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Ao Clero e Povo da Diocese Anglicana de Curitiba

Como Igreja, e de modo especial a igreja diocesana nesta parte do Brasil, está chamada a anunciar a
vida nova em Cristo, em meio a tantos sinais de morte. A visão da igreja missionária é trabalhar com Deus
para reinventar as estruturas da sociedade humana, a fim de que reflitam mais fielmente os propósitos de
Deus. A consciência não só espiritual, mas também a dimensão social e política da evangelização precisa ser
trazida à vida diária de nossas congregações, se queremos ser agentes de transformação e sinais da presença
do Deus da vida no meio do seu povo. A missão renovadora e transformadora não é apenas levar as pessoas
a experimentarem Cristo, mas a experimentá-lo de tal forma que a sua fé comunitária expresse concretamente
esta transformação e renovação.

Os primeiros cristãos, em sua tarefa missionária nos primeiros tempos, foram chamados os “os
seguidores do caminho”. Caminhar o caminho significa que os discípulos e discípulas de Jesus caminham o
caminho da Cruz, que é um caminho de redenção. A igreja peregrina continua marcada pelos pecados da
humanidade e por seu compromisso para com os sofrimentos do mundo. Muitas vezes, as coisas que nos
dividem e nos trazem sofrimento podem se transformar em dádivas.

Que a Diocese Anglicana de Curitiba continue sendo, mesmo ainda jovem, um sinal efetivo e forte,
pelo ministério de seu bispo Dom Naudal Alves Gomes, do clero e de todo o povo, da ação transformadora
e renovadora de Deus, “para que os reinos deste mundo se transformem no reino de nosso Deus e de seu
Cristo”(Apocalipse 11.15)”.

Do vosso Primaz,
+ Dom Orlando Santos de Oliveira
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