
Notas Informativas para projetos de resolução de sábado, 18 de fevereiro de 2023 
 
Resolução 5 (b):  
 
Rede Ambiental da Comunhão Anglicana: Moratória sobre novos desenvolvimentos de 
combustíveis fósseis 
 
O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) advertiu que é "código 
vermelho para a humanidade"; "É agora ou nunca, se quisermos limitar o aquecimento global a 
1,5°C," a melhor chance que temos de limitar uma mudança climática catastrófica. É necessária 
uma ação drástica nos próximos três anos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa a 
fim de atingir as metas líquidas zero. 
 
Já estamos experimentando os efeitos devastadores da mudança climática e as emissões de 
carbono continuam a aumentar. A integridade da criação está sob ameaça de colapso. 
 
Nem o Acordo de Paris, nem a COP26 ou a COP27 se referiram aos combustíveis fósseis.  
 
Observando isso: Vanuatu, Tuvalu, o Parlamento Europeu e a Organização Mundial da Saúde 
conclamaram os Estados-nação a desenvolverem um Tratado de Não-Proliferação de 
Combustíveis Fósseis. A lista de signatários/as religiosos/as inclui: Grupo de Trabalho 
Ambiental CofE. A carta dos/as líderes religiosos/as pode ser encontrada aqui: 
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter 
 
  

https://fossilfueltreaty.org/faith-letter


Resolução 4 (c):  
 
A Declaração de Acordo da Comissão Internacional para o Diálogo Teológico Anglicano-
Ortodoxo 
Dying Well, Living Well: Our Sure and Certain Hope (Morrer bem, viver vem: Nossa esperança 
firme e inabalável) ou Declaração de Penteli  
 
Do que se trata? 
 
“Morrer bem, viver vem: Nossa esperança firme e inabalável” é uma Declaração de Acordo que 
está sendo apresentada às autoridades responsáveis das Igrejas Ortodoxas e da Comunhão 
Anglicana (que inclui o Conselho Consultivo Anglicano), pela Comissão Internacional para o 
Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD), como resultado de seu trabalho realizado 
entre 2016 e 2022. 
 
Que questões são abordadas? 
 
A Declaração de Acordo considera as tradições anglicanas e ortodoxas sobre a morte e o 
morrer e os mistérios que eles detêm, explorando as perspectivas do que pode ser considerado 
uma “boa morte”. Faz isso em diferentes contextos atuais e em mudança significativa, definidos 
por avanços médicos contínuos, e alterando o debate público e as estruturas legislativas em 
torno de questões de fim de vida. 
 
A Declaração oferece recursos para abordar as questões complexas e controversas sobre as 
formas como o fim da vida pode ser influenciado ou controlado por meio da intervenção 
humana. A Declaração de Acordo reconhece os profundos desafios que o sofrimento e a morte 
suscitam: para aquelas e aquelas cujo sofrimento e morte são uma realidade palpável, para 
quem que os apoia, para médicos/as e profissionais éticos/as, e para todos nós em nossa 
mortalidade. Em torno, visa promover um debate mais amplo sobre o que pode ser chamado de 
“morte assistida”, “suicídio assistido” ou designação semelhante, e garantir a melhor vida 
possível para cada ser humano, em todas as fases de sua vida.  
 
É importante ressalvar que, tanto anglicanos/as como ortodoxos/as se opõem à “morte 
assistida”.    
 
Por que isso é importante? 
 
Em sua Declaração de Acordo de 2015, “À imagem e semelhança de Deus: Uma antropologia 
cheia de esperança” (A Declaração de Buffalo), a ICAOTD identificou importantes questões 
éticas contemporâneas a abordar através das lentes de suas reflexões. Questões de fim de vida 
deverão ser abordadas logo após as preocupações ambientais, abordadas no texto de 2020 
Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology (Cuidadores/as da Criação: Uma Ecologia de 
Esperança). 
 
Os processos de morrer variam muito em todo o mundo, dependendo de fatores como 
disponibilidade e custo dos serviços de saúde e diferentes pressupostos e práticas culturais. 
Em um número crescente de lugares, há apelos ativos para a “morte assistida” e legislação para 
uma série de normas que permitem esse processo. Cristãs e cristãos devem resistir a tais 
desenvolvimentos e unir-se a muitas outras vozes para levantar nossas amplas preocupações, 
pedindo melhores disposições de cuidados de fim de vida. Uma análise rigorosa das questões 
envolvidas e a promoção de cuidados adequados podem oferecer segurança diante de 



preocupações e medos legítimos em relação ao fim de vida, indicando opções 
significativamente melhores do que apenas defender a morte. 
 
Ao abordar essas questões, a Declaração de Acordo oferece uma profunda meditação sobre o 
lugar do sofrimento e da morte no coração de nossa fé: a fé em Cristo crucificado que carrega 
connosco e por nós todo o sofrimento humano, que compartilha até nossa experiência de 
morte. Vivemos na esperança inabalável de que, por meio da morte e ressurreição, Cristo 
aboliu a morte e trouxe vida e imortalidade por meio do Evangelho. Desta forma, a morte pode 
ser para nós a cura final.  
 
Como isso contribui para as Cinco Marcas da Missão? 
 
A reflexão sobre o dom da vida de Deus e sobre a morte salvadora e ressurreição de Jesus 
Cristo está no cerne da proclamação do Evangelho e no centro do ensino e nutrição das 
pessoas crentes. A Declaração de Acordo apela à disponibilização de melhores recursos de 
cuidado amoroso tangível daqueles e daquelas que enfrentam doenças, fragilidade e a morte, 
bem como aqueles que os apoiam pessoal e profissionalmente; e se inspira na nossa herança 
espiritual, teológica e litúrgica, além das provisões materiais. Ele adverte sobre a gama de 
injustiças implícitas em grande parte do debate sobre a “morte assistida”, enquanto defende a 
santidade da vida humana dentro da criação mais ampla de Deus. 
  



Resolução 4 (e):  
 
Declaração de Acordo da Comissão Internacional para o Diálogo Teológico Anglicano-
Ortodoxo, 
Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology (Cuidadores/as da Criação: Uma Ecologia de 
Esperança) 
 
Do que se trata? 
 
“Cuidadores/as da Criação: Uma Ecologia de Esperança” é uma Declaração de Acordo que 
agora está sendo apresentada às autoridades responsáveis das Igrejas Ortodoxas e da 
Comunhão Anglicana (que inclui o Conselho Consultivo Anglicano), pela Comissão 
Internacional para o Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD), como resultado de seu 
trabalho realizado entre 2016 e 2022. 
 
Que questões são abordadas? 
 
A Declaração de Acordo considera as tradições anglicanas e ortodoxas relativas à sacralidade 
da criação e à obrigação da humanidade de cuidar dessa sacralidade como cuidadores/as. A 
Declaração reconhece o equilíbrio delicado entre a melhoria significativa da qualidade e a 
extensão da vida humana, devido aos progressos nas áreas da tecnologia, ciência e medicina, 
enquanto denota como esses progressos, em alguns casos, foram em detrimento da criação. 
Também reconhece e adverte sobre os perigos iminentes causados pela crise climática. 
 
Por que isso é importante? 
 
A Declaração oferece recursos para lidar com o entendimento confuso que se coloca 
excessivamente entre o comando de “subjugar” a terra e a inclinação aparentemente inata de 
“explorar”. A Declaração de Acordo visa chamar a humanidade para um entendimento mais 
completa da natureza de sua existência, bem como de sua responsabilidade pelo restante da 
criação. 
 
Para abordar essas questões, a Declaração de Acordo utiliza uma diversidade de recursos 
fundamentados na Sagrada Escritura, no período patrístico e nas tradições das Igrejas 
Ortodoxa e Anglicana. Desenvolvimentos importantes citados na Declaração incluem:  
 

i) A iniciativa de Bartolomeu, o “Patriarca Verde”, cujo apelo à conscientização sobre 
como tratamos o meio ambiente levou ao estabelecimento da observância de uma 
“Época da Criação”; 

 
ii) A inclusão da “Quinta Marca da Missão”, pela Comunhão Anglicana, como um meio de 

encorajar um maior foco no papel dos seres humanos no cuidado da criação. 
  



Resolução 4 (d):  
 

Declaração de Acordo do Diálogo Anglicano-Reformado Internacional  
Koinonia: God’s Gift and Calling (Koinonia: Dom e Chamado de Deus) ou Relatório de 
Hiroshima 
 
Do que se trata? 
 
“Koinonia: Dom e Chamado de Deus” é uma Declaração de Acordo que agora está sendo 
apresentada às autoridades responsáveis da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas e da 
Comunhão Anglicana (que inclui o Conselho Consultivo Anglicano), pelo Diálogo Anglicano-
Reformado Internacional (IRAD), como resultado de seu trabalho realizado entre 2015 e 2019.   
 
Que questões são abordadas? 
 
A Declaração de Acordo considera o tema de koinonia, que pode ser traduzido como 
comunhão, companheirismo, compartilhamento, parceria e participação. A Declaração explora 
os fundamentos bíblicos e teológicos deste tema, seus efeitos na eclesiologia e seu papel na 
missão. O texto reconhece as divisões em muitas igrejas e o custo de rejeitar a koinonia, 
vividamente representada pela cidade de Hiroshima. A criação, em 2010, da Comunhão 
Mundial das Igrejas Reformadas foi não só motivo de celebração, mas também oferece um 
enquadramento importante para este texto. 
 
A Declaração enquadra a koinonia como dádiva divina a ser celebrada e abraçada. A Igreja 
celebra-a ao reconhecê-la como o seu valor mais elevado, concedido para o bem da Igreja e do 
mundo. Abraça-o vivendo-o como um chamamento e uma vocação. Embora a koinonia não 
possa ser destruída, ela pode ser ferida e rejeitada, e por isso é urgente apropriar-se deste dom 
divino em prol da unidade e da missão da Igreja. 
 
O texto também levanta questões de teologia trinitária, particularmente a forma como a 
koinonia intra-humana é fundamentada na unidade e na diferença das pessoas dentro da 
Divindade.    
 
Por que isso é importante? 
 
Este texto tem por base o relatório da Comissão Internacional Anglicana-Reformada de 1981 a 
1984: God's Reign and Our Unity (O Reino de Deus e Nossa Unidade). Esse relatório teve como 
objetivo investigar questões históricas e tradicionais que dividiram as igrejas anglicanas e 
reformadas desde a Reforma, de forma a reenquadrar essas divisões para alcançar uma maior 
compreensão e unidade. Apesar dos contributos úteis do relatório anterior, o IRAD considerou 
que seu foco em questões organizacionais e estruturais significava que questões bíblicas e 
teológicas mais fundamentais não recebiam atenção suficiente. 
 
A koinonia tem sido um tema fundamental no diálogo ecumênico, desde a fundação do 
Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, e persiste em seu trabalho ecumênico desde a década 
de 1960. Desde a Lambeth Conference de 1930, a Comunhão Anglicana global se percepciona 
como uma comunhão de igrejas dentro da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A 
eclesiologia anglicana tem se focado frequentemente na forma como a Comunhão Anglicana 
modela a koinonia da Igreja de Cristo, de maneira única e específica. 
 



Esta Declaração sobre a natureza e prática da koinonia merece ampla consideração na Igreja 
em geral. Aborda questões que ameaçam a coesão de muitas igrejas e não apenas das 
comunhões anglicana e reformada. 
  



Resolução 4 (f):  
 
Declaração de Acordo da Comissão Internacional Anglicana-Ortodoxa Oriental  
The Inheritance of Ecumenical Councils (A Herança dos Concílios Ecumênicos) 
 
Do que se trata? 
 
Nos primeiros séculos da história cristã, os Concílios Ecumênicos foram convocados para 
determinar as doutrinas essenciais que os cristãos e cristãs deveriam seguir, especialmente 
sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Desta forma, a Igreja articulou e desenvolveu os limites 
da fé ortodoxa conforme as Escrituras e o culto da Igreja, e rejeitou alternativas menos 
satisfatórias.  
 
Que questões são abordadas?  
 
As igrejas cristãs diferem umas das outras quanto à autoridade e ao número dos Concílios 
Ecumênicos, embora a maioria das igrejas aceite os primeiros concílios, que articulavam a fé 
trinitária da Igreja. Esta declaração da Comissão Internacional Anglicana-Ortodoxa Oriental 
questiona se o acordo total sobre a autoridade conciliar deve ser requisito para duas igrejas 
que buscam a plena comunhão uma com a outra. 
 
Por que isso é importante? 
 
Uma das grandes divisões dentro do Cristianismo remonta ao Concílio de Calcedônia em 451 
DC. A questão fundamental se centrava em descrever Jesus Cristo como divino e humano. As 
Igrejas que hoje conhecemos como “não calcedônias”, “miafisitas” ou “ortodoxas orientais” se 
separaram da Igreja maioritária, debilitando significativamente o todo. 
 
Esta Declaração de Acordo se baseia nas duas declarações anteriores deste Diálogo e 
estabelece os fundamentos para que anglicanos e ortodoxos orientais percebam que as 
divisões históricas sobre o Concílio de Calcedônia não precisam mais ser um obstáculo na 
busca pela comunhão entre as duas tradições. Reconhecemos no outro um fundamento de fé 
compartilhada sobre o qual desenvolver maior unidade e missão. 
 
Como isso contribui para as Cinco Marcas da Missão? 
 
A unidade cristã exige que as feridas do Corpo de Cristo sejam curadas, em prol de uma 
proclamação comum do Evangelho. Além disso, muitas Igrejas Ortodoxas Orientais têm 
sofrido muito em nosso tempo e precisam do apoio total de outros cristãos, principalmente da 
Comunhão Anglicana. 


