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o novo 
   despertar

EM NOME DO PAI 
E DO FILHO 

E DO ESPÍRITO SANTO. 
AMÉN.

Ao Bispo Luís Pereira, aos Presbíteros e diáconos e a 
todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, membros da 
Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica.

Em nome de Roberto Alexandre, Arcebispo de Cantuária, 
e de todos os bispos em comunhão com ele na Igreja 
Una, Santa, Católica e Apostólica, unidos em fidelidade 
a Cristo, Senhor nosso, no Céu, e uns aos outros em co-
munhão eucarística na terra, estendemo-vos a dextra 
de comunhão fraterna. Estamos mandatados para vos 
afirmar que sois bem-vindos como membros de pleno 
direito da Comunhão Anglicana. Regozijamo-nos com 
a comunhão e apoio mútuos que desfrutais com as 
Igrejas que estão sob o cuidado da Diocese Inglesa na 
Europa.

Deseja a vossa Igreja, visto que nenhuma diocese pode 
subsistir isolada, que se estabeleça uma Autoridade 
Metropolitana, reconhecida como possuindo o encargo 
de superior cuidado pastoral, que sancione mudanças 
de organização diocesana, ratifique a eleição e trans-
ferência de Bispos, sagre ou promova o mandato para a 
sagração desses bispos, providencie assistência episco-
pal nos casos de sé vaga, dê aprovação final a qualquer 
alteração da Constituição ou dos Cânones que diga res-
peito a assuntos de Fé e Ordem, bem como às relações 
com outras partes da Comunhão Anglicana, e para a qual 
se possa apelar em casos de diferendo.

Somos mandatados para vos assegurar o acordo esta-
belecido, pelo que esta Autoridade Metropolitana é as-
sumida pelo Arcebispo de Cantuária, na sua qualidade 
de foco de unidade da Comunhão Anglicana em todo 
o mundo e de Presidente da Conferência de Lambeth 
e do Conselho Consultivo Anglicano. Dado em Lisboa, 
sábado cinco de Julho, do ano de nosso Senhor mil 
novecentos e oitenta.

John Howe, Bispo 
Henry Chadwick, Presbítero
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Reedição fac-similada (adaptada) do nº10 do ND celebrativa dos 40 anos de integração na Comunhão Anglicana.



Secretário Geral 
do Conselho Consultivo Anglicanismo

Bispo João Howe
Sermão proferido na Catedral de S. Paulo por ocasião da integração da 

Igreja Lusitana na Comunhão Anglicana em 5 de Julho de 1980.

Cabe-me o feliz previlégio de iniciar as saudações. Trago-as da Comunhão Anglicana espalhada pelo mundo 
(e da qual tenho a honra de ser o Secretário Geral.) A Comunhão Anglicana — ou família da qual sois agora uma 
parte integrante, encontra-se em todos os continentes. Ela abrange as igrejas episcopais dos Estados Unidos, 
Brasil, Jerusalém, Japão e muitos países da África e naturalmente as da Inglaterra e da vossa antiga amiga, a 
Irlanda.

Trago as saudações do Arcebispo de Cantuária que por desejo e afecto da Comunhão Anglicana é a expressão 
da sua unidade e coesão. Ele, como centro de unida¬de, é agora o arcebispo metropolita da diocese da Igreja 
Lusitana, o que significa que ele é o laço pelo qual estais agora unidos à igreja universal de Cristo. Ele regozija-se 
com a conclusão do acordo e envia por meu intermédio as suas pessoais e fraternas saudações.

Represento também e trago as saudações da Igreja Episcopal da Escócia, da qual fui bispo durante muitos 
anos. Como a Igreja Lusitana ela tem uma história que pertence à grande tradição da cristandade e à história do 
seu povo.

O que aconteceu para atribuir uma especial importância a este dia e às cerimónias que decorrem nesta 
celebração eucarística?

Recentemente a Comunhão Anglicana transformou-se numa família universal-internacional, interracial 
e intercultural. Grupos de dioceses não autónomas tornaram-se seus membros em África, Ásia e América. 
Eram igrejas originárias dos respectivos países, com o seu povo e o seu episcopado. Metade das dioceses 
da Comunhão Ánglicana não é britânica. Mais concretamente, a Comunhão é uma família mundial, com 
toda a sua diversidade internacional. A natureza católica da Igreja — a sua universalidade — tornou-se mais 
explícita. 

Há dois anos o vosso Bispo e o Sínodo dirigiram-se ao Arcebispo de Cantuária, pedindo a plena integração 
na Comunhão Anglicana. O pedido foi aceite e aco¬lhido com simpatia. Seguiram-se dois anos de pausa — uma 
pausa que se respeita e exige. O vosso pedido era importante. Ele referia-se a Cristo e à sua Igreja. Ele referia-se 
às nossas histórias desde os dias de Cristo e dos apóstolos até aos dias de hoje.

Foi instituída uma Comissão sob a presidência do Professor Henry Chadwick com todos os que tinham 
responsabilidade na Europa, os bispos de Londres, de Fulham e Gibraltar, bispo Milton Wood dos Estados 
Unidos e eu próprio. Estive¬mos em estreito contacto com o Bispo Pereira e também com o Bispo Taibó da 
Igreja Espanhola Reformada Episcopal que apresentou um pedido igual ao vosso. 

A feliz decisão da Comissão foi de que os pedidos deviam ser aceites, pelo que foi aprovada pelo Arcebispo 
de Cantuária e pelos arcebispos primazes anglicanos. Também o vosso Bispo e o vosso Sínodo a aprovaram. 
Não houve alteração na Constituição da Igreja Lusitana e a jurisdição metropolitana da vossa diocese extra-
provincial foi assumida pelo Arcebispo de Cantuária como centro de unidade da Comunhão Anglicana. Deste 
modo encontramo-nos unidos a Cristo nesta Eucaristia de acção de graças e de dedicação.

O que significa este acontecimento para o ecumenismo — na busca de unidade da Igreja dividida? Natural-
mente isto significa que há uma igreja separada a menos. Mas, a meu ver, o seu significado mais profundo é o 
testemunho que damos da maré de convergência que sobe em muitas regiões do mundo cristão. Não apenas 
em face do mundo, mas para corresponder esforçadamente à vontade de Cristo, os cristãos que estavam sepa-
rados estendem as mãos uns aos outros. Assistimos a um processo de convergência e a nossa celebração de 
hoje é o seu testemunho. 

Quando perguntamos o que o acontecimento de hoje significa 
para toda a Comunhão Anglicana, encontramos uma clara res-
posta na Eucaristia que celebramos agora. Construímos uma 
comunidade litúrgica; deste modo tornamo-nos uma comuni-
dade litúrgica mais universal, mais católica, quanto mais unidos 
estivermos na Eucaristia. É a melhor ma¬nifestação de que esta-
mos unidos a Cristo mais do que antes. . . .Unimo-nos em acção 
de graças pela cruz e pela ressurreição. Unimo-nos em acção de 
graças por tudo o que Jesus disse e fez. Unimo-nos em acção de 
graças pela salvação e pela vida eterna.

Para finalizar estas minhas palavras por ocasião de acção 
de graças e de fraternidade em Cristo, eu escolho o texto do 
Evangelho de S. Marcos, capítulo 9, versículo 24. «Senhor, eu 
creio, mas aumenta a minha pouca fé.»

Unimo-nos mais estreitamente, quando realizamos a vontade 
de Cristo com maior fé e dedicação.

Esforcemo-nos a corresponder-Lhe melhor:

— na liturgia — porque Ele é o nosso Deus e o nosso divino 

amigo,

— no amor — porque o nosso amor de Deus e do próximo é o 

seu novo mandamento que Ele nos deu

— na missão — porque sem ela não amamos Aquele que en-

viou os apóstolos por todo o mundo.

— na santidade — porque ela é o reflexo do Evangelho na 

nossa vida.

— no testemunho — porque a nossa fé é real apenas quando 

sentimos, que vale a pena falar dela e a transmitir.

Eis o elenco de toda a alegria e de plena responsabilidade. 
E se esta responsabilidade nos atemoriza, lembremo-nos que 
Ele será feliz em nos ajudar—e é isto que conta. Hoje podemos 
unir-nos mais do que antes e dizer-lhe: «Senhor eu creio, mas tu 
aumenta a minha fé.»

Bispo John Howe 
Secretário Geral do Conselho Consultivo Anglicano 

O regresso do clero após a celebração da S. Eucaristia em 
que foi proclamada a integração da Igreja Lusitana na 

Comunhão Anglicana.

Abóbadas da Catedral de Cantuária

Celebração da S. Eucaristia-Momentos antes da oração do 
Pai nosso. Ao lado do bispo celebrante Dom Luís Pereira, 

os bispos John Howe e Daniel de Pina Cabral. 

À direita, junto do altar, o Representante do Secretário 
Geral do Conselho Mundial das Igrejas, Dr. Daniel Vidal, o 
Presidente da Igreja Presbiteriana de Portugal, Rev. José 

Salvador e o Secretário Geral do Conselho Português de 
Igrejas Cristãs, Rev. Ireneu Cunha. 



Festa da integração
na Comunhão Anglicana

Com o extraordinário acontecimento da integração da Igreja Lusitana na Comunhão Anglicana, celebrada 
em 5 de Julho, ficou encerrado o ciclo das comemorações do ano centenário. A catedral de S. Paulo foi 
pequena demais para acolher as numerosas delegações das paróquias dos arciprestados do Sul e do Norte, 
que se deslocaram não apenas para assistir a uma cerimónia transitória, mas para testemunhar com tão 
larga participação a sua indeclinável aprovação a esta inte-gração e para assumir em plena responsabilidade 
o compromisso desta decorrente «na liturgia, no amor de Deus e do próximo, e no espírito de missão, de santi-
dade e de testemunho.» (Bispo Howe). Na alocução proferida pelo Bispo Howe, Secretário Geral do Conselho 
Consultivo Anglicano foi sublinhado o novo carácter universal da Comunhão Anglicana a grande família de 
igrejas episcopais em união com a Sé de Cantuária, em marcha para a convergência global. Além do Bispo Luís 
Pereira, que presidia à S. Eucaristia, e do Bispo Howe, estavam presentes os bispos Eric Roberts de St. David 
no País de Gales, John Duggan, de Tuam na Irlanda, Dom Daniel Pina Cabral, e Dom Fernando Soares, nosso 
bispo auxiliar.

A Igreja Episcopal dos Estados Unidos enviou uma numerosa delegação da dio-cese de Long Island, chefiada pelo 
Cónego Edmundo Olifiers, Presidente da Comissão Diocesana de Companheiros em Missão, que saudou a Igreja 
Lusitana em nome do arcebispo de Nova Iorque John Allin e em nome do bispo de Long Island, Robert Witcher. O 
delegado da Igreja Episcopal do Brasil trouxe a saudação do arcebispo primaz daquela província anglicana.

O Secretário Geral do Conselho Mundial das Igrejas, Rev. Dr. Philip Potter fez-se representar pelo Dr. Daniel 
Vidal de Madrid. Participaram também nesta solenidade de elevado carácter ecuménico o Secretário Geral do 
Conselho Português de Igrejas Cristãs, Rev. Ireneu Cunha, e o Presidente da Igreja Presbiteriana de Portugal, Rev. 
Pastor José Silveira Salvador. Encontravam-se também as delegações das igrejas irmãs, inglesas, de S. Jorge de 
Lisboa e de S. Paulo do Estoril, que o Bispo Luís Pereira saudou com especial carinho e gratidão, nomeadamente 
o Rev. Cónego John Humphreys da igreja do Estoril, ausente por motivo de doença, que foi o promotor do movi-
mento da nossa convergência para Comunhão Anglicana.

O documento da integração foi lido em inglês e em português, sucessivamente, após o Evangelho, pelo Rev. 
Doutor Professor Henry Chadwick, presidente da Comissão nomeada pelo Arcebispo de Cantuária, para elaborar o 
acordo da integração, e pelo Bispo Daniel de Pina Cabral, bispo auxiliar da diocese de Gibraltar. A solene eucaristia 
terminou com a comunhão de todos os presentes numa afirmação de fé e de acção de graças e numa promessa 
de fidelidade ao espírito anglicano que providencialmente Cristo traçou à Igreja Lusitana, como diocese-piloto de 
reformas para união.

O impressionante momento da leitura do acordo da 
integração, pelo Rev. Prof Henry Chadwick. Em segundo 

plano, da esquerda, veêm-se os bispos: Eric Roberts, 
John Howe, Luís Pereira (apenas o braço a sustentar o 

báculo pastoral), John Duggan, Daniel Pina Cabral e 
Fernando Soares.

5.7.1980


