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OS EPISCOPALIANOS

A Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos 
da América foi o nome escolhido para a sua Igreja 
pelos colonos americanos que, antes da Declaração 
de Independência em 1776, haviam pertencido à Igre
ja da Inglaterra. Por isto, uma compreensão da Igreja 
Episcopal requer conhecimento do Anglicanismo — 
religião que, de tôdas as formas de profissão do cris
tianismo, é a mais difícil e complexa de descrever. 
Todavia, pode ela em geral ser definida como a reli
gião da Igreja Estabelecida na Inglaterra e das Igre
jas filiadas, no mundo inteiro, que declaram fidelida
de às doutrinas, organização e culto anglicanos.

A importância da Comunhão Anglicana pode ser 
avaliada pelo fato de, na Conferência de Lambeth 
em 1948, ter havido ali reunidos^ 326 bispos de várias 
nacionalidades, representando entre 30 e 40 milhões 
de adeptos pertencentes a muitos países diferentes. 
A maioria dêsses adeptos, naturalmente, são anglo- 
saxões; porquanto a maioria dêles vivem na Ingla
terra ou pertencem a Igrejas ultramarinas estabele
cidas onde quer que a influência britânica deva ser 
achada. Porém pequenas comunidades existem na 
China e no Japão, as quais enviaram seus próprios bis
pos chineses e japoneses a representá-las em Lambeth.

Sem embargo, a sua expansão não é o caracterís- 
tico mais impressionante da Igreja Anglicana aos 
olhos do povo inglês. Na própria Inglaterra êles apre-
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ciam a grandeza histórica da sua Igreja, pressupon
do as antigas catedrais e igrejas paroquiais que vie- 

* ram até êles do passado, e citando uma venerável lis
ta de Arcebispos de Cantuária sem advertência a qual
quer quebra nas realidades eclesiásticas. Ademais, êles 
se orgulham com justiça da sabedoria anglicana em 
homens tais como Lightfoot, Westcott, Hort, Gore, 
Kirk, e muitos outros, vivos ou mortos — homens cu
ja satisfeita aceitação do Anglicanismo não sem ra
zão os confirma na sua lealdade à Igreja da In
glaterra.

John Henry Newman, mesmo como católico, pô
de escrever na sua “Apologia” : “Reconheço na Igre
ja Anglicana uma veterana instituição de nobres me
mórias históricas, um monumento de antiga sabedo
ria, um importante braço de fortaleza política, Mm 
grande órgão nacional, uma fonte de vasta vantagem 
popular, até certo ponto uma testemunha e mestra da 
verdade religiosa”. Mas, tendo pago esse tributo, sen- 
tiu-se forçado a acrescentar: “Mas que ela é algo de 
sagrado; que é um oráculo da doutrina revelada; que 
pode pretender um quinhão em Santo Inácio ou em 
São Cipriano; que pode tomar a categoria, contestar 
o ensino e barrar o passo à Igreja de S. Pedro, que 
pode chamar-se a si mesma a “Noiva do Cordeiro”, 
esta é a visão dela que simplesmente desapareceu da 
minha mente quando da minha conversão”.

Os fundamentos para essa mudança de visão ele 
os achou na história do próprio Anglicanismo, à qual 
teremos de dar alguma atenção no presente opúsculo.

A COMUNHÃO ANGLICANA

Antes de iniciarmos um estudo mais de perto da 
Comunhão Anglicana, é bom notarmos que em ne
nhum sentido pode ela ser chamada uma Igreja visí-
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vel unida, no sentido desta palavra no Novo Testa
mento.

Na Inglaterra, a Igreja Anglicana é uma sociedade 
religiosa constitucionalmente estatal, sujeita à Coroa, 
que lhe nomeia os Bispos, e a um Parlamento sem 
cujo consentimento quaisquer medidas eclesiásticas 
da parte das Convocações do Clero e da Casa dos 
Leigos não têm nenhuma autoridade oficial. Como é 
real o controle do Parlamento na Inglaterra, isto foi 
manifestado em 1928 pela sua rejeição do Livro de 
Oração Revisto proposto pela Assembléia da Igreja.

Contudo, fora da Inglaterra, missionários anglicanos 
intentaram estabelecer Igrejas independentes molda
das ao longo das linhas da Igreja da Inglaterra, 
mas numa base de govêrno próprio. Essas Igrejas, 
embora professando estar dentro da fraternidade da 
Comunhão Anglicana, têm as suas próprias constitui
ções, são governadas por seus próprios Sínodos de 
Clero e de Leigos, e são autónomas em matérias de 
crença, organização e culto. Isto torna a Comunhão 
Anglicana não uma única Igreja visível, mas sim uma 
associação voluntária de Igrejas constitucionalmente 
independentes, à moda de uma “Liga das Nações”. A 
Conferência de Lambeth, portanto, dos bispos do 
mundo, não tem autoridade real sobre a Comunhão 
Anglicana inteira. Não pode legislar para essa Comu
nhão como se fosse uma só Igreja. No máximo é um 
corpo consultivo, capaz de fazer recomendações que 
cada Igreja independente com govêrno próprio pode 
aceitar ou rejeitar, à sua discrição.

Quão pouco êsse sistema se conforma ao ensino do 
Novo Testamento, isto é externado por um dos seus 
próprios teólogos, o Rev. Dr. H. L. Goudge, Régio 
Professor de Teologia em Oxford. No seu livro “The 
Church of England and Reunion” (A Igreja da Ingla-
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terra e a Reunião), p. 168, escreve ele: ‘‘No Novo Tes
tamento, os crentes em Cristo não membros da única 
Igreja Apostólica visível não hão de ser achados em 
parte alguma. Com efeito, ouvimos falar de “as Igre
jas” tanto como da Igreja, mas essas Igrejas são mui
to diferentes de “as Igrejas” de que ouvimos falar 
hoje em dia. As Igrejas da Galácia ou da Macedônia 
são as comunidades cristãs, todas igualmente sob a 
autoridade de São Paulo, nas cidades gálatas e ma- 
cedônias... A relação das Igrejas para a Igreja é 
como a relação das nossas agências de correio locais 
para o Correio Geral. Há sòmente um Correio, não 
sendo aqui permitida a empresa privada. Mas o Cor
reio Geral tem os seus representantes locais nas ci
dades e aldeias, e tratando com eles nós estamos tra
tando com o próprio Departamento dos Correios. Em 
toda parte no Novo Testamento a Igreja é uma, e 
sòmente uma”.

Essa descrição adapta-se perfeitamente à única 
Igreja Católica no mundo inteiro, sujeita à autorida
de do Bispo de Roma como sucessor de S. Pedro; 
mas não pode ser conciliada com uma associação de 
Igrejas Independentes e autogovernadas tais como 
a “Comunhão Anglicana” representa! Porém sobre is
to mais adiante veremos algo mais.

ORIGEM POST-REFORMA

E7 costumeiro para escritores anglicanos começarem 
a sua história da Igreja da Inglaterra com um relato 
da primitiva pregação do cristianismo naquele país. 
Falam-nos de velhas tradições sobre visitas de S. Paulo 
ou de José de Arimatéia à Inglaterra, ou sobre o Papa 
Eleutério enviando, no século II A. D., missionários 
a pedido do Rei Lúcio. Apontam com certeza o fato 
de, em meados do século II, haver sido a Igreja Cris-

8



tã definitivamente estabelecida na Inglaterra, e de, em 
314 A. D., os Bispos britânicos terem estado presen
tes ao Concílio de Arles, cidade da Gália. E daí pros
seguem, pressupondo que estão descrevendo a história 
da Igreja da Inglaterra.

Mas, enquanto podemos dizer que a história da re
ligião cristã na Inglaterra começa com a conversão 
do primitivo povo britânico, não podemos dizer que 
aí começa a história da “Igreja da Inglaterra”. Por
quanto todos os missionários primitivos estavam em 
comunhão com Roma. Quando, em 596, Santo Agos
tinho foi enviado pelo Papa Gregório I, para ser o 
primeiro Arcebispo de Cantuária, pregou a única re
ligião que sabia — o catolicismo papal. Era a reli
gião que então todos os cristãos na Inglaterra reco
nheciam; e, com efeito, Santo Agostinho tinha vindo 
com jurisdição do Papa sobre todos os Bispos britâ
nicos na terra.

Os escritores anglicanos também gostam muito de 
citar a cláusula da “Magna Carta”, de 1215: “Eccle- 
sia Anglicana sit libera”, como se isso significasse que 
a sua Igreja Anglicana deveria ser livre da jurisdi
ção papal. Mas absolutamente não significava tal. A 
expressão “Ecclesia Anglicana” significava não a 
“Igreja da Inglaterra”, mas sim a Igreja Católica na 
Inglaterra, justamente como a expressão “Ecclesia Gal- 
licana” significava a Igreja Católica na Gália, ou “Ec
clesia Hispanica” a Igreja Católica na Espanha. E nem a 
“Magna Carta” continha a mais leve referência a qual
quer independência da Igreja para com o Papa. Foi o 
Rei João quem foi forçado a assinar a “Magna Carta”. 
Era êle quem fazia as concessões; e teve de prometer 
que a Igreja da Inglaterra seria livre da interferência 
régia. Trinta anos mais tarde, em 1245, o Papa Ino- 
cêncio IV escreveu aos abades inglêses que a “Eccle-
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sia Anglicana” era “um membro especial da Mui 
Santa Igreja de Roma”.

A verdade é que, antes do advento de Henrique VIII, 
não havia diferença entre a religião dos ingleses e a 
do resto da cristandade católica. O primeiro ponto dc 
cisão para com a Igreja Católica dos séculos veio com 
o “Ato de Supremacia Régia” de Henrique VIII, em 
1534 — violação flagrante da “Magna Carta” ! Ver
dade é que, de vez em quando, haviam surgido 
disputas entre os Papas e os Reis da Inglaterra, e que 
havia irrupções de sentimento antipapal contra o que 
era sentido como sendo pretensões indébitas do Pa
pado nos negócios temporais. Mas o Arcebispo An
glicano Oarbett, .de York, escreve no seu recente li
vro (1950) “Church and State in England”, p. 40: “A 
verdadeira natureza dessas controvérsias é freqíien- 
temente mal entendida. . .  como sendo a tentativa de 
uma Igreja indignada e de uma nação patriótica para 
escapar da servidão de Roma. Sem embargo, por mais 
que desejássemos que assim fosse, os fatos reais não 
prestam apoio a uma teoria tão simpática ao protes
tantismo atual. Mas Igreja, e Estado aceitavam a su
premacia espiritual do P ap a ... Só os que estavam 
em fiel comunhão com êste é que podiam esperar sal
vação. Morrer excomungado significava a perda da 
vida eterna. A autoridade e jurisdição papal eram acei
tas na Inglaterra como no resto da cristandade oci
dental; as controvérsias surgiram somente sôbre a ex
tensão e limites do exercício delas”.

OBRA DE HENRIQUE VIII

Em 1534, desesperando de persuadir o Papa Cle
mente VII de permitir-lhe um divórcio de Catarina de 
Aragão para poder desposar Ana Bolena, Henrique
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VIII repudiou completamente a autoridade de Roma, 
e proclamou-se chefe da Igreja da Inglaterra pelo "Ato 
de Supremacia Régia”.

Essa rejeição da jurisdição da até então reconhe
cida Santa Sé resultou na criação de uma Igreja nova 
e independente, separada do Papado e da Igreja Ca
tólica do Continente, tal qual como a rejeição da juris
dição do Trono Britânico pelas Colónias americanas 
com a "Declaração de Independência” em 1776 resul
tou na nova e independente nação conhecida na ordem 
civil como os Estados Unidos da América.

Os escritores anglicanos negam que o rompimento 
de Henrique com Roma e a rejeição da autoridade 
do Papa tenha resultado numa nova Igreja, e decla
ram que a "Igreja da Inglaterra” continuou sendo a 
mesma instituição que a Igreja Católica na Inglaterra 
antes desse acontecimento. Mas semelhante contesta
ção não suportará averiguação histórica.

Como prelúdio ao "Ato de Supremacia Régia”, Hen
rique VIII decretara um "Estatuto de Apelações”, em 
cujo preâmbulo procurava justificar as suas ações. Co
mentando este assunto na sua "History of English 
Law” (1931), Sir W. S. Hodsworth, Professor de Di
reito inglês na Universidade de Oxford, diz: “E* no
tável o preâmbulo dêsse Estatuto de Apelações,' em 
parte porque manufatura história em escala sem pre
cedente, mas principalmente porque tem operado des
de aquêle dia até hoje como um poderoso incentivo 
para a manufatura dela por outros sôbre linhas si
milares. Nem é difícil de descobrir a razão para êste 
fenômeno. O regime Tudor foi uma instância caracte- 
rlsticamente hábil do gênio Tudor para criar uma ins
tituição moderna com forma medieval. Mas, a fim de 
criar a ilusão de que a nova Igreja Anglicana era 
realmente a mesma instituição que a Igreja medieval,
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era necessário provar a continuidade histórica dessas 
duas diferentissimas instituições. . .  Só quando sur
giu um historiador que, além de ser o maior historia
dor dêste século, era ao mesmo tempo um consumado 
jurista e um dissidente da Igreja Anglicana tanto co
mo das outras Igrejas (isto é, F. W. Maitland LL. D., 
D. C. L., antigo Professor de Direito em Cambridge), 
foi que á scm-valia histórica da teoria de Henrique 
foi finalmente demonstrada”.

TRIUNFO DO PROTESTANTISMO

Tendo rejeitado a supremacia do Papa sôbre a Igre
ja da Inglaterra a fim de substituí-la pela sua, Hen
rique VIII não teve desejo de fazer quaisquer mudan
ças em outras crenças e práticas católicas.

Contudo, assim que Eduardo VI ascendeu ao tro
no em 1547, o Conselho do rei-menino pôs-se em obra 
para protestantizar a Igreja da Inglaterra. A Missa 
e a obrigação do celibato para o clero foram aboli
das. Os serviços deviam ser pronunciados em inglês 
em vez de latim. Em 1549 Cranmer produziu um pri
meiro “Livro de Oração Comum” ; mas este seguia o 
Missal latino demasiado de perto, para satisfazer os 
que propendiam para uma verdadeira reforma protes
tante; por isto, em 1552 Cranmer publicou um segun
do “Livro de Oração” que refletia de modo muitíssi
mo mais pronunciado ambas as influências, Luterana 
e Calvinista, eliminando todas as referências a um 
sacerdócio sacrifical e quaisquer vestígios de crença 
na Presença Real de Cristo na Eucaristia. E, por ins
tigação de John Knox, o Calvinista, foi inserido nêle 
aquilo que é conhecido como “Rubrica Negra”, sen
do declarado idolatria oferecer adoração de qualquer 
espécie a qualquer imaginária Presença Sacrapiental
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de Cristo nos elementos consagrados de pão e de 
vinho.

Assim Cranmer ficou certo de que a Igreja da In
glaterra, como estabelecida por lei, classificar-se-ia 
como uma das Igrejas protestantes reformadas.

Entretanto, por morte de Eduardo em 1553, Maria, 
a filha de Henrique VIII e da sua mulher verdadeira, 
Catarina de Aragão, sucedeu no trono. Católica prática 
como sua mãe, imediatamente começou ela a desfazer 
a obra erigida por Henrique e Eduardo, repelindo as 
leis eclesiásticas que êles haviam feito, restaurando 
a A îssa em latim, e preparando a reconciliação da 
Inglaterra com Roma. Mas o seu curto reinado de 
apenas cinco anos não foi bastante longo para asse
gurar o seu êxito duradouro, e a ascensão de Isabel 
em 1558, para reinar durante quarenta e cinco anos, 
significou a revivência de uma “Igreja da Inglaterra” 
independente, de acordo com a forma protestante que 
ela assumira no tempo de Eduardo VI.

REGIAAE ELISABETANO

Em 1559, Isabel renovou o “Ato de Supremacia 
Régia”, tomando o título de “Governador Supremo” 
em vez do de “Chefe Supremo da Igreja” ; e, pelo “Ato 
de Uniformidade em Religião”, restaurou o Segundo 
Livro de Oração de Eduardo VI. A mudança de tí
tulo de “Chefe Supremo” para “Governador Supre
mo” era de mera significação nominal. Os bispos de
viam ser nomeados pela Coroa, e a Coroa devia ser a 
fonte de toda a jurisdição dêles.

Quando os Bispos católicos recusaram prestar o 
juramento à supremacia de Isabel foram todos depos
tos e aprisionados, exceto o Bispo Kitchin, de Llan- 
çi3ff? que se çonformou com a noya tei. pm conseqiiên-

13



cia disso, Isabel nomeou uma nova hierarquia, come
çando por Matthew Parker, que foi sagrado Arcebispo 
de Cantuária de acordo com os Ritos do Livro de Ora
ção de 1552; e, portanto, perante os requisitos cató
licos, de modo totalmente inválido.

Mas a coisa principal era ter um episcopado sujei
to à Coroa. O bispo Cooper, na sua resposta aos "Mar- 
prelate Tracts”, escreveu que nenhuma forma de go
verno da Igreja era divinamente ordenada, mas que 
o episcopado era ajustável à constituição monárquica 
da Inglaterra! Até hoje os bispos anglicanos na In
glaterra têm de prestar fidelidade ao Rei, dizendo de 
joelhos diante dele: "Pelo presente declaro que Vossa 
Majestade é o único Governador supremo deste vosso 
reino tanto nas coisas espirituais e eclesiásticas como 
nas coisas temporais... e reconheço que só de Vossa 
Majestade recebo o dito bispado, assim como as espi
ritualidades e temporalidades dele”.

Por isto, quando os bispos aprovaram o uso do Li
vro de Oração Revisto de 1928, depois da sua rejei
ção pelo Parlamento, Sir Lewis Dibdin, Secretário da 
Assembléia da Igreja, declarou chocante que êles des
considerassem a decisão da Casa dos Comuns. Assi
nalou que, quando foi introduzido o Ato de Habilita
ção de 1919, os bispos enfàticamente declararam que 
"o poder do Parlamento, entendia-se, devia ficar inal
terado e absoluto”.

Mas, além de afirmar a sua supremacia, em 1563 
Isabel sancionou os "Trinta e Nove Artigos de Reli
gião”, artigos que refletiam mui grandemente ambos 
os ensinos, Luterano e Calvinista, como norma dou
trinária para a Igreja da Inglaterra.

Disto tudo resulta evidente que o Regime Elisabe- 
tano deu à Inglaterra uma religião que não podia ser 
confundida com a "antiga religião”. Por ocasião da

14



ascensão de Isabel, a Inglaterra era um país católico, 
cm plena comunhão com a Sc de Pedro. No fim do 
reinado dela, o catolicismo era uma religião proibida 
na Inglaterra, dizer Missa era uma ofensa capital, e 
professar crença na supremacia do Papa era um cri
me. Não é, pois, de admirar que, em 1570, o Papa ex
comungasse Isabel e proibisse aos católicos prestar 
culto de então por diante nas igrejas paroquiais!

Mas, além de se avir com os católicos recusantes, 
Isabel achou que devia contender também com os pro
testantes exilados que voltavam do continente depois 
da morte de Maria, e que pensavam que a reforma 
na Inglaterra não tinha ido bastante longe. Êstes co
meçaram a exercer toda a possível influência para 
“purificar” a Igreja Anglicana numa direção protes
tante, protestando até mesmo contra a mantença de 
uma forma episcopal de organização eclesiástica, ê s -  
ses “Puritanos”, como eram chamados, queriam um 
tipo de Igreja Presbiteriana ou Congregacional, e 
muitos dêles acabaram deixando a Igreja da Ingla
terra para se fazerem membros de seitas não-confor- 
mistas. Os que ficaram na Igreja do Estado obtive
ram reconhecimento como um legítimo Partido da Igre
ja Baixa dentro daquela, na Conferência de Hampton 
Court de 1604, um ano depois da ascensão de Jaime I. 
Imediatamente começou dentro do Anglicanismo, entre 
as facções da Igreja Baixa e da Igreja Alta, a luta 
pelo controle da Igreja da Inglaterra.

CONFLITO INTERNACIONAL

Durante o reinado de Carlos I (1625-1649), os 
teólogos da Alta Igreja Anglicana começaram a ela
borar uma teoria da sua Igreja como sendo esta uma 
antiga Igreja Católica fiel à Escritura e às primitivas
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tradições do Cristianismo, somente purgada dos “acrés
cimos e superstições romanas”. Mas as poderosas 
forças Puritanas não simpatizavam com pretensões a 
uma antiga herança católica, e o Arcebispo Laud, de 
Cantuária, foi executado em 1645, compartilhando o 
próprio Rei Carlos I a mesma sorte em 1649.

Seguiu-se a Comunidade Puritana sob os Cromwells, 
a qual durou onze anos, sendo o Anglicanismo subs
tituído pelo Presbiterianismo como religião oficial da 
Inglaterra, e sendo proibido o uso do Livro de Ora
ção Comum.

Entretanto, na Restauração, em 1660, quando Car
los II voltou ao trono, à Igreja da Inglaterra foi dado 
•mais uma yez o lugar de honra. Um Livro de Oração 
revisto foi imposto por um “Ato de Uniformidade” em 
1662, livro esse baseado no Segundo Livro de Ora
ção de 1552, mas com algumas mudanças orientadas 
para o Primeiro Livro de Oração de 1548, a fim de 
satisfazer o Partido da Igreja Alta, sendo a “Rubrica 
Negra” (que fora omitida no Livro de Isabel de 1559) 
restaurada para acalmar os Puritanos.

O advento de Guilherme de Orange em 1688 trouxe 
consigo uma nova inclinação para o Protestantismo, 
a qual degenerou numa letargia e indiferença que pa
receu ameaçar a própria existência da religião na In
glaterra. A “Renovação Evangélica” começada por 
John Wesley, fortemente Luterano e Calvinista em 
visão, despertou um entusiasmo temporário pela re
ligião, mas findou na criação de uma nova e indepen
dente denominação Metodista, e a Igreja da Ingla
terra voltou mais uma vez ao seu relaxamento satis
feito.

Depois, em 1833, veio o famoso sermão de John 
Keble sobre a “Apostasia Nacional”, e Newman co
meçou a publicação dos seus “Tratados para os Tem
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pos”, nos quais procurava sustentar o caráter cató
lico e apostólico da Igreja Anglicana. Assim começou 
o “Movimento Oxford”, que ao menos despertou de
finitivamente do seu letargo a Igreja da Inglaterra, 
quer ateando o entusiasmo pelos princípios da Igreja 
Alta, quer incitando os adeptos do Partido da Igreja 
Baixa a uma violenta hostilidade.

Em 1845, Newman e muitos dos seus seguidores 
deixaram a Igreja da Inglaterra para ingressarem na 
Igreja Católica. Porém Keble, Pusey e outros fica
ram, para fomentar uma “Renovação Católica” entre 
os Anglicanos, criando um “Partido Anglo-Católico” 
ritualista, que é o aspecto mais progressista do An- 
glicanismo hoje em dia.

Contudo, no mesmo século XIX surgiu ali outro Par
tido, cujos membros estavam infetados de Modernis
mo, e que advogavam normas doutrinárias relaxadas 
e um compromisso com o racionalismo. Por isto te
mos Anglicanismo de “Alta”, “Baixa” e “Larga” Igre
ja, conduzindo a quase intérminas disputas.

Até aí, pois, quanto ao nosso breve exame da his
tória anglicana. A nossa atenção deve ser agora vol
vida para os ensinamentos da Igreja da Inglaterra.

NADA DE AUTORIDADE DOUTRINARIA

Escrevendo no “Sunday Express” de 14 de setem
bro de 1947, o Arcebispo Fisher, de Cantuária, quei
xava-se de que: “Às vêzes se afirma que ninguém 
pode dizer o que é que a Igreja da Inglaterra crê. Es
pero ter mostrado que a acusação é inverídica”. Mas 
esta esperança não foi realizada. Porque, embora o 
artigo dêle se intitulasse “As crenças da Igreja da 
Inglaterra”, no máximo pode-se dizer que êle aí ex
pôs as suas próprias crenças, crenças que outros que
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igualmente se proclamam Anglicanos rejeitam em gran
díssima extensão. Podem-se estatuir as crenças dês- 
te ou daquele Anglicano, mas não as doutrinas defi
nidas da Igreja da Inglaterra como tal. Essa Igreja não 
tem autoridade docente à qual os membros se sintam 
obrigados a submeter-se.

Ao tempo da Reforma, a idéia de Cranmer e dos 
seus ajudantes era substituir pela Convocação do Clero, 
com o Rei à frente, a até então reconhecida autori
dade Papal. O Rei devia dar o Assentimento Régio às 
decisões espirituais da Convocação para a Igreja co
mo às decisões políticas do Parlamento para o Esta
do. Mas, desde os tempos dos Stuarts, o Parlamento 
e o Conselho Privado usurparam o lugar da autoria 
dade régia; e, como vimos, em 1928 o Parlamento re
jeitou o Livro de Oração Revisto apresentado pela 
Assembléia Nacional, assim mostrando o seu poder 
para decidir, até mesmo em matéria de doutrina e de 
culto, para os Anglicanos na Inglaterra.

Dizem os escritores anglicanos que infelizmente 
isso pode ser verdadeiro na prática, mas que em prin
cípio só a Igreja tem autoridade para decidir por si 
mesma em matérias doutrinárias. Mas, se há coisa em 

,que todos os Anglicanos estejam acordes é na rejei
ção de qualquer idéia de uma Igreja infalível. Negan
do as pretensões Romanas à infalibilidade, dificilmen
te podem êles pretender a mesma prerrogativa para a 
sua Igreja. Ao mesmo tempo, surgem dificuldades .da 
tese de que só a Bíblia, privadamente interpretada, é 
uma fonte infalível de doutrina —■ porquanto neste 
princípio estribaram-se os não-conformistas para jus
tificar a- sua rejeição do Anglicanismo.

Os Anglicanos da Igreja Alta pensaram resolver o 
problema dizendo que a única fonte fidedigna de 
ensino consiste na Bíblia como interpretada pelos Pa
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dres da Igreja Primitiva e como exposta no Livro de 
Oração Comum. Mesmo assim, a fraqueza desse ar
gumento é evidente. Acaso eram infalíveis os bispos 
da Igreja primitiva? Se sim, então por que não o são 
os bispos de hoje? Aliás, os bispos anglicanos são 
notórios pelo seu conflito em doutrinas vitais. E, ain
da, eram infalíveis os compiladores do Livro de Oração?

Para fugir a estas dificuldades, o Arcebispo Fisher, 
no artigo já mencionado, diz: "Por certo cada Igreja 
deve perguntar-se: Onde está a autoridade final que 
devemos respeitar para a fé que sustentamos? A Igreja 
da Inglaterra crê que o Espírito Santo de Deus, a 
única autoridade final, fala a nós na Sagrada Escri
tura, na tradição da Igreja e no pensamento e expe
riência vivos de hoje. Há, pois, aí, uma tríplice cor
da, cada fio da qual, sem relação com os outros, aberra”.

Aparentemente a idéia é que o Espírito Santo fala 
por meio da Bíblia, da tradição da Igreja e da cons
ciência coletiva dos cristãos; e que o testemunho de 
cada uma destas três coisas deve ser controlado pe
los outros dois. Mas isto reduz a posição Anglicana 
a uma posição de juízo privado sòmente. Cada indi
víduo ainda tem de decidir por si mesmo o que a Bí
blia quer dizer, o sentido das doutrinas tradicionais, 
e em que é que a consciência coletiva concorda. Ne
nhuma viva voz fala a êle. E certamente é exigir de
masiado de alguém o pedir-lhe crer que o Espírito 
Santo é responsável pela atordoante confusão de cren
ças reinante na Comunhão Anglicana!

A verdade é que o Anglicanismo não reconhece au
toridade divinamente garantida neste mundo para de
finir qualquer coisa, nem Parlamento, nem o Conse
lho Privado, nem os Bispos, nem as Convocações de 
Clero, nem os Sínodos do Clero e dos Leigos. A ati
tude mais leal para um Anglicano parece ser esta:
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“Pense o que lhe aprouver, mas resguarde-se de as
serções ou negações positivas”.

Como resultado disso, multidões persistem tradicio
nalmente Anglicanas sem quaisquer convicções verda
deiramente definidas, e não reconhecem na Igreja da 
Inglaterra autoridade doutrinária que as possa obri
gar em consciência.

CRENÇAS TÍPICAS
Contudo, a despeito dessa falta de certeza quanto 

ao que pretende, a média dos anglicanos instruídos, 
se solicitada a estatuir as crenças dos Anglicanos, sem 
hesitação subscreveria as seguintes proposições:

1) A Bíblia contém todas as coisas necessárias 
para a salvação, de modo que não pode ser requeri
do, de quem quer que seja, nada que não possa ser 
provado pela Escritura.

2) Há uma Igreja visível reconhecível como uma 
congregação de fiéis na qual a pura Palavra de Deus 
é pregada e os Sacramentos são administrados de 
acordo com a ordem de v Cristo.

3) Nessa Igreja há um ministério hierárquico de 
Bispos, Sacerdotes e Diáconos.

4) A Comunhão Anglicana pretende ser uma parle 
reformada da Igreja Católica de Cristo, e conserva 
um válido ministério tríplice como supra, derivado 
dos Apóstolos por sucessão ininterrupta.

5) Enquanto a Bíblia é fonte remota de doutrina, 
o Livro de Oração Comum, juntamente com os três 
Credos, e dos Apóstolos, o Niceno e o Atanasiano, 
nêle contidos, deve ser aceito como a regra prática 
de crença e de culto.

6) Há dois Sacramentos a serem considerados co
mo geralmente necessários para a salvação: o Batis
mo e a Eucaristia.

20



E* para notar que os “Trinta e Nove Artigos de 
Religião” contidos no Livro de Oração Comum hoje 
em dia não são considerados como obrigando em cons
ciência. Um escritor anglicano, o Rev. C. B. Moss, no 
seu livro “The Divisions of Christendom”, p. 46, diz 
que Isabel não tinha intenção de impor um esquema 
de doutrina parecido com os Decretos Tridentinos ou 
com as Confissões Protestantes. Declara que os Ar
tigos foram “Artigos de Paz” — “uma declaração 
ambígua destinada a impedir o clero de ser demasia
do definido sobre pontos duvidosos”. Em 1865 foi 
pronunciada uma decisão legal de que o clero não 
estava obrigado a uma subscrição literal dos Artigos, 
mas apenas a um “assentimento geral”. Os leigos ab- 
soiutamente não são obrigados a aceitá-los.

ORDENS ANGLICANAS

As Igrejas protestantes discutem entre si sôbre a 
natureza do ministério cristão descrito no Novo Tes
tamento. Mas não houve discussões sôbre essa maté
ria na Igreja primitiva. Havia uma ordenação para o 
sacerdócio pela imposição das mãos, tendo, os assim 
consagrados, como seus principais deveres, o ofere
cimento do Sacrifício Eucarístico a Deus, a adminis
tração dos Sacramentos, e a pregação da Palavra de 
Deus. E a autoridade ou incumbência dêles derivava 
não dos membros da Igreja em que êles ministravam, 
mas por" transmissão dos Apóstolos, que por sua vez 
a haviam recebido de Cristo, o Divino Fundador da 
Igreja.

A forma de govêrno prevalente na Igreja não é tão 
claramente' descrita no Novo Testamento e nos pri
mitivos documentos cristãos; mas certamente só uma 
forma foi conhecida pelo século segundo, tendo ca
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da Igreja os seus próprios Bispos, Sacerdotes e Diá
conos, ligados todos os Bispos como uma corpora
ção unida e capaz de se reunir às vêzes para definir 
doutrinas e legislar para a Igreja tôda.

Portanto, quando Cranmer publicou o seu novo 
Ordinário em 1550, durante o reinado de Eduardo 
VI, fêz a introdução dêle com esta declaração prefa
ciai: “A todos os homens que diligentemente leem a 
Sagrada Escritura e os Autores antigos é evidente 
que desde o tempo dos Apóstolos houve essas Ordens 
de Ministros na Igreja de Cristo: Bispos, Sacerdotes 
e Diáconos”. E acrescentou que o seu novo Ordiná
rio tinha “a intenção de que essas Ordens fossem con
tinuadas e reverentemente usadas e estimadas nesta 
Igreja da Inglaterra”.

Sem embargo, a despeito dessa declaração das suas 
intenções, e embora preservasse o episcopado como 
forma externa, êle não foi bem-sucedido em preser
var um válido sacerdócio cristão para a nova Igre
ja da Inglaterra. O Bispo anglicano de Derby, DY. 
Rawlinson, no seu livro “The Genius of the Church 
of England” (1949), p. 11, diz: “A continuidade dos 
Bispos foi conservada não por quaisquer razões li
gadas com a idéia de Sucessão Apostólica, mas por 
motivos de política. A Coroa sustentava que o Clero 
precisava de controle, e que para êsse fim se reque
riam Bispos; e, conformemente a isso, houve Bispos”.

De fato, muitos escritores anglicanos hoje em dia 
negam a necessidade do tríplice ministério de Bispos, 
Sacerdotes e Diáconos. Declaram que êsse é um bom 
e útil sistema, benéfico mas não essencial. A Igreja 
da Inglaterra nunca pronunciou qualquer juízo ofi
cial insistindo na doutrina da “Sucessão Apostólica”, 
nem nunca condenou oficialmente os ministérios não- 
episcopais das Igrejas Não-Conformistas.
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A verdade é que, tendo adotado muitos dos ensi
namentos dos Reformadores no Continente, Cranmer 
perdera toda crença na Missa e num sacerdócio sa
crifical. Não teve a intenção de continuá-los. Ade
mais, nas formalidades para o seu novo Ordinário de 
1550, deliberadamente omitiu especificar para qual 
poder, sacerdotal ou episcopal, o candidato estava sen
do ordenado. Só 112 anos depois, em 1662, 6 que fo
ram acrescentadas as palavras, num dos casos, “pa
ra o ofício e trabalho de um sacerdote na Igreja de 
Deus”, e, no outro, “para o ofício e trabalho de um 
bispo na Igreja de Deus”. Daí se segue que, mesmo 
se as formalidades foram postas certo então, um sé
culo de uso das antigas formalidades não tinha dei
xado ninguém vàiidamente consagrado para transmi
tir a outros os poderes sacerdotais.

Quando, pois, em 1896, o Papa Leão XIII pronun
ciou um julgamento a ele solicitado quanto à validade 
das Ordens Anglicanas, declarou-as nulas e inválidas 
no ponto de vista dos requisitos católicos, por defeito 
de intenção e defeito de forma, acrescentando mais 
tarde que o seu veredito era permanentemente obriga
tório e irrevogável.

Os Arcebispos de Cantuária e de York naquele 
tempo prontamente lançaram oís seus protestos e pu
blicaram a sua Resposta oficial, procurando susten
tar a validade das suas Ordens,, embora mostrando 
nessa própria Resposta que de modo algum tinham 
uma idéia justa do sacerdócio cristão.

Escrevendo sôbre este assunto na “National 
Review” de setembro de 1925, p. 73, o Bispo angli
cano Knox, de Manchester, disse: “O Papa recusou 
absolutamente reconhecer as nossas Ordens Anglica
nas sôbre o fundamento de que a nossa Igreja não 
ordena sacerdotes para oferecerem o Sacrifício da
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Missa. A despeito das tentativas feitas pelos nossos > 
Arcebispos para ocultar êste defeito, do seu ponto de 
vista o Papa inquestionàvelmente teve razão. E’ ver
dade que certos sacerdotes da Igreja da Inglaterra 
oferecem pretensas Missas, mas, como não foram or
denados pela Igreja com a intenção de deverem' ofe
recer ao Pai o Corpo e o Sangue de Cristo, para êste 
fim o Sacramento da sua Ordenação é fallio. O Livro 
de Oração e o Ordinário são simplesmente acatóli- 
cos, de vez que não dão sinal de cumprir a mais im
portante das funções católicas”.

O filho do Bispo Knox, Monsenhor Ronald Knox, 
no seu ensaio “Why I am a Catholic”, escrito depois 
de haver abandonado a Igreja da Inglaterra, disse que, 
mesmo que as Ordens Anglicanas fossem válidas em 
si mesmas (coisa que êle deixara de crer), ainda ha
via uma completa falta de incumbência para êsse exer
cício derivada dos Apóstolos. E disse que não estava 
satisfeito de “exercer uma jurisdição que, em última 
instância, procedia de uma fonte não mais respeitá
vel do que uma rainha Tudor”.

PARTIDO DA IGREJA BAIXA

Necessário é agora volvermo-nos para a considera
ção dos diferentíssimos e antagónicos Partidos exis
tentes dentro da Comunhão Anglicana, se quisermos 
ter uma idéia exata desta. E começamos pelo Partido 
da Igreja Baixa, que, ao menos historicamente, é o 
expoente mais autêntico da religião Anglicana como 
originàriamente ela pretendia ser, de acordo com os 
compiladores do Livro de Oração Comum.

Henrique VIII, por certo, tinha querido uma Igre
ja Católica da Inglaterra, independente do Papa e 
sujeita a êle mesmo. Porém a sua morte em 1547 e a
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ascensão de Eduardo VI aplainaram o caminho para 
Cranmer introduzir o Protestantismo. Cranmer, por
tanto, pôs-se imediatamente em obra para abolir a 
Missa, as doutrinas da Transubstanciação e do Pur
gatório, juntamente com muitas práticas católicas tais 
como o celibato do clero, as observâncias da Cande
lária, da Quarta-Feira de Cinzas, e o Domingo de Ra
mos, a Água Benta, as orações à Virgem Maria e aos 
Santos, como também as orações pelos Defuntos.

Recordemos mais uma.vez a sequência histórica 
dos acontecimentos:

Em 1549 Cranmer produziu o seu Primeiro Livro 
de Oração Comum em vernáculo.

Em 1550 forneceu um novo Ordinário que excluía 
toda menção da função sacrifical do sacerdócio.

Em 1551 uma Ordem em Conselho exigia que os 
altares fossem destruídos, e fossem substituídos por 
mesas móveis, a fim de gravar na mente do povo a 
mudança da “velha superstição da Missa para o cor
reto uso da Ceia do Senhor”. Esta última devia ser 
considerada como uma refeição sacramental, e não 
como um sacrifício; e para acentuar isto, a Comunhão 
devia ser dada sob ambas as espécies, como comida 
e como bebida.

Em 1552, já que o Livro de 1549 era declarado 
não suficientemente protestante, foi publicado um Se
gundo Livro de Oração, alterando a ordem do Rito 
Eucarístico e abolindo ou mudando tôdas as expres
sões que pudessem, mesmo remotamente, sugerir uma 
ação sacrifical.

Em 1553, os Bispos e Sacerdotes eram solicitados 
a subscrever os “Quarenta e dois Artigos”, marca- 
damente luteranos em caráter.

No mesmo ano de 1553, entretanto, Eduardo VI 
morreu; e, com o acesso da católica Maria e com a re
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conciliação da Inglaterra com Roma, pareceu como se a /  
obra total de Cranmer estivesse desfeita. Porém a p r^  
pria Maria morreu dentro de breves cinco anos, e em 
1558 Isabel veio a ser rainha, para reinar durante qua
renta e cinco anos. Isabel imediatamente começou a res
taurar a Igreja Nacional Protestante como ela fora sob 
Eduardo VI. Em 1559 publicou um novo Livro dè Ora
ção Comum baseado no Livro de 1552, porém modi
ficado em direção calvinista. Injunções régias foram 
mais uma vez expedidas para que os altares fôssem 
removidos e substituídos por mesas; e um “Ato de 
Uniformidade” exigia aceitação da renovada mudan
ça de religião. O Arcebispo Parker, Protestante con
fesso, foi (invàlidamente) sagrado para Cantuária, e 
homens de simpatias calvinistas nomeados para outros 
bispados, a fim de substituir os bispos católicos de
postos que haviam recusado o Juramento de Su
premacia.

Não pode haver dúvida nenhuma de que a Igreja da 
Inglaterra sob Isabel, com as suas doutrinas e culto 
derivados em grande extensão de Lutero e de Calvino, 
tornou-se parte do Movimento de Reforma Protes
tante. Até mesmo o Dr. W. H. Frere, um dos moder
nos expoentes do Anglo-Catolicismo e outrora Bispo 
de Truro, admitiu que “os livros de serviço naquela 
época, como na época Eduardiana, simbolizavam uma 
real mudança doutrinária” (“English Church in the 
Reigns of Elizabeth and James I”, p. 26). Êle admite que 
o próprio povo, nos dias de Isabel, pensava da Igre
ja da Inglaterra como de uma “mudança de religião”, 
e falava da Fé Católica como da “velha religião”. 
Daí, enquanto a palavra “Protestante” não é achada 
no livro de Oração, está no Juramento da Coroação, 
no qual o Rei tem de professar-se um “fiel Protes
tante” e de prometer manter a religião protestante no
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seu reino. Nem é sem significação que, após a Decla
ração de Independência em 1776, os Anglicanos na 
América houvessem escolhido como título para a sua 
Igreja “A Igreja Protestante Episcopal dos Estados 
Unidos da América”.

Por isso, os membros do Partido da Igreja Baixa, 
ou Evangélicos, como às vêzes são chamados, são 
mais fiéis ao Anglicanismo como Isabel quis que êste 
fosse, do que o são os homens da Igreja Alta. Para 
os homens da Igreja Baixa, a Igreja da Inglaterra é 
simplesmente “Protestantismo Estabelecido”. Para 
eles, Roma não é um dos “ramos da verdadeira Igre
ja”, ou uma “irmã errada”, senão uma Igreja após
tata e uma abominação. Eles creem na salvação pela fé 
sòmente, odiando ritualismo e sacramentalismo. Não 
reconhecem sacrifício exceto o da Cruz no Calvário. 
Negam qualquer sacerdócio na Igreja além de um 
ministério de pregação. Se aceitam o episcopado, não 
é por pensarem-no necessário, mas sòmente por ser 
ele útil para lei e para ordem. Intercomunhão com 
não-conformistas, cujos ministros são justamente tão 
ministros do Evangelho como o é o clero anglicano, 
é coisa .inteiramente permissível. Sobretudo, os Angli
canos deveriam estar sempre prontos a juntar forças 
com os não-conformistas para resistir à influência e 
crescimento da Igreja Romana.

Tal é uma forma de religião que tem tanto direito 
a se chamar Anglicana como qualquer outra forma.

PARTIDO DA IGREJA ALTA

Pregando que a religião é assunto pessoaf e indi
vidual entre a alma e Cristo, os Reformadores Protes
tantes não deixaram lugar para qualquer doutrina de 
uma Igreja visível. Para êles a Igreja era necessària-
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mente invisível, constando só daqueles que, pela fé e 
pelo arrependimento interiores, haviam aceitado Cris
to como seu Salvador. Não importava a que Igreja 
tal gente pertencia, contanto que não aderisse à “após
tata” Igreja Romana. Naturalmente êles não viam sen
tido em perguntar: “Qual é a Verdadeira Igreja?”. 
Tomavam vistas muito baixas da Igreja Católica co
mo parte integrante da religião cristã, e tinham pou
ca consideração para com práticas sacramentais ex
ternas.

Em contraste com esses, sempre houve na Igreja 
Anglicana outros que sustentavam vistas mais altas da 
posição da Igreja como organização divinamente ins
tituída, necessária para a dispensação sacramental 
da graça e para a mediação da salvação aos homens. 
Para êles, ser membro de Cristo supõe participação 
na Igreja de Cristo; e é essencial que cada um seja 
membro da Verdadeira Igreja de Cristo, e não mera
mente de qualquer substituta desta de feitura hu
mana.

Com estas convicções, os Anglicanos da Igreja Al
ta sentem-se forçados a justificar a sua Igreja como 
ainda sendo parte da Igreja Única, Santa, Católica e 
Apostólica, e a trabalhar pela restauração dos ensina
mentos e práticas católicas dentro da Comunhão An
glicana. Os homens da Igreja Baixa sempre denun
ciaram êsses homens da Igreja Alta como “Romani- 
zantes”, não admitindo na história Anglicana a base 
para a qual os homens da Igreja Alta apelam.

Deve ser lembrado que Isabel queria uma Igreja 
compreensiva e que, a fim de chegar a acôrdo entre 
as facções digladiantes, foram feitos formulários An
glicanos tão ambíguos quanto possível, retendo ele
mentos católicos para aplacar os inglêses de menta
lidade católica, e incorporando elementos protestan
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tes para acalmar os defensores das doutrinas lutera
na e calvinista.

Nos tempos dos Stuart, portanto, os homens da 
Igreja Alta, tais como Laud e seus seguidores, pro
curaram ignorar os elementos protestantes, e acentua
ram os elementos católicos, embora com as reservas 
necessárias para ficarem na Igreja da Inglaterra. In
sistiam na continuidade da sua Igreja com a Igreja 
da pré-Reforma, e declaravam que ela era uma “par
te reformada” da Igreja Católica. Na Reforma, se
gundo êles, a Igreja da Inglaterra apenas “lavara o 
rosto”, não fazendo mudanças essenciais, embora se 
houvesse gravemente comprometido fazendo penosas 
concessões ao Protestantismo. Proclamavam, por
tanto repudiar tanto os acréscimos romanos como 
protestantes. Concediam ao Papa uma primazia de hon
ra, mas não de jurisdição. Ensinavam a Presença Real 
de Cristo na Eucaristia, mas não por transubstancia- 
ção. Acreditavam na confissão auricular, mas não que 
fosse de obrigação.

Após a morte de William Laud em 1645, e duran
te o Período da Commonwealth, esses modos de ver 
dos homens da Igreja Alta Carolina foram postas fo
ra de baralho, e o Partido Protestante conquistou a po
sição dominante. Mas a escola Laudiana foi revivida 
pelo Movimento Oxford de 1833, quando os “Tracta- 
rians” tentaram mais uma vez manter a posição “Ca
tólica” da Igreja da Inglaterra. Por formas òbvia- 
mente forçadas e não históricas esforçaram-se êles 
por ler uma interpretação católica no Livro de Ora
ção e nos “Artigos de Religião”. E começaram uma 
campanha pela restauração do Ritual Católico.
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“ANGLO-CATÓLICOS”

Doze anos depois de ter publicado o primeiro dos 
seus “Tratados” destinados a fazer a Igreja da Ingla
terra cônscia da sua herança católica, John Henry 
Newman percebeu a impossibilidade de tais preten
sões, viu a necessidade de uma viva voz numa Igre
ja docente, a qual não devia ser achada no Anglica- 
nismo, e em 1845 submeteu-se a Roma. Muitos o se
guiram, mas os que ficaram formaram o núcleo de um 
“Partido Anglo-Católico” que cresceu firmemente em in
fluência e em número, até incluir hoje, em graus variá
veis, pelo menos um têrço dos Anglicanos práticos no 
mundo inteiro.

Os Anglo-Católicos falam desprezadoramente da 
Igreja da Inglaterra como esta existe no presente, 
com a sua tolerância de Protestantismo; mas insistem 
em que ela preservou do desastre da Reforma ao me
nos os puros essenciais de um verdadeiro ramo da 
Igreja Católica. E concebem como seu dever o per
manecerem na Igreja Anglicana, apropriando-se das 
práticas católicas e propagando-as até que ela tenha 
sido purgada de todos os vestígios da heresia 
protestante. O progresso deles tem sido em desafio 
aos seus Bispos, mas eles sustentam que nenhuma 
autoridade na Igreja da Inglaterra pode passar por 
cima das coisas autorizadas pelo “consenso Católico” 
dos três grandes ramos da Igreja Católica, “Roma, 
Constantinopla e Cantuária” ! A condenação do Papa 
Leão XIII às Ordens Anglicanas foi um grande desa
pontamento para êles, mas êles continuam na sua tri
lha, ganhando apoio popular pelo zêlo e sacrifício 
próprio do seu clero, e esperando contra toda espe
rança pela final reunião da Igreja da Inglaterra com 
Roma sob exigências papais modificadas.
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Enormes são as dificuldades da posição Anglo-Ca- 
tólica, e os esforços para fugir delas provam-se fúteis.

Se perguntados: “Por que vocês Anglicanos se se
pararam de Roma no começo por um culposo ato de 
cisma?”, eles respondem: “Nós nunca fizemos nada 
disso. O Papa é que fêz o cisma para conosco exco
mungando injustamente Isabel em 1570”. Referência 
ao repúdio de Isabel para com o Papa pelos Atos de 
1559, isto parece não causar impressão nenhuma 
nêles!

Quando desafiados sobre o caráter protestante do 
Livro de Oração Comum, êles respondem que a cor
rupção, em 1552, do Livro de 1549 foi ilegalmente im
posta à Igreja da Inglaterra pelo Parlamento, mas 
nunca foi autorizada pela Convocação. Mas desde
nham o fato de que o Livro de 1662, em uso por per
to de trezentos anos, foi baseado no Livro de 1552 
e não no Livro de 1549.

Entregam-se a uma pretensão de “continuidade” 
refutada pela história em milhares de documentos, e 
a uma “teoria de ramo” rejeitada pelos outros supos
tos “ramos”, tanto romano como ortodoxo.

Os seus princípios dão origem ao absurdo de que 
um católico continental que reconhece a supremacia 
papal toma-se um cismático, sem qualquer mudança 
nos seus modos de ver ou na sua vassalagem, atra
vessando o canal e pondo pé na Inglaterra, e no en
tanto fica livre do cisma no momento em que deixa 
as' praias da Inglaterra!

Êles não têm solução para o problema de uma re
velação infalível sem uma viva voz infalível para in
terpretar essa revelação.

A despeito destas dificuldades, êles vêem na revi- 
vência da vida sacramental e das Ordens Religiosas 
na Igreja da Inglaterra evidências da presença e do
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poder de Deus; e sentem que não podem desmentir 
as suas Ordens. Mas não querem admitir a força des
tes argumentos quando os não-conformistas apontam 
exemplos de santidade nas suas próprias fileiras, e fa
lam dos seus ministérios não-episcopais como aben
çoados por Deus.

Se os Católicos acham aberrante a posição dos An- 
glo-CatóIicos, podem ao menos ser-lhes gratos por 
honrarem os ideais católicos, e por atuarem como um 
fermento na Igreja da Inglaterra para preservá-la de 
ser levada a uma completa descrença, de um lado, ou 
a um violento anticatolicismo, do outro. Enquanto 
isso, o Anglo-Catolicismo é uma fonte frutuosa de 
muitas conversões individuais a Roma e ao genuíno 
catolicismo.

PARTIDO DA IGREJA LARGA

Não é surpreendente que, numa Igreja que tolera 
advogados tanto do Protestantismo como do Catoli
cismo, surgisse entre alguns dos seus membros uma 
impaciência em ambos os extremos e úm consequen
te resvalar para 'o  indiferentismo religioso.

Por isto, na história Anglicana do Período da 
Commonwealth encontramos os “Latitudinários”, que 
não esposavam a causa nem do extremo Protestan
tismo nem do Catolicismo, mas queriam uma Igreja 
compreensiva indiferente às crenças e práticas dos 
seus membros. Recusando lançar a sua sorte com os 
Partidos ou da Igreja Baixa ou da Igreja Alta, e de
nunciando todo entusiasmo, êles se refugiaram no in
diferentismo e no ceticismo. E a sua escola de pen
samento tem persistido na Igreja da Inglaterra.

Por volta de 1850 os seus sucessores tornaram-se 
conhecidos como “homens da Igreja Larga”, e ainda 
mais tarde como “Modernistas”. Para êles, teologia
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é meramente a filosofia de qualquer época particular. 
Dogmas nenhuns podem ser perpètuamente obrigató
rios. Assim como a experiência religiosa varia, assim 
também o Cristianismo deve ser continuamente refun
dido. O apêlo ao sobrenatural é indistinguível de um 
apelo à superstição. A Igreja da Inglaterra é simples
mente a nação no seu lado religioso, e em matérias 
de crença e de culto e de disciplina cabe à lei da terra 
decidir o que é que a boa ordem requer.

Em 1918, quando o Modernista Dr. Hensley Hen- 
son foi nomeado pela Coroa Bispo de Hereford, o 
Bispo Kinsman, da Igreja Protestante Episcopal na 
América, escreveu: “Henson negou a autoridade do 
episcopado e do sacerdócio, o princípio sacramental 
em geral; e defende, se não as faz, negações de 
certos Artigos nos Credos. . .  Mas o Arcebispo, como 
administrador consciencioso do sistema da Instituição, 
tem de sagrá-lo, visto que esse sistema compreende 
todas as “escolas de pensamento”, é especialmente 
brando para com todos os céticos, e severo somente 
para com os que tomam a sério a sua profissão de 
lealdade à Igreja antiga... Não há apartar-se de 
Henrique VIII e de Cranmer, do domínio leigo e da 
vil descrença no sobrenatural. E’ inteiro contra-senso 
erigir o Rei Carlos e Laud em típicos Anglicanos” 
(“Salve Mater”, pp. 89-90).

Dois anos depois, o próprio Bispo Henson escre
veu, quando foi promovido para Durham: “E* difícil 
imaginar mais completa demonstração da confusão An
glicana do que o fato de um clérigo Anglicano sus
penso em 1909 e desrespeitando a suspensão ser ele
vado ao episcopado em 1918, a despeito de um forte 
clamor de protesto, e ser preferido para uma das maio
res posições na hierarquia em 1920! Não há dúvida 
de que a Igreja da Inglaterra é tão incoerente e divi
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dida que realmente não pode nem pensar nem agir 
como um só corpo” (“Retrospect of an Unimportant 
Life”, vol. I, p. 326).

Porém mesmo em 1949 pronunciamentos feitos pe
lo Bispo Modernista Barnes, de Birmingham, fizeram 
o Arcebispo de Cantuária declarar públicamente que, 
se êle próprio defendesse tais modos de ver, em cons
ciência não seria capaz de ficar sendo um Bispo da 
Igreja da Inglaterra, embora não tivesse em mira 
quaisquer medidas práticas para disciplinar o Bispo 
Barnes.

Uma Igreja compreensiva deve estar sempre prepa
rada para pactuar, e para conceder qualquer latitude 
que o homem da Igreja Larga ache conveniente exigir.

INTÉRMINAS CONTRADIÇÕES

“Ao Regime Elisabetano”, escreveu o Bispo Kins- 
man enquanto ainda Bispo Episcopaliano, “é que a Co
munhão Anglicana deve uma qualidade característi- 
ca, às vêzes considerada uma excelência, porém mais 
justamente uma fraqueza. E é a sua habitual ambigui
dade. Ela visava à compreensão; e acabou no com
promisso” (“Salve Mater”, p. 116). Porquanto a ver
dade é que os teólogos Anglicanos tiraram por ata
cado idéias de fontes outras e colidentes, Luterana, 
Calvinista, Católica e até dos racionalistas incrédulos. 
E essa gente importuna não estava sujeita a nenhuma 
autoridade.

O Bispo Anglicano de Derby, Dr. Rawlinson, admi
te com inteira ingenuidade que “O Ato de Uniformi
dade ainda está no Livro do Estatuto; mas, efetiva
mente, é letra morta”. Êle declara que um candidato 
à ordenação tem de prometer com tôda solenidade que 
usará o Livro de Oração de 1662, “e nenhum outro, 
exceto quando fôr ordenado por autoridade legal”. A sua
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própria prática é perguntar a cada ordinando que signi
ficação empresta às promessas, mas “quase universal- 
mente tenho achado que, quando esta pergunta lhes 
é feita, os homens não têm resposta a dar. Não pen
saram ou consideraram claramente a m atéria... Há 
aí claramente envolvida uma questão de consciência, 
e os homens não deveriam ser postos na situação de 
terem de fazer promessas solenes cujo significado não 
consideraram”. E acrescenta: “Há, suponho eu, pou
ca ou nenhuma dúvida de que originàriamente “au
toridade legar queria dizer ou o Rei no Parlamento 
ou o Rei no Conselho” (“The Genius of the Church 
of England”, pp. 19-20).

Anteriormente, no mesmo livro, o Dr. Rawlinson es
crevera: “Anglo-Católicos italianizantes, pretensos “Mo
dernistas”, e Protestantes Kensitistas são todos (com 
variados graus de desconforto) tolerados na Igreja da 
Inglaterra, mas nenhum dêsses vários grupos extre
mistas tem a .menor probabilidade de algum dia captu
rar a Igreja como um todo ... Os cristãos que nun
ca podem ser felizes sem unanimidade em todos os 
pontos de doutrina ou de prática, ou que exigem de
finições “tranchantes”, nunca acharão a Igreja da In
glaterra uma Igreja cômoda de habitar” (p. 17).

Com tanta coisa tolerada e tão pouca autorizada, 
só se pode concluir é que a Igreja da Inglaterra não 
tem ensinamentos fixos sobre muitos pontos. Numa 
palavra, ninguém diz as crenças religiosas de qual
quer homem dizendo que êle é um Anglicano. Dife
rentes escolas de pensamento têm predominado em 
diferentes tempos. Colégios Teológicos alinham-se, no 
seu ensino, desde o Catolicismo não-papal até o Cal- 
vinismo antipapal, rivalizando Anglo-Católicos e Evan
gélicos entre si em subscrições para fundos de orde
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nação a fim de se assegurarem a sua quota propor
cional nas fileiras do clero.

A “Sociedade para a Propagação do Evangelho”, 
da Igreja Alta, expede missionários a países estran
geiros para ensino do Anglo-Catolicismo, ao passo 
que a “Sociedade Igreja Missionária”, da Igreja Bai
xa, coopera com a “Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira” no envio de advogados do Protestantis
mo — para o desencaminhamento de nativos que não 
sabem o que fazer de religiões diametralmente opos
tas ensinadas em nome de uma só e mesma Igreja da 
Inglaterra!

O Anglo-Católico Rev. Vernon Staley publicou um 
livro intitulado “The Catholic Religion”. Em respos
ta, o Evangélico Rev. W. H. Griffith Thomas publicou 
um livro similar em tamanho e estilo, intitulado “The 
Catholic Faith”, expondo a interpretação protestante 
do Anglicanismo. Em oposição a ambos temos “My 
Faith”, pelo homem da Igreja Larga Rev. Vernon 
Storr; e a predileção de uma nova religião para os 
futuros Anglicanos pelo Modernista Dr. J. W. Hunkin, 
Bispo de Truro, numa publicação intitulada “The 
Gospel for Tomorrow”.

Será então de admirar que “A Comissão sôbre Dou
trina Cristã” nomeada pelos Arcebispos de Cantuá- 
ria e de York haja intitulado o seu Relatório de 
“Doutrina na Igreja da Inglaterra” e não de “Doutri
na da Igreja da Inglaterra”, para deleite dos Moder
nistas e desespero dos Anglo-Católicos?

UNIDADE ANGLICANA

'Tem sido dito que, a despeito de tôdas essas reli
giões diferentes e rivalizantes, a Comunhão Anglica
na conserva, não obstante, a sua unidade. Mas que é 
que mantém juntos todq§ os Angliçanos? Deve §er

36



alguma coisa de mais profundo do que “Instituição”, 
porque esta só existe na Inglaterra, e os Bispos reu
nidos em Lambeth vieram não só de Igrejas Anglica
nas independentes nos Domínios Britânicos, como tam
bém dos Estados Unidos e mesmo da China e do 
Japão.

O Episcopaliano Americano Dr. Leicester C. Lewis, es
crevendo no “Holy Cross Magazine”, tentou respon
der à pergunta. Segundo êle, o laço que une os An
glicanos não é, certamente, o “Livro de Oração”, de 
vez que não há fidelidade unificada a êle; nem são os 
Credos, que muitos Anglicanos professos não creem, 
e que podem ser negados com impunidade; nem o 
“culto litúrgico”, visto haver nele a mais extrema di
versidade de prática.

Qual, pois, pode êle ser? O Dr. Lewis responde que 
êle reside no fato de serem católicos os formulários do 
Anglicanismo, mas não serem forçados na prática. Os 
membros de mentalidade católica da Comunhão An
glicana têm os formulários de seu lado, e são inteira
mente livres de viver de conformidade com êles. Os 
protestantes e outros refugiam-se no fato de serem 
êsses formulários largamente desrespeitados, e, como 
a negação dêles na prática é tolerada, êles também 
podem sentir-se inteiramente à vontade na Comunhão 
Anglicana. “A unidade Anglicana”, escreve êle, “tem 
persistido e é real hoje por causa da firme adesão à 
ordem católica, de um lado, juntamente com uma re
cusa para forçar essa ordem, de outro”.

O Dr. Lewis escreve como um Episcopaliano “de men
talidade católica”. O Episcopaliano “de mentalidade pro
testante” declararia protestantes os formulários angli
canos, e diria que o Dr. Lewis e os que como êle pen
sam só podem sentir-se à vontade na Comunhão An
glicana, pelQ fato de sçr a sua negação dos formu
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lários tolerada pelos protestantes! Enquanto isso, uma 
unidade que é baseada na tolerância de uma falta de 
unidade é um paradoxo que provará demais para 
muita gente, como o provará o conceito de uma “fir
me adesão” à ordem católica simultaneamente com uma 
completa indiferença a uma verdadeira desordem aca- 
tólica!

Na realidade, a suposta unidade entre os Anglica
nos não passa de nominal, não trazendo nenhuma se
melhança com aquela unicidade em crença, culto e 
disciplina essencial a uma Igreja divinamente insti
tuída.

EPISCOPALIANOS AMERICANOS

Um exame da Comunhão Anglicana não seria com
pleto sem uma breve vista de olhos na sua posição 
nos Estados Unidos da América.

Quase vinte anos antes de os peregrinos do “May- 
flower” aportarem a Plymouth, E. U. A., a 20 de de
zembro de 1620, a Igreja da Inglaterra já existia em 
Virgínia, estando o seu clero sujeito à jurisdição do 
Bispo de Londres.

Contudo, em 1630, muitos Anglicanos Puritanos, 
insatisfeitos com a política de Igreja Alta de Carlos I 
e do Arcebispo Laud de Cantuária, emigraram para 
as Colónias Americanas, e estabeleceram-se em Mas- 
sachusetts. Êsses colonos anglicanos, todavia, junta
mente com o clero que com eles veio, pràticamente 
abandonaram o Anglicanismo pelo Congregacionalis- 
mo, navegando de volta à Inglaterra os que protes
taram. Os Anglicanos Virginianos, temerosos de si
milar corrupção Puritana na sua própria Colónia, fi
zeram uma lei em 1643 exigindo conformidade à Igre
ja da Inglaterra, multando, aprisionando e expulsan
do daquela Colónia os não-conformistas.

Depois da Revolução Americana e da Declaração
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de Independência em 1776, a “Igreja da Inglaterra” 
na América teve de achar um novo nome, e escolheu 
o de “A Igreja Protestante Episcopaliana dos Estados 
Unidos da América”.

O primeiro problema desta nova Igreja Protestan
te Episcopaliana foi conseguir Bispos. Os Anglicanos nas 
Colónias nunca tinham querido Bispos, que o Gover
no Britânico podia usar como um meio de contrôle 
eclesiástico do qual tantos deles haviam fugido. Ha- 
viam-se contentado com reconhecer o mui distante Bis
po de Londres como sua autoridade diocesana nomi
nal, enviando à Inglaterra candidatos ao Ministério, 
a fim de ali serem ordenados. A Declaração de Inde
pendência, portanto, achou-os sem um único Bispo.

William White, Reitor de Filadélfia, homem de mo
dos de ver extremamente da Igreja Baixa, sugeriu a no
meação de um “Moderador” sem sagração, ao longo 
de linhas presbiterianas. Mas, em 1784, o Rev. Sa
muel Seabury, homem moderadamente da Igreja Alta 
de Connecticut, foi sagrado Bispo Anglicano na Es
cócia, visto os Bispos inglêses terem recusado sagrá- 
lo, por causa da sua recusa de fazer o Juramento de 
Vassalagem à Coroa. William White, portanto, com 
Samuel Provoost, de Nova York, foram para a Ingla
terra e, tendo vencido as dificuldades a respeito do 
Juramento, foram sagrados em Lambeth em 1787.

Naturalmente, essas ordenações protestantes Epis- 
copalianas, sob o ponto de vista católico, eram tão fa
lhas como as Ordens Anglicanas das quais derivavam, 
e não podiam prover a nova Igreja de um sacerdócio 
católico válido. Mas isso não teria aborrecido ao me
nos William White, pois êste não tinha crença em ne
nhum sacerdócio católico. Numa Convenção em 1789, 
quando foi aprovada uma Constituição para a nova 
Igreja, êle lutou, contra a oposição feita pelo Bispo
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Seabury, em favor de mudanças doutrinárias e litúr- 
gicas numa direção protestante, como resultado das 
quais foram introduzidos no Livro de Oração Ame-* 
ricano elementos tirados do Rito Escocês, sendo a pa
lavra “sacerdote” substituída em muitos lugares pela 
palavra “ministro”, e sendo a forma de absolvição 
dos pecados suprimida das prescrições para a Visi- 
tação dos Enfermos.

Entretanto, foi o Bispo Hobart, de Nova York (1811- 
1830), quem fêz mais do que qualquer outro para 

erigir a Igreja Protestante Episcopaliana dos Estados 
Unidos. Êle era estritamente “Episcopaliano”, recusan
do reconhecer a validade de quaisquer Ordens a não ser 
episcopais.

Depois da sua morte, o Movimento Oxford, na In
glaterra, e o subsequente surgimento do Angio-Cato- 
licismo, deu nascimento a tendências da Igreja Alta 
na Igreja da América, as quais levaram a uma estré
nua oposição por parte dos homens da Igreja Baixa 
e a acusações de “Romanizantes” ali como na Ingla
terra. E, como na Inglaterra também, o conflito en
tre os dois partidos resultou num Partido de Igreja 
Larga ou Liberal, o qual fêz pressão por mais e mais 
liberdade doutrinária e litúrgica.

Em 1873, uma “Igreja Episcopal Reformada” sur
giu da “Igreja Protestante Episcopal”, sob os funda
mentos de que esta última não era bastante protes
tante na sua visão; embora essa última fôsse, e seja, 
uma Igreja definidamente protestante, a despeito das 
pretensões do Partido da Igreja Alta a ela pertencente.

Os homens da Igreja Alta Americana certamente 
nunca se descreveram como “Anglo-Católicos”. O têr- 
mo “Anglo” seria sem significação na América, e ne
nhum têrmo equivalente, tal como “Américo-Católico”, 
se fêz jamais sugerir. Na América, “Católico” signi
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fica “Papal”, e os Americanos não sabem nada de 
Catolicismo sem o Papa. Por isto chamam-se a si 
mesmos simplesmente “Episcopalianos”, lamentando a 
adição de “Protestante” a “Episcopaliano” no título ori
ginalmente escolhido para a sua Igreja.

As Igrejas Protestantes Episcopais têm na América 
influência muito maior do que a sua força numérica 
sugeriria; porque estão bem em baixo da lista esta
tística. Comparadas com uns 30 milhões de Católicos, 
com uns 13 milhões de Batistas e com uns 10 milhões 
de Metodistas, a Igreja Protestante Episcopaliana tem 
apenas 2.155.514 membros, e a Igreja Episcopaliana 
Reformada somente 8.000.

Mas o progresso do Episcopalismo na América foi 
grandemente estorvado primeiramente pelo fato de 
muitos dos emigrantes originais vindos da Inglaterra 
serem gente que procurava fugir à necessidade de se 
conformar à Igreja Anglicana — o que a custo os dis
punha favoràvelmente para com o Anglicanismo na 
sua terra de adoção; e, em segundo lugar, pela “De
claração de Independência”, com a quase inevitável 
reação do povo Americano não só contra a Inglaterra, 
mas também contra a Igreja nacional da Inglaterra.

MOVIMENTO PRÓ REUNIÃO

O Reviver Anglo-Católico entre os Anglicanos foi 
uma das causas principais do Movimento Pró Reunião 
de que ouvimos falar hoje em dia. Porquanto, como 
opostos a uma baixa doutrina denegatória de qual
quer necessidade real da Igreja como instituição vi
sível, os Anglo-Católicos têm posto em proeminência 
entre os protestantes o ensinamento do Novo Testamen
to de haver Cristo realmente querido uma Igreja vi
sível e indivisa, tal como Êle próprio a estabeleceu 
primitivamente. Por isto, livros e mais livros estão sain
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do de penas protestantes, e não somente das dos An
glicanos, deplorando o escândalo da multidão de di
visões entre os cristãos.

Mas os Anglo-Católicos estão na vanguarda na sua 
constante insistência sobre a necessidade da Reunião. 
Considcrando-se Católicos, êles falam dos três ramos 
vivos da Igreja Católica, o Romano, o Ortodoxo e o 
Anglicano, os quais infelizmente, dizem êles, estão num 
estado de cisma em relação um ao outro. Enquan
to êsses três ramos vivos não estiverem unidos mais 
uma vez, não pode haver aquela Igreja Una, Santa, 
Católica e Apostólica por cuja unidade Cristo orou. 
Isto virá, esperam êles, no bom tempo de Deus. Con
forme um dêles disse, “Creio na Santa Igreja Cató
lica, e lamento que ela não exista”.

Roma, é claro, rejeita absolutamente essa explica
ção. Declara que, em matérias essenciais que afetam 
a sua própria constituição, não pode haver divisões 
“na” Igreja de Cristo, mas apenas divisões “para com” 
essa Igreja; e que ela é a Igreja Una, Santa, Católica, 
Apostólica e Indivisa. E declara ser dever de todos os 
que não estão em comunhão com ela voltarem à Igreja 
que os seus antepassados nunca deveriam ter deixado.

Contudo, os Anglo-Católicos recusam ver isso. In
sistem em que a Comunhão Anglicana ainda é um ra
mo vivo juntamente com as Igrejas Romana e Orto
doxa, embora erradamente, por malícia ou fragilida
de humana, todos os três estejam em discrepância. 
Sustentam que o Anglicanismo, a despeito da diver
sidade nas suas próprias fileiras conserva ao menos 
meios de graça suficientes para santificar os seus mem
bros. O seu estado de separação de Roma e das Igre
jas Ortodoxas Orientais foi permitido por Deus; mas 
isto é apenas um expediente temporário, enquanto o 
cisma não é sanado. E, no saneamento dêsse cisma,
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dizem êles, é plano de Deus que a “Comunhão Angli
cana” deve ser a “Igreja-Ponte” entre Roma, de um 
lado, e as Igrejas Ortodoxa e Protestantes, do outro. 
E, por isto, fazem tudo quanto podem para desenco
rajar conversões individuais de Anglicanos a Roma, 
como sendo um empecilho para ultimar a Reunião in
corporada.

Enquanto reconhecem a sinceridade e zêlo dos An- 
glo-Católicos nos seus esforços em pró da Reunião in
corporada, os Católicos têm a declarar a desesperança 
e impossibilidade de tal sonho. Porque a realização 
dêle requereria que todos os não-católicos primeira- 
mente se tornassem religiosamente um entre si, como 
são os membros da Igreja Católica com os quais êles 
se uniriam; e só um princípio de autoridade divina, 
que todas as Igrejas não-católicas rejeitam, poderia 
alcançar êsse intento.

Cada indivíduo tem a responsabilidade de seguir 
a sua própria consciência como ela é em qualquer 
tempo dado; e, se Deus, na sua bondade, dá a algum 
homem a luz para ver a verdade dos postulados da 
Igreja Católica, considerações de conveniência não po
dem justificar a permanência dêle em alguma outra Igre
ja cuja existência separada se baseia na oposição a 
essas pretensões.

Mas, recebendo o dom da Fé na Igreja Católica 
como a única verdadeira Igreja de Cristo, ninguém 
deixaria de perceber * êsse dever. Os que sinceramen
te cogitam de outras alternativas ainda não atingiram 
êsse grau de conhecimento ou de fé que todo conver
tido à Igreja Católica tem descoberto ser um dos mais 
preciosos dons de Deus. Certamente, todo leitor não- 
católico dêste opúsculo deveria rezar para que, se real
mente tal fosse o caso, pudesse êle receber semelhante 
graça.
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Já lá se vão quatro séculos que o protestantismo, 
separando-se da Igreja, rompeu a unidade espiritual 
do Ocidente. E’ tempo de cair a poeira levantada pe- 
ds primeiros combates e tomarem os contendores cons- 
iência sincera de suas respectivas posições. Cessem 
•s protestantes de repetir as suas velhas acusações 
lemonstradamente falsas; cessem de confundir o culto 
lo santos com a idolatria, o governo dos sucessores 
!e S. Pedro com a tirania de uma vulgar ambição hu- 
lana; cessem de encarar a Igreja católica com esta 
ostilidade intratável, pouco evangélica e ofuscadora 
ias verdades objetivas. Com uma franqueza meritó- 
ia, é o conselho dado recentemente pelo pastor Jen- 
ierzok, de Lietzen: ‘‘Amigos ou inimigos da Igreja 
omana, devemos absolutamente aprender a melhor co- 
hecê-Ia. Se quiserdes compreender a essência do ca- 
)licismo, comprai um catecismo romano. Êle vos mos

trará que riquezas espirituais possui esta Igreja”. Ou
tro protestante, Guenther, pastor adjunto de Ober- 
loessnitz: “Temos muito que tomar na vida espiritual 
tão rica do catolicismo romano. Sem dúvida, convém 
provar tudo conforme o princípio do Evangelho. Mas 
em face da Igreja romana, que, enfim de contas, é 
a nossa Igreja-mãe, devemos conservar a atitude mais 
irênica”. Esta atitude pacífica — mais racional e mais 
cristã, — levará a um conhecimento real da verdadeira 
Igreja católica e fará tombar a barreira de precon
ceitos levantados pelos primeiros ódios e pelas pri
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meiras paixões, que se não podem eternizar sem de
trimento da verdade.

Conhecimento mais sincero do catolicismo e exame 
mais leal do protestantismo. Depois de quatrocentos 
anos a Reforma não fêz senão dividir e separar. Aí 
estão as seitas às centenas; aí está a fé cristã muti
lada em mil crenças diversas e mutáveis ao sabor das 
fraquezas e ignorâncias humanas. Ora, a unidade de fé 
é uma condição essencial de uma religião revelada, 
una fides; a união da comunidade cristã é o desejo 
supremo de Quem fêz da caridade e do amor o seu 
grande mandamento: ut sint unum. No próprio pro
testantismo, sentem-no todas as inteligências mais ele
vadas, todas as consciências que ainda não perderam 
de todo o ‘senso do cristianismo. Numa alocução pro
nunciada ante a Federação protestante em Paris, W. 
Monod, resumindo o espírito da conferência de Esto
colmo, dizia em 1925: “Trata-se de reformar a Re
forma, de levar a têrmo um esforço de concentração, 
de reorganização, trata-se de lutar contra o anarquis
mo no sentido próprio para uma volta decisiva ao 
princípio de ordem e de unidade... Numa palavra é 
um retorno ao senso do universalismo e da catolici- 
dade... A Conferência quis quebrar a corrente cen
trífuga da dispersão protestante”. Harnack, na Alema
nha, em alocução pronunciada no seu jubileu, dissera 
estas palavras graves: “Desde a separação da Igreja 
católica, tornou-se, entre protestantes, muito fraco o 
senso de uma confraternização real e eficaz dos ho
mens pelo Evangelho e o esfôrço pela realização do 
pensamento: um só pastor, e um só rebanho. O ver
dadeiro católico sente a bênção de uma grande comu
nhão cristã muito mais vivamente, o cisma da cris
tandade com muito mais dor, e o dever da reunião 
com muito mais intensidade... O grande pensamen

t 45



to de que pelo cristianismo se há de reconstruir a 
unidade dos povos não pode ser substituído por ou
tros ideais. Alegramo-nos quando vemos brilhar no 
mundo dos interesses materiais um nobre patriotismo. 
Mas que miserável é o homem que no patriotismo saú
da o seu mais alto ideal. . .  Com todas as fôrças de
vemos esforçar-nos pela unidade cristã dos homens... 
(que não é) sonho de sonhos mas um objetivo inse
parável do Evangelho. Que estejamos hoje tão embo
tados, é uma consequência da riossa separação... e 
só um protestante de vista muito curta poderá des
conhecer que ela não só prejudicou aos nossos adver
sários mas também a nós”.

E ante êste espetáculo de ruínas, de divisões, de 
discórdias é de incertezas sofrem as almas verdadei
ramente cristãs. Um grande convertido, descendente de 
uma das mais nobres famílias de Genebra, protestan
te desde os tempos de Calvino, notou-o com justeza: 
“E* um fato, já muitas vêzes observado, que, enquan
to, no catolicismo, as almas quanto mais sentem a ne
cessidade da religião e da fé mais se confirmam na 
sua fé e melhor praticam a religião, no protestantis
mo, pelo contrário, a alma, quanto mais elevada, quan
to mais inclinada às coisas espirituais, tanto mais so
fre e hesita, quanto mais sede de certeza sente a in
teligência, tanto mais é trabalhada pela dúvida”.

E a nostalgia da unidade e o desgôsto pelas inter
mináveis divisões descem das almas superiores para 
as massas que se vão gradualmente afastando das or
ganizações eclesiásticas protestantes. Nos Estados Uni
dos há cêrca de 70 milhões de habitantes que não per
tencem a nenhuma denominação cristã, como por lá 
dizem. Na Alemanha, o mal vai-se agravando de ge
ração em geração. Quando foi do centenário de Lu- 
tero, confessou-o nestes têrmos um pastor-chefe (Haupt-
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pastor) de Hamburgo, o Prof. Dr. Hunzinger: “Há mais 
de meio século atravessam as igrejas regionais evan
gélicas uma crise que atinge no presente o seu ponto 
culminante. Desta crise há um aspecto mais externo, 
outro interior. Externamente é a diminuição progres
siva da organização eclesiástica (Kirchlichkeit é intra
duzível), internamente o afrouxamento do caráter con
fessional”. Outro personagem célebre, outrora pregador 
da corte imperial, Dryander, define a situação das al
mas nas igrejas protestantes, “um grave embruteci
mento moral e um afastamento progressivo da igreja”.

Ora esta situação dolorosa, resultante de um mal 
progressivo e irremediável, é a consequência lógica e 
histórica do princípio fundamental do protestantismo. 
Enquanto não houver um centro de unidade, enquanto 
o livre exame individual fôr soberano inapelável em 
matéria de fé, não há como coibir “a corrente centrí
fuga da dispersão”, nem lutar vitoriosamente contra 
“o anarquismo no sentido próprio”. Cumpre reformar 
a Reforma, mas reformá-la radicalmente, voltando ao 
cristianismo tal qual o fundou Cristo.

Pe. Leonel Franca, Catolicism o c P ro testan tism o , 2• ed. 
p. 296 ss.
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