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O Escritório da Comunhão Anglicana nas Nações Unidas (Anglican Communion Office 
at the United Nations, ACOUN) representa e ressalta as vozes, experiências e perícia 
da Comunhão Anglicana no palco global. O ACOUN é uma atividade missionária, 
especificamente focada no engajamento junto ao secretariado-geral, agências e estados 
membros das Nações Unidas. 

Nosso engajamento com as Nações Unidas é decorrência do discipulado, no contexto 
das Cinco Marcas da Missão. Somos chamados/as a levar boas notícias a todas as esferas 
da vida, para responder às necessidades humanas, desafiar estruturas injustas, buscar 
paz e reconciliação, assim como salvaguardar a criação. Trabalhando em todos os setores 
desse chamado missionário, o ACOUN recolhe informações nas Províncias da Comunhão 
e as alimenta em nível intergovernamental da ONU, procurando melhorar ainda mais 
a cooperação internacional para cuidar do Mundo de Deus e de todos os Seus filhos 
e filhas. Procuramos concentrar a atenção das nações nas soluções que comunidades 
anglicanas e episcopais estão apresentando em todo o mundo em parceria com outros, 
especialmente os ecumênicos e outros atores da fé. 

Desde a última reunião do ACC, o ACOUN passou por muitas mudanças, mas continua 
a produzir resultados. Jack Palmer-White, Representante Permanente junto às Nações 
Unidas, consolidou duas equipes separadas (uma em Nova York, outra em Genebra) a fim 
de supervisionar uma ação coordenada para advogar mais efetivamente em favor e em 
conjunto com a Comunhão Anglicana global. 



Em 2021, os membros da equipe de Nova York assumiram outras oportunidades de 
carreira e, no final de 2022, Jack Palmer-White também assumiu um novo cargo em 
outro lugar. Em julho de 2022, o Reverendo Glen Ruffle ingressou como assistente 
com expediente parcial do Representante Permanente, com o objetivo de que Glen se 
mudasse para Genebra, onde poderá proporcionar uma presença in loco na ONU. Com 
sede em Nairóbi, sede do Programa Ambiental da ONU, Nicholas Pande trabalha um 
dia por semana para a equipe anglicana, concentrando-se exclusivamente nas questões 
climáticas e de biodiversidade. Em março de 2023, o novo Representante Permanente 
espera assumir a função. 

Os destaques do trabalho concluído desde o ACC-17 incluem: 

Destacando Vozes Anglicanas 
1. Temos aumentado o reconhecimento da fé nas Nações Unidas, liderando esforços 

para estabelecer uma conscientização sobre a importância de atores religiosos para se 
enfrentar desafios ambientais na documentação chave da ONU – algo inédito. 

2. Fomos convidados/as a assumir papéis de liderança dentro do sistema da ONU, 
incluindo um Grupo Diretor para Organizações Baseadas na Fé dentro do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a continuar sendo membros do Conselho 
Consultivo Multi-Religioso da ONU. 

3. Em 2019, enviamos oito delegadas à Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW), 
informando-as sobre oportunidades e pontos de defesa. 

4. Conseguimos enviar cinco delegados/as à Assembleia das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEA) em 2019, mais uma vez informando-os/as de antemão sobre o que 
visar e falar. 

5. Apoiamos a redação e edição de várias declarações relacionadas à Assembleia do 
Meio Ambiente da ONU, incluindo a inclusão de formulações anglicanas centrais na 
declaração global da sociedade civil, declaração de lideranças religiosas globais sobre 
o combate à poluição ligada ao uso do plástico e a declaração multiconfessional 
proferida no plenário de encerramento da UNEA. 

6. Fizemos apresentações de defesa à Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). 

7. Fornecemos delegados/as e participamos de eventos on-line da ONU sobre justiça de 
gênero, direitos indígenas e resiliência climática. 

8. O Representante Permanente apoiou o Arcebispo da Cantuária em seu papel de 
informar o Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre questões de construção 
da paz e reconciliação. 

9. Asseguramos o credenciamento formal para o processo COP do Clima e as cúpulas da 
COP sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

10. Trabalhando com a Aliança Anglicana, facilitamos uma presença anglicana tanto 
na COP26 na Escócia, quanto na COP27 no Egito, com forte apoio da Igreja do país 
anfitrião. Embora a Igreja Episcopal tenha enviado há muito tempo uma delegação 
às COPs climáticas, essas foram as primeiras delegações do ACC em qualquer 



conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Reunimos um grupo de trabalho 
global para planejar prioridades políticas e formar uma delegação representativa. 
O feedback sugere que nossa presença foi poderosa, de vanguarda, influente e 
motivadora para os outros participantes. O ACOUN e a Aliança Anglicana ajudaram 
a informar delegados/as, organizar a logística e gerenciar o processo de defesa. Os 
resultados observados incluem: 

• Nosso relatório para a COP26 foi pioneiro no conceito de resiliência climática e 
financiamento justo e nosso documento de orientação para a COP27, produzido em 
quatro idiomas, foi igualmente elogiado por seu conteúdo claro, conciso e relevante. 

• Acreditamos que nosso trabalho de presença e defesa, particularmente com a Aliança 
Anglicana e a ACEN, foi influente, ao lado de outros, na obtenção do acordo do fundo 
de perdas e danos. 

• Através do Grupo de Trabalho ACC COP26, entregamos uma série de webinários pré- 
e pós-COP26; assistidos por mais de 200 pessoas de todas as partes da Comunhão 
Anglicana. 

• Ao lado de líderes da Comunhão global, as delegações da COP incluíram jovens, 
mulheres e representantes indígenas, destacando também os lugares mais impactados 
pelas mudanças climáticas. 

11. Temos cultivado relações com o Departamento de Assuntos Políticos e de 
Consolidação da Paz da ONU, resultando em um Memorando de Entendimento 
com o Arcebispo de Cantuária de que mediadores e mediadoras anglicanos seriam 
apoiados em suas funções em situações de conflito. Isso resultou em compromissos 
de alto nível entre representantes anglicanos e pessoal sênior da ONU em 
Moçambique e Camarões. 

12. Asseguramos que a Rede Ambiental da Comunhão Anglicana e a Rede Indígena 
Anglicana fossem capazes de alimentar e influenciar declarações-chave da sociedade 
civil global sobre justiça ambiental. Chamamos a atenção da Diretora Executiva 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em relação a esforços de 
proteção ambiental liderados pela comunidade anglicana. 

13. O ACOUN tem apoiado a participação do ACC nas principais reuniões da ONU 
sobre justiça ambiental, mudanças climáticas, biodiversidade, armas nucleares e 
justiça de gênero. Um dos principais palestrantes anglicanos pôde falar no evento 
PNUMA@50, em fevereiro de 2021. 

14. Nosso trabalho permitiu que o ACC se unisse à nova Rede de Fé da Organização 
Mundial da Saúde 

• Também desenvolvemos a voz pública anglicana sobre um tratado pandêmico global 
antes da Sessão Especial da Assembleia Mundial da Saúde, juntamente com a Aliança 
Anglicana.  



Engajando as Províncias  
15. A equipe da ONU produziu materiais para ajudar as Províncias a participar das 

Revisões Periódicas Universais do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH). 

16. Em 2022, fornecemos conhecimento especializado e apoio técnico para habilitar a 
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil a apresentar um relatório como parte da Revisão 
Periódica Universal dos registros de direitos humanos do Brasil.  

17. Em 2019, fizemos parte do comitê diretor de um workshop da ONU para 
fortalecer a colaboração entre a ONU e organizações religiosas no apoio às pessoas 
que vivem com HIV. Nossa posição permitiu ao Refuge Egypt (Diocese do Egito) 
demonstrar seu trabalho com refugiados/as e pessoas que vivem com HIV. 

18. O ACOUN informou diretamente o trabalho do Secretário-Geral da ONU sobre 
o multilateralismo efetivo, gerenciando a resposta do Arcebispo da Cantuária ao 
Secretário-Geral e assegurando relações favoráveis. 

19. Desenvolvemos e lançamos uma colaboração em vídeo entre a Rede Indígena 
Anglicana, a Equipe de Comunicação do ACO e o ACOUN para destacar as questões 
indígenas de interesse.  

20. O Representante Permanente falou ao CAPA (Conselho das Províncias Anglicanas 
da África) sobre a colaboração com grupos ambientalistas da ONU. 

21. Realizamos uma série de campanhas de mídia social de grande sucesso durante 
momentos-chave do calendário da ONU (93.000 impressões Twitter durante o 
período de 2 semanas da UN COP26; 12.500 impressões Twitter durante o período 
de 2 semanas da Comissão da ONU sobre o Status da Mulher).  

22. No processo da Lambeth Conference, o ACOUN apoiou a elaboração do Chamado 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, organizou vários seminários 
sobre questões relevantes e reuniu-se com uma ampla gama de bispos/as e outras 
partes interessadas para identificar formas pelas quais o ACOUN poderia apoiar 
diferentes partes da Comunhão. 

23. Nossa equipe prestou serviços logísticos, administrativos, estratégicos e de 
hospedagem aos bispos e bispas na Lambeth Conference, assim como coliderou 
seminários para bispos e bispas sobre Metas de Desenvolvimento Sustentável e como 
Reimaginar Nosso Mundo. 

Desde seu engajamento, em julho de 2022, Glen, entre outros trabalhos, realizou o 
seguinte: 
• Escreveu a apresentação do ACO para o 51º Conselho de Direitos Humanos da ONU 

sobre o impacto da Covid sobre os direitos dos jovens 
• Realizou a apresentação de um vídeo sobre o mesmo assunto no Debate Geral sobre 

o Item 3 na 17ª reunião da 51ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos, 
em 21 de setembro de 2022 

• Escreveu um documento de política para CSW67 
• Apresentação para a ACNUDH sobre Direitos Humanos e Mudanças Climáticas em 



resposta à resolução 50/9 (09/12/2022) 

Em suas ações desde julho de 2022, entre outras coisas, Nicholas: 

• Redigiu a atualização da política ACC para a COP27, no Egito, com avaliação muito 
positiva. 

• Ajudou a preparar, informar e organizar delegados/as para a COP27, além de apoiar 
seu trabalho de defesa. 

• Acompanhou os desenvolvimentos na COP15 de Biodiversidade, no Canadá. 

Olhando para o futuro 
O ACOUN entra em 2023 com uma sensação de frescor, com novos funcionários/as 
procurando levar o trabalho já alcançado a um nível superior. Apoiaremos a COP28 em 
Dubai, participando do CSW67 on-line, e esperamos ter representação presencial de 
defesa em Genebra. 

Estamos procurando nos engajar muito mais com as Províncias da Comunhão Anglicana, 
e construir redes com outras organizações e coalizões apoiadoras e compatíveis conosco, 
para que possamos acrescentar nosso apoio a outras frentes de trabalho de defesa que 
estejam alinhadas com as prioridades anglicanas. 

Tendo estabelecido uma Rede de Saúde da Fé na Organização Mundial da Saúde, 
procuraremos explorar as oportunidades de falar nesse novo ambiente, bem como 
continuar nossa defesa no Conselho de Direitos Humanos, com o ACNUR para 
Refugiados, com os processos da COP em andamento e com as várias outras questões 
relacionadas que surgirem. 

Glen Ruffle, janeiro de 2023 


