
 

 

    

 

 

 

 

           

           
       

 
Carta aos/às Bispos/as e Cônjuges da Comunhão Anglicana sobre a Lambeth Conference 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos 

regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma 

herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para 

vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada 

no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos 

por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais 

valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e 

honra, quando Jesus Cristo for revelado. (I Pedro 1:3-7) 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, suas Graças, meus Senhores e minhas Senhoras, 

Vivemos todos em tempos sem precedentes. Todos os dias, me alegro de ver como os/as Anglicanos/as de 

todo o mundo estão se mobilizando para responder de maneira prática e criativa ao impacto dessa pandemia. 

Agradeço a Deus por cada um de vocês e pelos papéis essenciais de liderança que vocês estão 

desempenhando ao servir e apoiar as comunidades religiosas durante esta crise. 

Se faz claro que a situação global permanece crítica. Mesmo os poucos países que não tiveram casos de 

coronavírus se veem profundamente afetados por seus efeitos econômicos. Pobreza, fome, guerra e doenças 

desafiam praticamente todos nós. Estamos sendo verdadeiramente testados, e toda a Igreja de Cristo, 

incluindo a Comunhão Anglicana, se mobilizou para enfrentar o desafio. 

Também estamos cientes de que as circunstâncias atuais estão nos levando a um mundo que está sendo re-

moldado. Isso inevitavelmente tem um impacto na organização da Lambeth Conference. 

Como acontece na maioria dos eventos de larga escala e encontros internacionais dessa natureza, é difícil 

planejar e preparar eventos em um clima tão instável. Desde o meu anúncio em março de que 

remarcaríamos a conferência para 2021, a Lambeth Conference Company e as equipes organizadoras 

continuaram monitorando a crise da pandemia e considerando as prováveis implicações para a conferência. 

Juntos, consultamos uma série de Primazes e bispos/as da Comunhão Anglicana sobre o impacto da 

COVID-19 em seus países e seguimos as orientações relevantes das autoridades de saúde pública 

conforme disponibilizadas. Falei pessoalmente com todos os/as  Primazes em serviço durante as últimas 

três semanas. 

A orientação dos/as Primazes das Províncias que planejavam participar da conferência se tivesse ocorrido 

em 2020 foi unânime:  

Ref. LP: AP/66338 

 

8 de julho de 2020 

D

a

t

a 

 



 

Primeiro, 2021 é muito arriscado. É provável que a pandemia ainda seja generalizada. As economias do 

mundo estarão sofrendo. As restrições e quarentenas de viagem provavelmente ainda estarão em vigor. 

Não esperamos que uma vacina esteja amplamente disponível.  

Em segundo lugar, devemos nos reunir para orar juntos e buscar a orientação do Espírito e um 

entendimento comum, através do estudo das escrituras, para que sejamos A Igreja de Deus para o Mundo 

de Deus. Devemos nos encontrar em algum momento. 

Terceiro, toda a família Anglicana, na medida em que deseje e seja possível, deve estar envolvida.  

Assim, depois de muita oração e extensos conselhos, tomei as seguintes decisões: 

• Primeiro, adiar a reunião presencial de bispos/as e cônjuges para 2022, por um período de cerca de 

aproximadamente 12 dias em julho e/ou agosto. As datas serão confirmadas em breve. 

• Em segundo lugar, desenvolver e realizar, nos próximos dois anos, uma série de reuniões virtuais, 

precedidas de ações de assistência a capacitação em áreas onde as comunicações são difíceis na medida 

do possível. Essas reuniões serão inter-regionais e baseadas em assuntos intra-regionais, e incluirão 

bispos/as, cônjuges, padres e leigos/as de diferentes maneiras e em diferentes combinações. Ao assim 

fazer, refletimos nossa catolicidade com o episcopado histórico localmente adaptado e nossa tradição 

reformada, afirmando o sacerdócio de todos/as os/as crentes e o chamado para servir uns aos outros. 

• Os assuntos abordados serão aqueles planejados para a conferência este ano e outros mais. Também 

haverá discussões sobre os assuntos que nos dividem. O objetivo deste período é que bispos/as e 

cônjuges cheguem em 2022 muito bem preparados/as e com muito trabalho realizado. 

• Após a conferência de 2022, dedicaremos tempo a acompanhar nosso senso do chamado de Deus por 

mais dois anos, seguindo um padrão semelhante ao da reunião pré-conferência. 

A visão é renovar nosso senso de pertencimento mútuo e buscar a energia do Espírito Santo para o desafio 

do mundo pós-COVID,  revelar Cristo e dar-lhe toda a glória. 

Minha esposa Caroline e eu enviamos nossas saudações a todos os/as cônjuges de bispos e bispas que 

também participarão da conferência. Juntos, oramos: que Deus lhes guarde e abençoe.  

Para conferir as atualizações sobre a Lambeth Conference, visite o site da conferência 

(www.lambethconference.org). Caso tenha outras perguntas, verifique primeiro o site da conferência e a 

seção 'Perguntas Frequentes' ou envie um e-mail para info@lambethconference.org  

Na paz de Cristo, ressuscitado e glorificado Senhor e Salvador 

 

 

 

O Reverendíssimo e Muito Honorável Justin Welby 

Arcebispo de Canterbury, Primaz de Toda a Inglaterra e Arcebispo Metropolitano da Província de 

Canterbury 
 


