang, assassinada em 2005 por causa de sua defesa 

dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais da região do Xingu (Pará); e de Chico 

Mendes, assassinado em 1988 por causa de sua defesa dos povos da floresta (seringueiros, 

indígenas, castanheiros, pequenos pescadores, quebradeiras de coco e populações 

ribeirinhas) do Acre. 

 

6 – Inclusões de pessoas brancas ativistas no Calendário do LOC de 2015 (p. 31-44) 

DATA FESTA 

12/02 Dorothy Mae Stang, Religiosa e Mártir da Caridade na Amazônia, 2005 

20/08 Jonathan Myrick Daniels, Mártir da Caridade e Defensor de Direitos Civis, 1965 

27/08 Hélder Câmara, Bispo e Testemunha Profética, 1999 

22/12 Chico Mendes, Testemunha Profética, 1988 

 

 A inclusão dessas memórias, ao nosso ver, é extremamente importante porque 

ensina que o combate ao racismo não é uma tarefa apenas dos grupos subalternizados, 

mas de todas as pessoas, incluindo as brancas. 



 

 

A título de sugestão... 

 Por tudo que vimos, a última edição do LOC brasileiro abriga uma considerável 

memória étnico-racial em seu Calendário litúrgico – que é digno de nota. No entanto, 

desejamos oferecer aqui algumas sugestões para tempos futuros: a primeira, referente à 

inclusão de duas memórias no Calendário; a segunda, referente à evidenciação das coletas 

específica para as questões étnico-raciais existentes no LOC de 2015; a terceira, referente 

à adoção de uma profissão de fé antirracista (não necessariamente no LOC); e a última, 

referente a uma publicação com a biografia das pessoas comemoradas no LOC 

mencionadas aqui. 

 

a) Memória de Phillip Quaque (17/10) e Samuel Ajayi Crowther (31/12)17 

Phillip Quaque (1741-1816) nasceu em Cape Coast (Gana) e chamava-se Kweku 

quando foi levado para a Inglaterra, em 1754, com outros dois irmãos, por um missionário 

Sociedade para a Propagação do Evangelho. Quaque foi ordenado sacerdote em 1765, 

quando se tornou o primeiro africano a se tornar sacerdote na Comunhão Anglicana. No 

mesmo ano, casado como uma inglesa, o novo sacerdote retornou para Cape Coast como 

Capelão pela Royal African Company e experimentou o entre-lugar que lhe 

impossibilitou ser completamente aceito tanto pelos africanos quanto pelos ingleses. Uma 

série de intempéries sociais não permitiram a missão de Quaque alcançar um sucesso 

imediato, mas o amplo número de batismos realizados por Quaque foi um solo fecundo 

para o crescimento da Igreja em Gana. 

A memória de Phillip Quaque consta no Calendário do LOC da Igreja Anglicana 

de Gana (1960)18. Embora sua memória esteja estritamente ligada à Igreja de Gana, 

entendemos que Phillip Quaque representa um marco para toda a igreja e seu testemunho 

                                                           
17 Sugerimos estas duas memórias, mas na verdade poderíamos incluir outras sugestões não estritamente 

ligadas à Tradição Anglicanas, mas importantes ao contexto popular brasileiro ou latino-americano, para 

que seja analisada a pertinência teológica: Santa Josefine Bakhita, São Benedito, São Martinho de Lima, 

Santa Efigênia, Beata Inhá Chica, Beato Padre Victor, N. Sra. Aparecida, N. Sra. de Guadalupe. 
18 Disponível em: http://justus.anglican.org/resources/bcp/Ghana/index.html. Acesso: 24 jun. 2020. 

http://justus.anglican.org/resources/bcp/Ghana/index.html


é um campo aberto para muitas problemáticas que enfrentamos ainda hoje, por isso somos 

favoráveis à inclusão de sua memória no Calendário do LOC brasileiro. 

O primeiro bispo africano da Comunhão Anglicana, Samuel Ajayi Crowther (c. 

1809-1891), tem uma importância fundamental na inserção africana no Anglicanismo e 

na luta pela antirracista na Nigéria. Capturado em sua terra com a idade de 13 anos, foi 

libertado por uma esquadra britânica em abril de 1822, quando vinha para escravizado 

para o Brasil (provavelmente a Bahia, segundo REIS, 2003, p. 169). Libertado, Crowther 

passou a viver na colônia inglesa de Serra Leoa, de onde partiu em 1826 para estudar em 

Londres, retornando a Serra Leoa em 1827, para estudar numa nova instituição 

acadêmica, auxiliando como intérprete para os novos africanos libertos que chegavam à 

colônia. 

Samuel Crowther acabou sendo ordenado em Londres, em 1843, retornando à 

África para iniciar uma missão na Nigéria. Tornou-se, por fim, também o primeiro bispo 

africano, sendo sagrado em 1864, como o “Bispo dos países da África Ocidental, além 

dos domínios da Rainha”, condição na qual participou da primeira Conferência de 

Lambeth (1888). Crowther foi o primeiro linguista ioruba, publicando o Yoruba 

Vocabulary (1843) e traduzindo para o ioruba o Livro de Oração Comum, além de 

publicar trabalhos sobre outras línguas africanas, incluindo uma gramática completa da 

língua nupe. 

Não encontramos a memória de Samuel Crowther no LOC da Igreja Episcopal 

dos EUA, nem no da Igreja da Inglaterra, e tampouco tivemos acesso ao LOC nigeriano. 

Mas advogamos pela inclusão de sua memória no Calendário litúrgico do LOC brasileiro, 

pela emblemática figura que é o bispo Samuel Crowther. 

 

b) Coletas pela Justiça Social 

O LOC de 2015 possui seis Coletas pela Justiça Social (p. 533-535), das quais, a 

terceira e a sexta possuem afinidade com as questões étnico-raciais (sobretudo a sexta, 

que versa exclusivamente sobre esse tema). Todavia, assim como as outras quatro, que 

versam sobre outros temas, parecem-nos passar despercebidas, como é o caso da que 

versa sobre a violência contra a mulher (p. 534). 



Por sinal, não havíamos nos apercebido da existência dessas orações coletas até 

nos depararmos com a coleta Pela harmonia racial, do LOC da Igreja Lusitana (p. 85-

86), e termos a curiosidade de olhar minuciosamente o próprio LOC da IEAB. Vejamos 

abaixo a coleta da Igreja Lusitana: 

 

Pela harmonia racial 

 

Senhor Deus, criador e pai de todos nós: 

Tu fizeste do mesmo sangue 

Todas as raças e nações dos homens; 

Aumenta entre nós o espírito de simpatia e de compreensão, 

de tolerância e de boa vontade; 

Para que do nosso meio sejam erradicados 

O preconceito, a arrogância e o orgulho 

Que provocam divisões entre pessoas de várias raças e cores, 

E todos os teus filhos vivam juntos, cooperando em paz. Mediante Jesus 

Cristo, nosso Senhor. Amém. (Igreja Lusitana, 1991, p. 85-86) 

 

Vejamos, agora, as duas orações coletas do LOC brasileiro, que englobam o 

conjunto de coletas Pela Justiça Social: 

3ª Coleta pela Justiça Social (p. 334) 6ª Coleta pela Justiça Social (p. 335) 

Justiça triunfante, Deus libertador, 

que sopras sobre todas as nações, socorre a quem sofre, até hoje, 

quebrando barreiras e dissipando divisões, perseguições étnicas e raciais; 

nós te rogamos que nos concedas a coragem para lutar dá-nos encorajamento para proclamar 

em prol das minorias étnicas, religiosas, o Evangelho da igualdade entre todos os povos 

de gênero e orientação sexual, e anunciar que o Filho de Deus veio ao mundo 

a fim de que toda criatura na face desta terra por todas as pessoas, para todas as pessoas, 

tenha direito à vida plena amando a todas as pessoas, sem distinção. 

que Jesus Cristo proclamou. Em nome dele, Jesus Cristo, entregamos nossa oração. 

Amém. Amém. 

 

Uma vez que há coletas afins à luta antirracista, parece-nos importante que essas 

coletas recebam títulos discriminando o teor; na verdade, não só destas, mas das outras 

quatro coletas que compõem o conjunto de coletas Pela Justiça Social, de modo que se 

tornem mais explícitas. 

 



c) Glosa Antirracista do Credo Apostólico 

 A terceira e última sugestão diz respeito a algo central na fé cristã (sobretudo na 

Igrejas Históricas), que é a profissão de fé. O Credo Apostólico é a profissão de fé mais 

comumente usada nas liturgias dominicais, por esta razão, em 2019, por ocasião da 

Celebração alusiva ao Dia da Consciência Negra, que realizamos na Missão Anglicana 

Ressurreição do Senhor (Feira de Santana/BA), compus uma Glosa Antirracista do Credo 

Apostólico para ser recitada na referida liturgia. Reproduzimos a Glosa abaixo: 

 

Glosa Antirracista do Credo Apostólico 

 

Cremos em Deus Pai-Mãe, todo-poderoso, criador do céu e da terra, com todas 

suas cores e etnias,  

e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, exemplo de humanidade, 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Ruah Divina, nasceu da 

Virgem Maria, negro e pobre; 

padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, à 

semelhança do que sofrem as pessoas negras nas periferias. 

Desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, para a esperança de 

quem morre diariamente; 

subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai-Mãe, todo-poderoso, que 

deseja pessoas pretas, indígenas, brancas e amarelas ao seu lado; 

de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, conforme o amor e a justiça. 

Cremos no Espírito Santo, que deu e dá força e sabedoria às pessoas negras 

para resistirem criativamente aos maus-tratos e às injustiças; 

na santa igreja católica, na comunhão das santas e dos santos, que reúne todas 

as gentes sob a graça de Jesus; 

na remissão dos pecados, mesmo o do racismo; 

na ressurreição da carne, porque todo corpo é sagrado; 

na vida eterna, descanso de todas as lutas e gozo de todas as vitórias. 

Amém. 

 

Glosa é um gênero literário muito utilizada em Portugal no Séc. XVI, existindo, 

por exemplo, algumas versões de glosa do Pai Nosso. E a função do gênero, como o 

próprio conceito de glosa sugere, é fornecer uma explicação a um texto já estabelecido, 

através de adendos harmônicos ao texto original. No caso da Glosa Antirracista do Credo 

Apostólico, a intenção é oferecer uma explicação antirracista dos artigos da fé cristã. 

Disponibilizamos a Glosa aqui não necessariamente sugerindo-a para integrar o 

LOC da IEAB, mas no intuito de compartilhá-la a quem interesse, uma vez que é prática 



das comunidades anglicanas do Brasil substituírem o Credo Apostólico por outras versões 

modernas de credo que sejam afins com a temática da liturgia do dia. 

 

d) Livro biográfico 

 Pesquisando para este artigo, percebemos que a TEC publicou em Prayer Book 

Studies (nº IX, p. 42-105 e nº XVI, p. 30-54) o sumário da biografia de cada nova pessoa 

cuja memória se intentava incluir no Calendário do LOC. Essa parece ser uma iniciativa 

importante, uma vez que evidencia-se as alterações, ao mesmo tempo que salienta os 

traços biográficos pelos quais decidiu-se por incluir aquela comemoração. 

 Não sabemos se em 1988 foi feito algo similar na IEAB, no entanto, sabemos que 

não o foi na publicação do LOC de 2015. Considerando o quanto muitas destas biografias 

são desconhecidas, e quanto precisamos verbalizar a questão étnico-racial em nossa 

província, consideramos necessária a publicação de um livro com a biografia das pessoas 

comemoradas no LOC, cujas vidas expressam valores antirracistas. (ou mesmo com todas 

as biografias do Calendário do LOC). Tão importante quando o gesto de incluir essas 

comemorações no calendário é comunicar os sentidos desse gesto. E o livro biográfico 

cumpriria esta tarefa, sendo um potente recurso pastoral. 

 

Considerações finais 

 A comparação das três edições do Livro de Oração Comum da IEAB (1930, 1988 

e 2015) nos permite perceber uma progressão das questões étnicos-raciais que vai da 

completa ausência no primeiro à culminância no LOC de 2015, no que tange o 

Calendário. Parece-nos, no entanto, que carece nos apropriarmos daquilo que vem sendo 

proporcionado desde a publicação do LOC de 1988 e aprimorar as feições étnico-raciais 

do LOC brasileiro, conforme as sugestões aqui apresentadas ou outras mais apropriadas 

que forem discernidas na vida da Igreja. Estamos certos de que a evidenciação das feições 

étnico-raciais do LOC impulsionará um novo lex agendi na Igreja Episcopal Anglicana 

do Brasil (IEAB). 
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