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Consulta Litúrgica Anglicana Internacional: Relatório para a ACC17 

 

A Consulta Litúrgica Anglicana Internacional (IALC) é a rede oficial para a liturgia da Comunhão 
Anglicana. A descrição a seguir foi extraída principalmente das Diretrizes de Montreal de 2015, que 
delineiam as responsabilidades e a composição da IALC: 

 promover o aprofundamento da comunhão entre as Igrejas da Comunhão Anglicana, 
renovando sua vida de liturgia e oração como parte integrante da missão da Igreja; 

 aconselhar as províncias e os Instrumentos de Comunhão sobre questões comuns de liturgia 
e oração e encorajar e apoiar o diálogo entre as Províncias sobre questões que abordam a 
teologia e prática litúrgica Anglicana; 

 apoiar o trabalho das Províncias em sua revisão, desenvolvimento e prática de liturgia; 
 analisar os desenvolvimentos na formação e prática litúrgica na Comunhão Anglicana e 

prestar conselhos sobre eles às Províncias e aos Instrumentos de Comunhão com o objetivo 
de promover entendimento, consistência e coerência comuns, tanto dentro da Comunhão 
Anglicana quanto no engajamento ecumênico; 

 Servir como um repositório (através do ACO) para a ampla gama de publicações litúrgicas 
patrocinadas ou co-patrocinadas pela IALC (frequentemente em conjunto com a 
Alcuin/Grove e a Joint Liturgical Study (Estudos Litúrgicos Conjuntos)) 

 relatar o escopo e resultados de seu trabalho ao Conselho Consultivo Anglicano; 

Composição: 

 membros de comissões litúrgicas provinciais 
 aqueles nomeados pelas Províncias 
 membros Anglicanos da Societas Liturgica 

O Comitê Permanente confirmou que a IALC é uma Rede da Comunhão dentro da esfera da Unidade, 
Fé e Ordem. A confirmação reconhece a importância da liturgia como disseminadora da eclesiologia 
da Comunhão, suas relações e nossa identidade anglicana comum. 

IALC desde ACC-16 

Neil Vigers foi nomeado Diretor de Ligação com a equipe do ACO de forma a poder separar um pouco 
de seu tempo na área de Unidade, Fé e Ordem para dar apoio à IALC e aproximar mais a rede do 
trabalho dos Instrumentos de Comunhão. 

O ACO agora possui cadastros centralizados. O Comitê Diretor se reúne regularmente 
(eletronicamente e pessoalmente) para consultas e outras reuniões. 

Uma reunião regional de membros da IALC foi realizada em agosto de 2017 na cidade belga de 
Leuven durante um encontro de acadêmicos litúrgicos ecumênicos internacionais na Societas 
Liturgica. A presidente da IALC, Lizette Larson-Miller, o Comitê Diretor e Neil Vigers refletiram 
cuidadosamente sobre as prioridades para os próximos três anos, incluindo a ACC-17 e a Lambeth 
Conference (Conferência de Lambeth) de 2020. 

A IASCUFO inicialmente convidou um membro consultor da IALC. Joseph (Nak-Hyon) Joo, da 
Catedral de St. Mary & St. Nicholas em Seul, chegou à IASCUFO em dezembro de 2017 e 2018 e 
contribuiu fortemente para os trabalhos. 



O Secretário-Geral escreveu a todas as províncias em 2018 pedindo-lhes que assegurassem que 
fossem representadas entre os membros da IALC. Isso aumentou o número membros para 81 e levou 
novas pessoas à rede, trazendo Igrejas que até então tinham pouco ou nenhum envolvimento com o 
trabalho da IALC. 

Consulta em Hong Kong 2019 

A IALC realizou uma consulta completa em Hong Kong de 21 a 25 de janeiro deste ano. A última havia 
sido em Montreal em 2015. Havia membros presentes de 21 Igrejas da Comunhão. 

Os relatórios provinciais indicaram progressos significativos em várias províncias na revisão de livros 
de orações, hinários e textos litúrgicos, o que enfatizou a importância da IALC para o 
compartilhamento de conhecimentos, recursos e processos. Várias províncias consideraram 
maneiras de incorporar santos e mártires locais e indígenas no contexto da revisão de calendários. 

Várias Igrejas relataram o trabalho que estavam realizando com relação a questões de gêneros em 
como é feita referência a Deus, particularmente em traduções dentro das línguas românicas. A partir 
desses relatos de contextos muito distintos, reconheceu-se que as questões levantadas pelo uso de 
linguagem inclusiva e de gênero exigiam respostas cuidadosas e contextualmente apropriadas, para 
as quais seria necessário mais trabalho. 

A Consulta também recebeu um relatório da Rede Litúrgica Anglicana da Ásia Oriental, cuja criação 
foi acordada em 2017 na Coreia e que se reuniu para sua primeira conferência em 2018 no Japão. 

Trabalho nas Orações para a Comunhão Anglicana 

A pedido do Grupo de Trabalho dos Primazes, a reunião realizou um grande esforço para preparar 
recursos e materiais litúrgicos para a unidade da Comunhão Anglicana. 

O Grupo de Trabalho dos Primazes pediu à IALC que produzisse materiais que pudessem ser 
incluídos tanto nos cultos eucarísticos como nos cultos da palavra. A IALC não forneceu serviços 
completos de nenhum dos dois tipos. Declarações anteriores da IALC, especialmente as de Praga e 
Dublin, oferecem diretrizes para a estrutura litúrgica e para elementos típicos que podem ser 
incluídos em liturgias eucarísticas e outras. Em vez disso, a reunião desenvolveu uma série de textos 
de orações em diferentes gêneros, e alguns sugeriram leituras bíblicas e sentenças das Escrituras 
para uso em liturgias que tivessem como tema a unidade, e particularmente a unidade da Comunhão. 
Estes materiais estão sendo editados e serão entregues ao Grupo de Trabalho dos Primazes quando 
estiverem prontos. 

 
Formação Litúrgica e Educação Teológica 

Na Consulta de Montreal em 2015, os relatórios das províncias expressaram preocupação com o 
treinamento e formação litúrgica inadequados de clérigos e líderes leigos, indicando ainda que a 
educação litúrgica não era mais vista como prioridade em muitos seminários e programas de 
treinamento ministerial. Levando em consideração essas preocupações, houve significativo esforço 
em Hong Kong para considerar os elementos centrais e o contexto da formação litúrgica para o 
ministério. 

A Consulta começou seu trabalho ouvindo sobre os diferentes contextos em que a formação litúrgica 
está ocorrendo. A partir desses diferentes contextos, a reunião identificou as principais 
competências teológicas e práticas que são essenciais em todas as Igrejas da Comunhão Anglicana. 

Parte deste trabalho está sendo relatado para o grupo de Theological Education for the Anglican 
Communion (TEAC, Educação Teológica para a Comunhão Anglicana), uma vez que esta dá mais 



atenção em suas Matrizes Ministeriais às várias formas de ministério e discipulado Cristão nas Igrejas 
da Comunhão Anglicana. 

A reunião elegeu quatro novos membros para o Comitê Diretor. Os membros de pleno direito do 
Comitê Diretor nomeados para servir a IALC a partir desta reunião são os seguintes: 

Christine Benoit (Nova) Igreja da Província do Oceano Índico 
Luiz Coelho (Novo) Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

Dane Courtney Igreja Anglicana da Austrália 
Keith Griffiths  Igreja Anglicana da África Austral 
Simon Jones (Novo) Igreja da Inglaterra 
Chun Wai Lam (Novo) Sheng Kung Hui de Hong Kong 
Lizette Larson-Millar Igreja Anglicana do Canadá (ex officio) 
Cynthia Botha  Igreja Anglicana da África Austral (Secretária)  
Richard Clarke  Igreja da Irlanda (Membro eleito do ACC) 
Neil Vigers Diretor de Ligação com o Anglican Communion Office  
                                                                       (Escritório da Comunhão Anglicana) 

 
Rev. Keith Griffiths 
Presidente 

https://www.anglicancommunion.org/structures/member-churches/member-church.aspx?church=brazil

