
O Relatório de Windsor 2004 
 
 

Questões para a Consulta 
com 44 Igrejas da Comunhão Anglicana 

 
Como formulada pelo Comissão Permanente dos Primazes 

18 de outubro de 2004. 
 
1. O quê na descrição da vida da Comunhão, nas seções A & B, você pode reconhecer 

como consistente ou não, com o seu entendimento da Comunhão Anglicana? 

2.  De que maneiras as propostas nas seções C & D fluem apropriadamente a partir da 
descrição da vida da Comunhão nas seções A & B? 

3. De que maneiras as recomendações e propostas do Relatório causarão impacto na 
vida da Comunhão, se elas forem implementadas? 

4. Como você avalia os argumentos para um Acordo Anglicano apresentado no 
parágrafo 119 do relatório? Até que ponto os elementos incluídos no rascunho para 
um convênio no Apêndice Dois do Relatório representam um desenvolvimento 
apropriado da vida existente da Comunhão Anglicana? 

 
 

Questões sobre o Relatório de Windsor 
Para diálogo com parceiros ecumênicos 

 
Como formulado pelo Arcebispo de Cantuária 

e o Secretário Geral do Conselho Consultivo anglicano 
 
1. O que você acha útil no Relatório de Windsor 2004? 

2. Quais questões podem ser levantadas a partir da perspectiva da sua igreja? 

3. Se as recomendações do Relatório de Windsor forem implementadas, como isso vai 
afetar o relacionamento de sua igreja com a Comunhão Anglicana enquanto um 
parceiro ecumênico? 

 
 

Sugestões para questões mais gerais 
 
1. Como podem as 44 igrejas da Comunhão Anglicana ser ajudadas para que 

permaneçam juntas? 

2. Como deve um Cristão se comportar quando um outro Cristão faz algo que ele 
acredita ser profundamente ofensivo ao Evangelho? 

3. Você gostaria de ver as igrejas Anglicanas/Episcopais caminhando juntas ou indo 
em caminhos separados? 

 
* Traduzido pela Secretaria-Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 
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