História do
Anglicanismo
desde o século I

O Anglicanismo...
Você sabia que a Igreja Anglicana é a
mais antiga das igrejas evangélicas no
Brasil. De fato, ela é a mais antiga
igreja não-católica romana.
O primeiro templo cristão construído
por protestantes no Brasil foi da Igreja
Anglicana, sendo também o primeiro
na América do Sul, construído no Rio
de Janeiro.
O Anglicanismo tem sido muitas vezes
esquecido, ignorado ou mal-entendido
pelos evangélicos, porque não
conhecem a doutrina e a história na
nossa igreja.
Por isso, desejamos ajudar você a
entender um pouco mais sobre nossa
história e o que Deus tem feito no
meio de nós.
A Deus seja dada toda a glória para
sempre!!!

Igreja Anglicana Reformada
do Brasil
Celebrando mais de 200 anos de
presença Anglicana no Brasil.
http://igrejaanglicana.com.br

O princípio...
Não se sabe exatamente quando o
cristianismo se estabeleceu nas Ilhas
Britânicas, mas é certo que já haviam cristãos
no século I. Os primeiros registros da
presença cristã naquela região foram feitos
pelo historiador e escritor Tertuliano, no ano
de 208 d.C. Mais tarde, no concílio de Arles,
realizado em 314 d.C. na França,
compareceram três bispos de uma Igreja que
existia na Inglaterra sem o conhecimento da
Igreja Romana.
A primeira Igreja Cristã organizada nas Ilhas
Britânicas é a Igreja Celta. O povo Celta já
habitava esta região antes mesmo da invasão
anglo-saxônica. Esta Igreja, resistindo ao
paganismo destes invasores, conseguiu
manter uma Igreja Cristã independente, com
organização monástica e tribal, sem nenhuma
relação com a Igreja de Roma ou qualquer
outra, embora mostrasse alguns hábitos e
costumes orientais.
No ano de 595 d.C., o Papa Gregório I,
também conhecido como Gregório Magno, o
Grande, mandou uma comissão de monges,
chefiada pelo monge Agostinho, prior do
Convento de Santo André, na Cecília, para
converter a Inglaterra ao Catolicismo.
Agostinho foi o primeiro arcebispo de
Cantuária, figura centralizadora da Comunhão
Anglicana, e passou a ser conhecido como
Agostinho de Cantuária. Boa parte dos
costumes celtas cederam à dominante forma
romana e latina do cristianismo ocidental.
Em 1534, a Igreja da Inglaterra (Anglicana) se
separou em definitivo da Igreja Católica
Romana, por iniciativa do rei Henrique VIII,
valendo-se da questão com o Papa Clemente
VII, relacionada com o pedido de anulação de
seu casamento com Catarina de Aragão.

Não obstante, foi o seu filho o Rei Eduardo VI
quem ajudaria o Arcebispo Cranmer a levar
adiante a Reforma Protestante na Igreja de
Inglaterra com a adoção de um culto
reformado e histórico, e os 39 Artigos da
Religião. Isto não marca o surgimento de uma
nova Igreja, mas a Reforma de uma Igreja já
existente na Inglaterra desde o século I de
nossa era.

Anglicanismo chega o Brasil
A princípio os anglicanos residentes no Brasil
reuniam-se em residências e navios ingleses
para realizarem seus cultos, antes da
liberdade de construir capelas. Porém, as
capelas não poderiam ter aspecto de templo e
deveriam parecer uma casa comum, sendo
proibido construir torres e ter sinos. Essas
primeiras capelas ficaram subordinadas à
Igreja da Inglaterra e eram somente para
atender ingleses. Foram construídas capelas
em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Belém e
Recife.
Aproximadamente nos anos 1860 houve a
tentativa de se implantar a igreja anglicana
voltada para o povo brasileiro. Para isso o
missionário estadunidense Rev. Richard
Holden tentou abrir a primeira missão em
Belém do Pará, e depois em Salvador da Bahia,
mas essas tentativas foram frustradas. Em
1890 missionários estadunidenses, egressos
do Seminário de Virgínia, chegaram ao Rio
Grande do Sul, onde estabeleceram as
primeiras comunidades brasileiras. Em 1º de
junho de 1890, James Watson Morrir e Lucien
Lee Kinsolving realizam, na cidade de Porto
Alegre, o primeiro ofício religioso do que se
chamou na época, Igreja Protestante Episcopal
no Sul dos Estados Unidos do Brasil, que foi o
primeiro nome da Igreja Anglicana em terras
brasileiras. Depois passou a se chamar Igreja
Episcopal Brasileira, Igreja Episcopal do Brasil

e ultimamente Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil.
A partir da década de 1980, a Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil começou a aceitar
práticas não evangélicas, a fechar a porta ao
movimento carismático e a ensinar teologias
liberais. Por este motivo, os Anglicanos
evangélicos tiveram que buscar outra igreja
onde pudessem obedecer o mandato de
Cristo e a missão de Deus.

Igreja Anglicana Reformada do Brasil
Nos últimos 30 anos, ocorreram muitas
mudanças no Brasil. Um grupo de fiéis
cristãos observaram que muitos brasileiros
estavam saindo e abandonando a Igreja. Ao
mesmo tempo, muitas pessoas no Brasil
ainda não haviam tido um encontro pessoal
com o Jesus verdadeiro e as igrejas estavam
pregando uma imagem distorcida de Deus e
do Evangelho de Jesus Cristo. Também existia
uma crise profunda de liderança na Igreja
Brasileira, e compreendendo que não estavam
só diante duma crise de liderança, mas
também de santidade. Foi na confluência
destes fatos que lideres sentiram um claro
chamado de Deus para estabelecer uma igreja
fiel às Escrituras e aberta ao Espírito Santo.
A Igreja Anglicana Reformada do Brasil
nasceu com o desejo de alcançar os milhões
de Brasileiros que não conhecem Jesus Cristo
como Senhor e Salvador mediante a plantação
de igrejas, fazer discípulos e formar líderes.
Nossa visão é ser fiéis cristãos que obedecem
a missão de Deus como é apresentada nos
Grandes Mandamentos e a Grande Comissão.
Este enfoque faz que a maioria dos nossos
recursos sejam usados pra atingir esta visão.
Somos a Free Church of England no Brasil,
sendo uma jurisdição desta igreja cristã.

