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"Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão 
atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de 
Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que 
tornar as coisas mais difíceis?" (Heb 13:17). 
 
Diante da atual situação que vive o Brasil em relação a pandemia, onde tem sido batido recordes 
diários de mortes e contaminações, chegando ao triste número de mais de 340 mil vidas perdidas 
desde o início da pandemia e mais de 4.200 em um só dia, a Câmara Episcopal da Igreja Anglicana 
do Brasil, resolve por unanimidade, à luz de tudo isso, pela suspensão de suas atividades 
presenciais, celebrações e viagens, até o dia 02 de maio de 2021. 
 
Lembramos que “IGREJA SOMOS NÓS, CORPO DE CRISTO” e que apenas os templos, 
escritórios e salões estarão fechados, mas continuaremos celebrando, atendendo pastoralmente e 
fazendo toda a missão para a qual fomos chamados, através das redes sociais.  
 
É imprescindível que continuemos usando máscaras, lavando as mãos, fazendo isolamento pessoal 
e quando possível, tomarmos a vacina, pois essas são atitudes de respeito a vida, as demais 
pessoas e principalmente a Deus. 
 
A Câmara Episcopal continua preocupada, agindo e orando para que coisas piores não venham a 
atingir as comunidades da igreja, buscando evitar mais sofrimento e luto, entre a sua membresia. 
 
Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que em breve estejamos juntos e juntas, para vivermos 
o abraço e a comunhão de maneira presencial!  
 
Câmara Episcopal: 
Bispo Naudal Alves Gomes – Diocese Anglicana do Paraná – Primaz da IEAB 
Bispo Maurício Andrade – Diocese Anglicana de Brasília 

Bispo Francisco de Assis da Silva – Diocese Sul Ocidental 
Bispo Humberto Maiztegui – Diocese Meridional 

Bispo João Câncio Peixoto – Diocese Anglicana do Recife 
Bispo Eduardo Coelho Grillo – Diocese Anglicana do Rio de Janeiro 

Bispa Marinez Rosa dos Santos Bassotto – Diocese Anglicana da Amazônia 
Bispa Meriglei Borges Silva Simim – Diocese Anglicana da Pelotas  Bispo 
Francisco Cézar Fernandes Alves – Diocese Anglicana de São Paulo 
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