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2Conselho Consultivo Anglicano

Bispo Naudal Alves Gomes. Primaz do Brasil 
Bispo Maurício Andrade,Diocese de Brasília 
Bispo Renato Raazt, Diocese de Pelotas 
Bispo Francisco de Assis Silva , Diocese Sul- Ocidental 
Bispo Humberto Maiztegui,Diocese Meridional 
Bispo João Câncio Peixoto, Diocese de Recife 
Bispo Eduardo Coelho Grillo, Diocese do Rio de Janeiro 
Bispa Marinez Rosa dos Santos Bassotto, Diocese da Amazônia 
   
Eméritos: 
Bispo Clóvis Erly Rodrigues, 
Bispo Almir dos Santos, 
Bispo Celso Franco, 
Bispo Jubal Pereira Neves, 
Bispo Orlando Oliveira, 
Bispo Filadelfo de Oliveira, 
Bispo Saulo de Barros, 

Nós somos uma família global de cristãs e  
cristãos reunidas/os na Comunhão Anglicana.  

Estamos juntas episcopais, anglicanas e gente de  
algumas igrejas unidas (como na Índia por  
exemplo). Temos 4 Instrumentos que nos  

agregam e colaboram para que nossa família  
funcione.  



Na vida da Comunhão Anglicana como um todo um  

ministério pessoal de liderança é o papel do Arcebispo  

de Cantuária, neste momento Justin Welby; a  

colegialidade dos bispos/as é expressada pela  

Conferência de Lambeth, que acontecerá em  

julho/agosto de 2020 e pelos encontros dos Primazes (o  

próximo encontro será em Janeiro em Aman na  

Jordânia); e a dimensão comunitária, onde a  

representação necessariamente é fundamental existir, é  

exercida pelo Conselho Consultivo Anglicano (CCA).  

Da Província do Brasil a Reverenda Inamar da Diocese  

do Rio de Janeiro e a Professora Dra. Anna Luiza da  

Diocese do Recife são as representantes. Um relatório  

vindo delas deve chegar em breve e será compartilhado.  

O Conselho Consultivo Anglicano reuniu-se no  

primeiro semestre desse ano e, como sendo o mais  

democrático e representativo da Igreja Global, ora,  

reflete, estuda e toma algumas resoluções e as oferece às  

Igrejas membros para que as adotem em comunhão.  

Abaixo estão as mesmas. Será importante ler e assumir  

as mesmas dentro do nosso contexto e em comunhão  

com a igreja mundial. 

Diocese Anglicana de Brasília



Conselho Consultivo Anglicano

A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:01 - Faculdades e Universidade da Comunhão  
Anglicana 

1. afirma as experiências de formação holística e  
trabalho comunitário simbolizadas pelas Cinco  

Marcas da Missão e realizadas pelas  
faculdades, universidades e escolas Anglicanas  

em todo o mundo.   
 

2. reconhece que a identidade Anglicana de suas  
faculdades e universidades requer apoio mútuo  

da igreja e da academia 
   

3. incentiva a criação da emergente Rede de  
Escolas Anglicanas em toda a Comunhão 

   
4. conclama as Igrejas Membro, dioceses e  

paróquias da Comunhão a identificar, cultivar e  
apoiar suas escolas, faculdades e universidades  

Anglicanas.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:03 Equipar o povo de Deus para a justiça de  

gênero 

O Conselho Consultivo Anglicano:   
1. afirma que a justiça e a igualdade de gênero  

são partes inerentes do discipulado intencional,  
inseridas no Evangelho de Jesus Cristo e  

enraizadas nos valores Cristãos da dignidade  
humana, justiça e amor. 

   
2. reafirma seu compromisso com as seguintes  

resoluções da ACC:   
a. 16.02 e 16.03, que afirmam a importância do  
empoderamento mútuo de meninas e meninos  
e mulheres e homens na criação de relações de  

gênero mutuamente justas 
   

b. 15.07, que conclama pela eliminação da  
violência doméstica e baseada em gênero, e 

   
c. 14.33 e 13.31 que apoia a representação igual  
de mulheres em espaços de tomada de decisão,  

como sinais de discipulado intencional e  
equitativo   
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

3. solicita às Igrejas Membro que:   
a. promovam, em suas faculdades,  

seminários e programas de formação de  
teologia, os materiais de estudo 'Justiça de  

Deus: Relações justas entre mulheres e  
homens, meninas e meninos' como um  

recurso educacional 
   

b. promovam a conscientização da  
necessidade do respeito mútuo entre de  

mulheres e homens e seu tratamento digno  
como aspectos essenciais para o discipulado  

intencional Cristão 
   

c. envolvam homens e meninos – assim  
como mulheres e meninas – no estudo e na  
prática da construção de relacionamentos  

mutuamente justos e equitativos nas  
famílias, nas igrejas e em outras  

comunidades.   
 

d. incentivem o compartilhamento da  
liderança e da tomada de decisões 

   
e. informem ao CCA18 sobre os progressos  

realizados.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:04 Rede Internacional Anglicana da Família 

1. saúda o trabalho da Rede Internacional  
Anglicana da Família (IAFN) em toda a  

Comunhão para celebrar o potencial dado por  
Deus à família como fonte de relacionamentos  

prósperos, identidade, pertencimento,  
discipulado e reconciliação 

   
2. felicita a Rede por facilitar a consulta regional  

de 2018 para a África Central intitulada:  
“Famílias Sob Pressão: Como as Igrejas podem  

responder?” e pelo relatório publicado na edição  
de março de 2019 do boletim da IAFN 

  
3. conclama as Igrejas Membro a engajar-se com  
as conclusões da consulta das seguintes formas:   
a. conscientizando as pessoas sobre as pressões  

sobre as famílias e desenvolvendo uma  
abordagem inclusiva para apoiar famílias em  

possível situação de vulnerabilidade ou  
necessidade 
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:04 Rede Internacional Anglicana da Família 

    
b. designando pessoas em todos os níveis da  
Igreja para defender o valor da família como  
preciosa em si mesma e como um lugar para  
a revelação do Evangelho, e encorajando suas  
igrejas a incluir a família como parte vital de  
suas narrativas e estratégias missionárias.    
c. valorizando as contribuições dos jovens  

para a missão da igreja, seus dons de  
liderança e, especialmente, sua experiência  
única como 'nativos digitais' e seu potencial  
para usar a tecnologia para a glória de Deus 

 
4. solicita à IAFN que:   

a. reúna e compartilhe informações e  
histórias sobre as ações tomadas nas igrejas  

Anglicanas para ajudar as famílias a  
responder às pressões da atualidade 

   
b. informe ao CCA18 sobre os progressos  

realizados.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:05 Rede Ambiental da Comunhão Anglicana 

    
1. reconhece que existe uma emergência  

climática global   
2. encoraja as Igrejas Membro a tornar a  
Quinta Marca da Missão – “Lutar para  
salvaguardar a integridade da Criação,  

sustentar e renovar a vida da terra” - um  
testemunho vivo de nossa fé e exorta as  

Igrejas Membro a:   
a. promover um dia durante a Temporada da  
Criação como dia de arrependimento público   
b. desenvolver um plano de ação e recursos  

para uma vida sustentável em nível  
individual, paroquial, diocesano e provincial,  

incluindo políticas e procedimentos para  
minimizar o desperdício, aumentar o uso de  
energias renováveis e incorporar cuidados  

de criação na prática litúrgica   
c. organizar um Jejum Quaresmal pela  

Criação   
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

A17:05 Rede Ambiental da Comunhão Anglicana 

    
d. realizar conferências de planejamento  

estratégico sobre os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável e as  

Mudanças Climáticas, assegurando o  
envolvimento de vozes indígenas, da  
juventude e das mulheres, e relatar o  

progresso ao CCA18    
e. identificar ameaças ambientais e  

climáticas em seu contexto e desenvolver  
ferramentas para a preparação e mitigação  

de desastres (ou adaptar as ferramentas  
existentes).    

3. incentivar os organizadores da Lambeth  
Conference de 2020 a tornar a conferência o  
mais sustentável possível do ponto de vista  

ambiental.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:05 Rede Ambiental da Comunhão Anglicana

    
d. realizar conferências de planejamento  

estratégico sobre os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável e as  

Mudanças Climáticas, assegurando o  
envolvimento de vozes indígenas, da  
juventude e das mulheres, e relatar o  

progresso ao CCA18 
    

e. identificar ameaças ambientais e  
climáticas em seu contexto e desenvolver  

ferramentas para a preparação e mitigação  
de desastres (ou adaptar as ferramentas  

existentes). 
    

3. incentivar os organizadores da Lambeth  
Conference de 2020 a tornar a conferência  

o mais sustentável possível do ponto de  
vista ambiental.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

A17:06 Resiliência climática

    
c. Incentivar as Igrejas Membro a  
identificar e ajudar ativamente as  

comunidades mais expostas a riscos  
dentro da Comunhão Anglicana 

    
d. encorajar as Igrejas Membro a  

desenvolver uma estratégia para a  
preparação, serviços de emergência e  

reabilitação pós-desastre com relação a  
desastres climáticos. 

    
3. conclama a Aliança Anglicana a  

trabalhar com o Secretário-Geral, as  
agências de assistência e desenvolvimento  

da Comunhão Anglicana e as seções  
relevantes do Anglican Communion Office  

(ACO ou Escritório da Comunhão  
Anglicana) para coordenar um relatório  

sobre a implementação desta resolução, a  
ser apresentado ao Comitê Permanente  

antes do CCA18.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:07 O Caminho para uma Rede de  

Saúde Anglicana     
O Conselho Consultivo Anglicano solicita que o  

Secretário Geral desenvolva termos de  
referência para um grupo de trabalho que  

buscará:   
1. desenvolver um relatório de definição de  

escopo, explorando e descrevendo as  
contribuições únicas já prestadas ao setor de  
saúde pelas comunidades Anglicanas em todo  

o mundo.   
2. identificar as necessidades e prioridades  

para a melhoria da saúde e da atenção à  
saúde nas diferentes Igrejas Membro e  

regiões.   
3. identificar indivíduos-chave em cada Igreja  

Membro que estejam preparados para  
contribuir com conhecimentos especializados  

para este grupo de trabalho.   
4. identificar o potencial para o  

restabelecimento de uma Rede de Saúde  
Anglicana sustentável e eficaz para o  

cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento  
Sustentável no 3 - ‘Assegurar uma vida  

saudável e promover o bem-estar para todas  
as pessoas em todas as idades', como uma  

marca chave de nossa missão Anglicana   
5. relatar os progressos ao Comitê  

Permanente do ACC até à Páscoa de 2020.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:08 A dignidade dos seres humanos

    
O Conselho Consultivo Anglicano:   

1. observa com preocupação o padrão dos  
convites para a Lambeth Conference de  

2020  e solicita que o Arcebispo de  
Cantuária enquanto foco de unidade,  
assegure que seja implementado um  
processo de consulta com facilitação  

solidária e independente para ouvir as  
preocupações e as vozes das pessoas,  

especialmente as que se sentiram  
marginalizadas com relação a aspectos de  

sexualidade. O Arcebispo de Cantuária  
também será responsável por compilar  

todo o trabalho feito nesta área em toda a  
Comunhão Anglicana desde a Lambeth  

Conference de 1998 e reportar o  
progresso ao Comitê Permanente e ao  

CCA18 
   

2. solicita ao Arcebispo de Cantuária que  
examine todas as questões de  

discriminação em toda a Comunhão  
Anglicana, faça recomendações ao Comitê  

Permanente e relate os progressos ao  
CCA18. 
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:09 Educação teológica na  

Comunhão Anglicana 

    
1. incentiva a construção de redes  
educacionais e de treinamento de  

aprendizado mútuo e amizade em toda a  
Comunhão Anglicana, especialmente por  

meio da criação de parcerias de  
companheirismo entre faculdades,  

cursos e esquemas teológicos baseadas  
no modelo já adotado pelas dioceses   

 
2. apoia a iniciativa de contratar a  

preparação de materiais de estudo sobre  
áreas de educação teológica com  
defasagem de recursos em toda a  

Comunhão Anglicana, com subsequente  
publicação no site da Comunhão  

Anglicana com acesso aberto para uso  
por qualquer faculdade, curso ou grupo  

local de aprendizagem.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:10 A Aliança Anglicana 

    
O Conselho Consultivo Anglicano,  
reconhecendo o papel da Aliança  

Anglicana em conectar e equipar as  
Igrejas e agências membros da  

Comunhão Anglicana nas áreas de  
assistência, desenvolvimento e defesa  

de direitos, e promovendo o discipulado  
intencional da vida 

 inteira ao viver as Cinco Marcas da  
Missão: 

   
1. afirma o aprofundamento do papel da  

Aliança Anglicana e solicita que esta  
avance em seu trabalho de conclamação  

das Igrejas Membro e agências a  
responder às necessidades humanas,  

buscando a justiça e a paz e  
salvaguardando a criação, incluindo  
através da promoção de abordagens  

baseadas em gestão de recursos locais  
para a transformação de igrejas e  

comunidades.   
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

A17:10 A Aliança Anglicana 

    
2. conclama os membros individuais da  

ACC17 a defender a participação nas  
iniciativas colaborativas da Aliança  

Anglicana e compartilhar as boas novas  
sobre a missão holística de Deus no  

mundo;  
   

3. exorta todas as Igrejas Membro a  
apoiar e aprofundar seu envolvimento nas  
iniciativas e órgãos consultivos regionais e  
globais da Aliança, com participação ativa  

dos jovens, fortalecendo a ação  
humanitária conjunta, compartilhando os  
aprendizados sobre o desenvolvimento e  

atuando juntas em ações de defesa de  
direitos e para o discernimento  

estratégico de prioridades comuns.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:11 Objetivos de Desenvolvimento  

Sustentável      
1. observa o importante papel  

desempenhado pelas Igrejas Membro e  
agências da Comunhão Anglicana na  

promoção dos Objetivos de  
Desenvolvimento do Milênio entre 2000- 

2015   
2. Reconhece a urgência e importância  

global dos Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável das Nações Unidas  

(conhecidos como Agenda 2030) como a  
estrutura sucessora dos Objetivos de  

Desenvolvimento do Milênio;  
  

3. encoraja as Igrejas Membro e agências  
da Comunhão Anglicana, no contexto de  
sua própria missão holística, a manter e  

ampliar sua contribuição para alcançar os  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

através da implementação de ações  
concretas e da defesa de direitos  

  
4. solicita que o Secretário-Geral apresente  

relato ao Comitê Permanente, no mais  
tardar em sua primeira reunião em 2020,  

com uma estratégia decenal para o  
compromisso da Comunhão Anglicana com  

os Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável. 



18Conselho Consultivo Anglicano

A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:12 Discipulado intencional 

    
1. agradece ao Grupo de Coordenação  

pelo seu trabalho na Temporada do  
Discipulado Intencional (Documento em  

Portugues) e, em particular, acolhe a nova  
linguagem de “Viver e Partilhar uma Vida  

Moldada por Jesus”, e 
   

2. afirma e celebra a ênfase no  
discipulado intencional e formação de  

discípulos no plano estratégico do  
Escritório da Comunhão Anglicana e sua  

relação natural com o foco em Viver e  
Partilhar uma Vida Moldada por Jesus  
dentro da Temporada do Discipulado  

Intencional   
 

3. solicita ao Departamento de Missão  
que desenvolva um centro de recursos  

para apoiar e equipar a mudança de  
cultura na Comunhão Anglicana com foco  

no compartilhamento intencional e na  
Vida Moldada por Jesus.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

A17:13 Renovação do compromisso  
com o discipulado intencional  

    
O Conselho Consultivo Anglicano  

reconhece que o discipulado intencional é  
um compromisso para toda a vida e  

solicita às Igrejas Membro que encorajem:   
1. um maior envolvimento com as Cinco  

Marcas da Missão   
 

2. o povo de Deus a se arrepender quando  
não tiverem agido à altura de verdadeiros  
discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e  

mudar suas vidas para que o façam.   
 

3. um maior compromisso com a oração  
pela redenção e salvação do mundo e de  

todo o seu povo. 



Conselho Consultivo Anglicano

A. AS MARCAS DA MISSÃO
A17:14 O desenvolvimento, uso e  

impacto de armas nucleares  
    

O Conselho Consultivo Anglicano,  
reconhecendo o crescente ressurgimento de  

tensões globais relacionadas ao  
desenvolvimento e uso de armas nucleares:   

1. reitera as declarações passadas feitas pelos  
Instrumentos de Comunhão sobre questões  

relativas ao desenvolvimento, uso e impacto de  
armas nucleares 

   
2. lamenta a falta de justiça para as  

comunidades mais afetadas pelo teste de  
armas nucleares   

3. reconhece o trabalho das Igrejas Membro e  
do Conselho Mundial de Igrejas sobre questões  
relativas ao desenvolvimento, uso e impacto de  

armas nucleares   
4. requer que o Secretário Geral da Comunhão  

Anglicana elabore um relatório sobre a  
implementação dos compromissos assumidos  

em resoluções passadas   
5. solicita ao Comitê Permanente que assegure  

que o CCA18 desenvolva uma resposta  
anglicana contemporânea à questão do  

desenvolvimento e uso de armas nucleares e  
seu impacto.  
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A. AS MARCAS DA MISSÃO

A17:15 Educação para  
jovens leigos  

    
O Conselho Consultivo Anglicano, à luz das  

incertezas econômicas experimentadas pelas/os  
jovens Anglicanas/os e Episcopais em todo o  
mundo e em celebração do importante papel  

dos membros leigos da igreja, incentiva todas as  
Igrejas Membro a investirem em caminhos para  

a educação e emprego da juventude leiga 
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:01 Comissão Internacional  

Anglicana/CatólicoRomana (ARCIC III) 
    

1. Saúda a publicação da Declaração  
Acordada da Comissão Internacional  

Anglicana/Católico-Romana (ARCIC III),  
intitulada Walking Together on the Way:  

Learning to Be the Church – Local,  
Regional, Universal (“Caminhando Juntos  
pelo Caminho: Aprendendo a Ser Igreja -  
Local, Regional, Universal”), como uma  

exploração compartilhada do que  
Anglicanos e Católicos Romanos podem  

aprender uns com os outros sobre nossas  
estruturas e processos de governança e  

discernimento em todos os níveis, de  
forma a nos ajudar a caminhar juntos e  
mais próximos no caminho que leva à  

plena comunhão visível;   
2. recomenda a Declaração Acordada às  

Igrejas da Comunhão Anglicana e aos  
diálogos e comitês AnglicanosCatólicos  

locais para estudo, ação e resposta,  
apoiados pelos Comentários Oficiais sobre  
a declaração produzidos por Ormond Rush  

e James Hawkey;   
3. Afirma o trabalho contínuo da ARCIC III,  

baseado nesta e outras Declarações  
Acordadas, para explorar abordagens  
Anglicanas e Católicas Romanas para  

discernir e articular o ensino ético.  
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:02 Conselho Coordenador Internacional  

Anglicano/Vétero-Católico (AOCICC)  

    
1. saúda o relatório “Anglicanos e Vétero- 
Católicos servindo na Europa (2019)” do  

Conselho Coordenador Internacional  
Anglicano-Vétero Católico;   

2. recomenda o relatório às Igrejas da  
Comunhão Anglicana para estudo e,  

quando apropriado, tomada de ações;   
3. renova o mandato conferido ao  

Conselho na ACC15, solicitando-lhe que:   
a. continue a explorar teologicamente a  

natureza e o significado de nossa  
comunhão;   

b. promova o conhecimento de nossas  
igrejas e seu relacionamento;   

c. ajude os bispos Vétero-Católicos e  
Anglicanos da Europa em suas atividades  

de ministério comum e supervisão  
coordenada;  
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:02 Conselho Coordenador Internacional  

Anglicano/Vétero-Católico (AOCICC)  

    
d. encoraje iniciativas conjuntas em missão  

na Europa continental;   
e. conduza uma revisão da coerência dos  

acordos e diálogos ecumênicos das Igrejas  
da Comunhão Anglicana e da União de  

Utrecht;   
f. continue o trabalho dos mandatos  

anteriores;   
g. supervisione, na qualidade de avalista do  

Acordo de Bonn em nome de ambas as  
Comunhões, os planos para a  

comemoração do centenário do Acordo de  
Bonn em 2031;   

h. agradece aos membros Anglicanos do  
Conselho de Coordenação e solicita que o  

Arcebispo de Cantuária nomeie o co- 
Presidente Anglicano em consulta com o  
Secretário Geral, e que o Secretário Geral  

nomeie os membros Anglicanos em  
consulta com o Arcebispo de Cantuária.  
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:03 Comissão Internacional Anglicana/Ortodox

Oriental  
    

1. saúda a publicação da Declaração  
Acordada da Comissão Internacional  

Anglicana/Ortodoxa Oriental, intitulada  
The Procession and Work of the Holy  

Spirit  (“A Procedência e Obra do Espírito  
Santo”), como uma declaração  

compartilhada da fundação bíblica e  
patrística dos ensinamentos Anglicanos e  

Ortodoxos Orientais sobre o Espírito  
Santo e uma exploração de como o  

Espírito Santo fala e dá vida à Igreja;   
2. recomenda o relatório às Igrejas da  
Comunhão Anglicana para estudo e,  

quando apropriado, tomada de ações e  
resposta;   

3. afirma o trabalho em curso da  
Comissão Internacional  

Anglicana/Ortodoxa Oriental e a decisão  
de explorar a questão da “Autoridade na  

Igreja”, solicitando que este trabalho  
futuro dê atenção às riquezas oferecidas  

pelas tradições Anglicana e Ortodoxa  
Oriental subsequentes ao período  

patrístico.  



Conselho Consultivo Anglicano

B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:04 Recepção de Textos Ecumênicos na Comunhão  

Anglicana  

O Conselho Consultivo Anglicano endossa  
o seguinte processo para a recepção de  

textos ecumênicos na Comunhão  
Anglicana:   

1. Quando qualquer diálogo ecumênico  
bilateral da Comunhão Anglicana chegar a  

uma declaração acordada, este é  
primeiramente enviado à IASCUFO (Comitê  

Coordenador Inter-Anglicano para a  
Unidade, Fé e Ordem).   

2. A IASCUFO então estuda a declaração  
acordada e chega a consenso com relação  
a esta ser ou não “consoante com a fé da  

Igreja como os anglicanos a receberam”. A  
IASCUFO então prepara recursos, insumos  
e recomendações para a próxima reunião  

do CCA.   
3. O ACC, então, recebe formalmente a  
declaração acordada por resolução, e  
encaminha o texto, juntamente com o  

conselho da IASCUFO, às Igrejas Membro  
da Comunhão Anglicana para estudo,  

reflexão e resposta dentro de um prazo  
definido pelo CCA.   
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:04 Recepção de Textos Ecumênicos na  

Comunhão Anglicana  

4. Na reunião da IASCUFO imediatamente  
anterior à uma reunião do CCA, um grupo  

de referência do CCA (compreendendo  
alguns membros do CCA) se juntará aos  
membros da comissão para refletir sobre  

as declarações ecumênicas à luz das  
respostas provinciais e quaisquer outras  
considerações recebidas. A tarefa desta  
comissão aprimorada será avaliar se um  

texto acordado goza de nível suficiente de  
consenso entre as Igrejas Membro para  

que uma recomendação seja feita ao CCA.   
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B UNIDADE, FÉ E ORDEM
B17:04 Recepção de Textos  

Ecumênicos na Comunhão Anglicana  
5. O Comitê Permanente indica até 15  

pessoas para formar o grupo de referência  
do ACC. Recomenda-se a seguinte  

composição para este grupo:    
a. dois membros primazes do CCA;    

b. dois membros bispos do CCA;    
c. dois membros presbíteras/os ou  

diáconas/os do CCA;    
d. dois membros leigos do CCA;    

e. Co-Presidentes Anglicanos relevantes do  
diálogo bilateral em questão (p. ex. diálogos  

com a Igreja Católica Romana, a Igreja  
Ortodoxa, as Igrejas Ortodoxas Orientais, a  
Federação Luterana Mundial, a Comunhão  

Mundial das Igrejas Reformadas, o Conselho  
Metodista Mundial e qualquer outro novo  

parceiro de diálogo).    
6. Uma vez que tenha sido obtido apoio  

suficiente das Igrejas Membro, a IASCUFO e o  
grupo de referência do CCA convidarão o  

mesmo a reconhecer, por resolução, que um  
texto ecumênico é “consoante em sua  
substância com a fé da Igreja como os  

Anglicanos a receberam” e que constitui  
“base suficiente para dar os próximos passos  
em direção à reconciliação de nossas Igrejas,  

fundamentada em acordo mútuo de fé”.  
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C. GOVERNANÇA 
C17:01 Comissão por uma Igreja Segura  

da Comunhão Anglicana 
O Conselho Consultivo Anglicano,  

reconhecendo os fracassos do passado, está  
determinado que toda igreja na Comunhão  

Anglicana seja um lugar seguro para todas as  
pessoas, especialmente crianças, jovens e  
adultos vulneráveis. Portanto, o Conselho  

Consultivo Anglicano:   
   

1. aprova as “Diretrizes para aumentar a  
segurança de todas as pessoas –  

especialmente crianças, jovens e adultos  
vulneráveis – dentro das províncias da  

Comunhão Anglicana”, e autoriza o Comitê  
Permanente a emendar as Diretrizes em  
consulta com a Comissão por uma Igreja  

Segura da Comunhão Anglicana   
2. solicita a cada Igreja Membro e cada Igreja  

extra provincial sob a jurisdição metropolitana  
direta do Arcebispo de Cantuária que dê os  

seguintes cinco passos:   
a. adotar a Carta e implementar o Protocolo,  

caso não o tenha feito;   
b. implementar as Diretrizes que os  

acompanham;   
c. informar ao CCA18 sobre as medidas  

tomadas para adotar a Carta e implementar o  
Protocolo e as Diretrizes;   
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C. GOVERNANÇA 
C17:01 Comissão por uma Igreja 
 Segura da Comunhão Anglicana 

d. nomear um representante com a  
responsabilidade de manter contato com a  
Comissão com relação à adoção da Carta, a  

implementação do Protocolo e das  
Diretrizes e o desenvolvimento de  

recomendações para o aprimoramento da  
segurança de crianças, jovens e adultos  
vulneráveis na Comunhão Anglicana; e   

e. encorajar aqueles com  
responsabilidades sobre questões de igreja  
segura e salvaguarda na Igreja Membro a  

se unirem à Rede por uma Igreja Segura da  
Comunhão Anglicana.   

3. solicita ao Secretário-Geral que  
reconstitua a Comissão por uma Igreja  
Segura da Comunhão Anglicana com os  

termos de referência aprovados pelo  
Comitê Permanen 

30



31Conselho Consultivo Anglicano

C. GOVERNANÇA 
C17:02 Orçamento e contribuições 

 das Igrejas Membro  

1. saúda a preparação de uma estrutura  
orçamentária preliminar para o  

quinquênio 2020–25 a fim de permitir um  
melhor planejamento financeiro e mais  
transparência por parte do Escritório da  

Comunhão Anglicana (ACO);   
 

2. saúda o compromisso do ACO de  
buscar maximizar as receitas voluntárias  
de fontes para além das Igrejas Membro   
3. reafirma as Resoluções 10.27, 15.22 e  

16.37 do CCA e conclama todas as Igrejas  
Membro da Comunhão Anglicana a  
contribuir financeiramente para o  

orçamento do Conselho Consultivo  
Anglicano;   
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C. GOVERNANÇA 
C17:03 Representação da juventude 

O Conselho Consultivo Anglicano,  
reconhecendo que as vozes dos jovens se  
encontram sub-representadas em todos  

os níveis da Comunhão Anglicana:   
 
   

1. Conclama as Igrejas Membro a  
considerarem a nomeação de um  

membro da juventude como um dos seus  
membros nomeados a partir da CCA18   

2. incentiva a inclusão de jovens no  
trabalho das Redes da Comunhão  

Anglicana   
3. encoraja todas as Igrejas Membro a  

incluírem a representação de jovens nos  
seus sínodos.  
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C. GOVERNANÇA 
C17:04 Plano Estratégico do Escritório  

da Comunhão Anglicana  

O Conselho Consultivo Anglicano reconhece  
que o ACO atende amplamente à Comunhão  
na busca de seu ministério (ver Sinfonia de  

Instrumentos da IASCUFO), e:   
1. aprova o Plano Estratégico para o  

Escritório da Comunhão Anglicana, servindo a  
Comunhão Anglicana e suas Igrejas Membro  

no período entre 2019 e 2025 
   

2. solicita às Igrejas Membro que se envolvam  
com o Escritório da Comunhão Anglicana  

para implementar o plano 
   

3. requer do Secretário-Geral que preste  
relatório anual sobre a implementação do  

Plano Estratégico ao Comitê Permanente e à  
ACC18. 

   
4. exige que o Comitê Permanente revise o  

plano regularmente – e particularmente  
depois de uma reunião do CCA, Primates’  

meeting (“Encontro de Primazes”) ou  
Lambeth Conference – e que faça mudanças  
neste conforme considerado apropriado pelo  

Comitê Permanente, descrevendo e  
explicando tais alterações na próxima  

reunião do CCA. 
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 

D17:01 Apoio ao Sri Lanka 

1. angustia-se de tristeza e se junta em  
oração ao povo do Sri Lanka após os  

recentes ataques terroristas, em  
solidariedade especialmente com os  

feridos e aqueles de luto pela perda de  
entes queridos 

   
2. condena veementemente a violência  

terrorista de qualquer tipo e contra  
qualquer comunidade   

 
3. manifesta solidariedade com todas as  
pessoas afetadas pelos ataques e com a  

comunidade cristã no Sri Lanka, agradece a  
todos os que deles cuidaram, e é grato  

pelas expressões inter-religiosas de apoio  
moral e prático. 

   
4. Conclama o governo do Sri Lanka, outras  
autoridades, a sociedade civil e as pessoas  
de fé a juntarem esforços para combater  

as crescentes tensões e promover a  
segurança de todos os cidadãos e  

visitantes do Sri Lanka 
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 

D17:02 Apoio ao Sudão do Sul 

1. pela implementação genuína do Acordo  
Revitalizado para a Resolução do Conflito  

no Sudão do Sul   
 

2. por perdão, reconciliação e coexistência  
pacífica entre os sudaneses do sul   

3. por apoio à assistência e reabilitação dos  
deslocados internos e refugiados.  
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 
D17:03 Apoio ao Sudão 

1. declara nossa solidariedade com o  
povo sudanês neste período em que  

enfrenta incertezas políticas e uma crise  
de deslocados internos   

2. faz um apelo pela transição pacífica  
para um governo democrático civil e pela  

proteção da liberdade religiosa,  
especialmente para a comunidade Cristã   

3. exorta a comunidade internacional a  
oferecer apoio aos deslocados internos e  

suas comunidades   
4. solicita às Igrejas Membro que orem  
pela paz e pelo empoderamento dos  

vulneráveis, especialmente as mulheres e  
crianças.  
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 
D17:04 Apoio à paz na península coreana

1. manifesta-se alarmado com a  
continuação da nuclearização da península  
coreana, com o seu potencial de deturpar  
o equilíbrio geopolítico das superpotências  
da Ásia Oriental e sua relação inseparável  

com a paz mundial   
2. roga que seja dada mais atenção à  

resolução da tensão de longa data entre a  
Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que  

perdura desde a Segunda Guerra Mundial.   
3. exorta todas as pessoas a orar para que  

a paz possa prevalecer na península  
coreana, e conclama os líderes globais a  
reconhecer e defender o processo de paz  
entre as duas Coreias e entre a Coreia do  

Norte e os Estados Unidos da América.  
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 

D17:05 Paquistão e Índia

1. lamenta que existam tensões contínuas  
entre o Paquistão e a Índia  

2. dá graças pelo fato de que as hostilidades  
entre o Paquistão e a Índia foram  

amenizadas com sucesso em fevereiro de  
2019   

3. implora aos líderes, governos e membros  
da sociedade civil de ambas as nações que  
busquem a paz entre essas duas potências  

nucleares e se libertem dos grilhões do ódio  
e da desconfiança   

4. encoraja o crescimento da mutualidade e  
confiança no Corpo de Cristo para as Igrejas  

Cristãs do Paquistão e da Índia.   
Retornar  
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D DECLARAÇÕES PÚBLICAS 
D17:06 Ciclones Idai e Kenneth, Sul da África

1. lamenta o desastre natural e  
humanitário causado pelos ciclones Idai e  
Kenneth e sofre em solidariedade com o  

povo de Moçambique, Malaui e  
Zimbábue   

 
2. conclama ao povo de Deus na  

Comunhão para que envie mensagens de  
solidariedade a estes países afetados e,  
sempre que possível, que ofereça apoio  

prático através das organizações de  
auxílio apropriadas.  





Conhecendo

Conferência de Lambeth

A Conferência de Lambeth remonta a mais de 150  

anos. Na década de 1860, uma amarga disputa na  

África do Sul levou os bispos canadenses a pedir ao  

arcebispo de Cantuária, Charles Longley, que  

convocasse uma reunião de líderes seniores. A  

primeira Conferência de Lambeth se reuniu por  

quatro dias a partir de 25 de setembro de 1867, com 76  

bispos presentes. Quatorze Conferências de Lambeth  

se reuniram desde então, a cada 10 anos, com  

intervalos durante as duas guerras mundiais. 

Conselho Consultivo Anglicano

Conferência de Lambeth 2008



Apesar de não ter poderes legais, as  
Conferências de Lambeth  
gradualmente ganharam respeito e  
influência. A unidade cristã foi  
abordada desde o início. A carta  
pastoral assinada no final da primeira  
Conferência declarou que o  
anglicanismo era parte de algo maior.  
Ela iniciava assim: “Nós, os bispos da  
Santa Igreja Católica de Cristo...” O  
“Quadrilátero de Chicago-Lambeth”,  
aprovada na conferência de 1888,  
continua a ser a declaração anglicana  
da base essencial quádrupla para uma  
Igreja reunificada. 

As Conferências apoiaram cristãos  
perseguidos e chamaram a atenção  
para a situação dos refugiados. Sua  
ampla gama de tópicos incluiu questões  
de fé e ordem, casamento, família,  
sexualidade, ministério da mulher,  
racismo, guerra e paz, ética cristã,  
desafios à crença cristã, o modo de vida  
cristão, revisão litúrgica e estruturas  
para consulta na Comunhão Anglicana.  
A Aliança Anglicana, que coordena os  
projetos de desenvolvimento,  
assistência e advocacia, foi criada como  
resultado direto da Lambeth 2008. 


