
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Bispo Primaz
Dom Maurício José Araújo de Andrade
EQS 309/310 Brasília-DF
CEP.  70.359-970
Fone. 55.61.3443.4305
Cel. 55.61. 8131.7988
e-mail: mandrade@ieab.org.br
www.ieab.org.br

Curitiba, 03 de Abril de 2008.

A Sua Graça Reverendíssima Arcebispo de Cantuária 
Aos Primazes  e Moderadores da Comunhão Anglicana 

Saudações em Cristo e na força da Ressurreição

A Câmara dos Bispos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil vem expressar unanimemente seu profundo 
repúdio  à  recente  visita  Primacial  do Arcebispo do  Cone Sul  à  cidade do Recife, onde participou e 
celebrou atos oficias fora de sua Província sem o conhecimento e consentimento do Arcebispo Primaz da 
Província do Brasil e desta Câmara.

Essa atitude, desrespeitosa e arrogante para com a Província do Brasil, é mais um elemento de discórdia 
causado pelo Arcebispo da Província do Cone Sul desde o julgamento e deposição de Robinson Cavacanti 
pela Província do Brasil, mediante lícito e público processo canônico contra o mesmo por quebra de votos 
de sagração, como é do conhecimento de toda a Comunhão Anglicana.

O gesto do Primaz do Cone Sul atenta contra  os pilares da tradição anglicana, que contemplam o 
respeito a autonomia provincial e a colegialidade entre os Primazes da Comunhão. Igualmente, esta 
atitude inédita dentro da Comunhão contradiz claramente o Documento de Windsor e a deliberação 
explicita do último Encontro dos Primazes na Tanzânia em fevereiro de 2007.

O Primaz do Cone Sul tem insistentemente violado esses limites através de atos oficiais de sua Província 
ao  convidar, receber  e  pastorear  clérigos,  bispos,  comunidades  e  dioceses  dissidentes  em  outras 
Províncias, a exemplo do que vem ocorrendo recentemente com nossas Províncias irmãs dos Estados 
Unidos e do Canadá. 

O que no princípio dos lamentáveis eventos do cisma de Recife era encarado como acolhimento pastoral 
e pessoal ao bispo deposto e aqueles que o seguiram, converteu-se em um formal acolhimento primacial, 
e no cometimento desse inaceitável gesto de praticar atos de natureza primacial dentro da jurisdição de 
nossa Província.

Apelamos  a  Sua  Graça  Revdma Arcebispo  de  Cantuária  e  aos  Arcebispos  Primazes  da  Comunhão 
Anglicana que considerem este protesto veemente da Província do Brasil para que se evite uma grave 
ruptura de nossa tradição anglicana. 

As conseqüências  desse  unilateral e  arrogante gesto  do Arcebispo Gregory Venables para com uma 
Província irmã representa gravíssima quebra dos laços de afetividade, respeito e interdependência de 
nossa  Comunhão  Anglicana.  Lembremo-nos  que  a  arrogância  nunca  foi  e  nunca  será  uma  sábia 
companheira de relações.

Em Cristo ,

Dom Maurício Andrade
Primaz
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