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A Igreja de Deus para o Mundo de Deus: A Lambeth Conference na 
Cantuária 
635 bispos e bispas e 464 cônjuges viajaram ao Reino Unido em 2022 para a XV 
Lambeth Conference, na Cantuária. Alguns não puderam viajar, por isso participaram on-
line. Foi um momento especial, quando bispos, bispas e cônjuges puderam encontrar-se, 
desfrutar de companheirismo, rezar e estudar juntos. O tema da conferência foi "A Igreja 
de Deus para o Mundo de Deus – Caminhar, ouvir e testemunhar juntos". 

 
A Lambeth Conference – Uma jornada de 3 fases 
Como Coordenador da Conferência, o Arcebispo da Cantuária sempre almejou ter um 
processo para dar continuidade à discussão da Lambeth Conference após o evento. 
Quando a conferência de 2020 foi adiada devido à COVID-19, houve mais tempo e 
espaço para uma série de reuniões pré-conferência on-line também. A Lambeth 
Conference tornou-se um evento com três fases importantes. 

As 3 fases da Lambeth Conference:  
 
  
• Fase 1 – “ouvir em conjunto” (2022): Os bispos e bispas reuniram-se on-line para 

uma série de “Conversasepiscopais” e cônjuges para “Conversações Globais”, 
apresentando estudos bíblicos e orações sobre temas relevantes para a conferência. 
Bispos e bispas também participaram da série on-line “Ministério em um Mundo 
Conflito”, que se concentrou em paz e reconciliação. Estes grupos on-line 
desempenharam um papel importante para ajudar bispos, bispas e cônjuges a se 
prepararem e a se conhecerem antes de chegarem à Cantuária.  

• Fase 2 – “caminhar juntos” (julho-agosto de 2022): A Lambeth Conference reuniu-
se na Cantuária. A conferência estudou o livro de 1 Pedro e discutiu temas 
importantes, incluindo missão e evangelismo, igreja segura, identidade anglicana, 
dignidade humana, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, paz e reconciliação, 
ciência e fé, discipulado, unidade cristã e relações interreligiosas. Os Chamados de 
Lambeth foram compartilhados em relação a cada tema.  

• Fase 3 – “testemunhar em conjunto” (2023-2026): Esta fase foi projetada para levar 
adiante os resultados da conferência e desenvolver os Chamados de Lambeth. 

Este relatório fornece aos membros do ACC um esboço de planos para a Fase 3. 
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Fase 3 – Desenvolvendo os resultados da Lambeth 
Conference  
 
Grupo de Planejamento do Grupo Fase 3 
Um grupo foi criado para apoiar o trabalho da Fase 3, presidido pelo Bispo Julio Murray 
(Bispo do Panamá). Ele conta com diversos membros da Comunhão Anglicana. Há 
também um grupo de recursos e pessoal, que está listado na última página. A Fase 3 está 
prevista para funcionar por três anos e o grupo continuará a atualizar os/as Primazes. O 
grupo já se reuniu em janeiro e se reunirá de maneira residencial em fevereiro. 

  
Os objetivos da Fase 3 são os seguintes: 
• Continuar a desenvolver as relações entre bispos e bispas e explorar juntos o que 

significa ser bispo/a na Comunhão Anglicana.  
 
• Considerar a natureza e o status dos Chamados de Lambeth, continuar a 

considerar os tópicos que eles cobrem e discernir a maneira de continuar 
comunicando-os às igrejas da Comunhão Anglicana.  

 
 
Chamados de Lambeth 
Os Chamados de Lambeth tinham, cada um, um grupo de elaboração. Desde o evento, o 
feedback da conferência sobre os Chamados de Lambeth foi oferecido a cada um dos 
respectivos grupos de redação. Muitos deles já enviaram textos revisados de seus 
chamados. O grupo de Fase 3, em consulta com o Arcebispo da Cantuária, decidirá 
quando e como os Chamados de Lambeth serão enviados às Igrejas da Comunhão. O 
plano também prevê que os tópicos dos Chamados sejam discutidos mais 
detalhadamente pelos grupos de estudos bíblicos.  

 
Contribuição Teológica e Eclesiológica 
O Bispo Julio pediu ao presidente da Comissão Permanente Inter-Anglicana de 
Unidade, Fé e Ordem (IASCUFO), Bispo Graham Tomlin, e ao secretário, Dr. 
Christopher Wells, que produzam algum trabalho teológico e eclesiológico sobre 
questões relacionadas aos Chamados de Lambeth. Por exemplo: que status eles têm 
dentro da Comunhão e como são "recebidos" pelas Igrejas Anglicanas 
constituintes? Eles concordaram com este pedido e darão conselhos ao grupo da Fase 
3 para sua reunião de fevereiro.  
 
 
Grupos de Estudos Bíblicos de Bispos/as: Conversas Contínuas 
Desde a Lambeth Conference, muitos bispos e bispas têm expressado o quanto 
valorizam o encontro em seus grupos de estudos bíblicos. Este é um forte resultado da 
Lambeth Conference. O trabalho da Fase 3 se concentrará no incentivo e no 
fornecimento de recursos a esses grupos. O plano é ter três ou quatro reuniões dos 
grupos de estudos bíblicos este ano. Alguns grupos de estudos bíblicos precisarão de 
interpretação e ajuda com TI e conectividade. 
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Uma equipe de facilitadores irá trabalhar conosco para apoiar a Fase 3, muitos dos 
quais trabalharam como facilitadores dos Estudos Bíblicos na Lambeth Conference. O 
Grupo de Planejamento da Fase 3 reuniu-se on-line com muitos dos facilitadores. Eles 
foram incentivados a descobrir que muitos deles têm mantido contato com seus 
grupos desde a conferência. 
 
 
Fornecendo Recursos à Fase 3 
A Lambeth Conference Company concordou em oferecer alguns recursos ao Grupo 
Fase 3 para seu trabalho no próximo ano. Considerando que a Fase 3 é parte central 
da Lambeth Conference e sempre foi entendida como tal pelo Arcebispo da Cantuária, 
a Lambeth Conference Company tem claro que este é um caminho adequado para o 
futuro. A Bispa Jo Bailey Wells assumirá a liderança na gestão da Fase 3, trabalhando 
em estreita ligação com o Bispo Julio Murray e o Bispo Anthony Poggo. Kari Loureiro 
foi nomeada como Oficial Episcopal de Apoio ao Ministério no Conselho Consultivo 
Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC).  
 
 
O Grupo da Fase 3  
• Bispo Julio Murray (Bispo do Panamá) – Presidente  
• Arcebispo Kay Goldsworthy (Arcebispo de Perth)  
• Bispo Jorge Cabral (Bispo da Igreja Lusitana de Portugal)  
• Bispo Danald Jute (Bispo de Kuching)  
• Bispo Paul Swarup (Bispo de Délhi)  
• Bispo Vicentia Kgabe (Bispo de Lesoto)  
• Bispo Anthony Poggo – Secretário do Grupo e Secretário Geral da Comunhão 

Anglicana.  
• Representante(s) do Grupo de Cônjuges (Rede)  

Equipe de Recursos e Pessoal  

• Bispa Jo Bailey Wells – Bispa para o Ministério Episcopal na Comunhão Anglicana  
• Stephen Spencer  
• Janet Miles (até junho de 2023) 
• Kari Loureiro 
• Phil George (até fevereiro de 2023) 
• Bispo Tim Thornton (Igreja da Inglaterra) – Equipe de Recursos 
• Dra. Agnes Abuom (Igreja Anglicana do Quênia) – Equipe de Recursos 

 

Grupos de cônjuges: Conversas contínuas 
Com base na experiência positiva de muitos cônjuges de bispos e bispas na conferência, 
um grupo diretor interino começará a trabalhar no planejamento de uma Rede de 
Cônjuges de Bispos e Bispas, que foi aprovada pelo ACC em dezembro de 2022. Caroline 
Welby está atualmente no processo de escrever a todos/as os/as primazes e seus 
cônjuges para atualizá-los/as. Em fevereiro, haverá uma consulta com os/as 
facilitadores/as que trabalharam na conferência para os grupos de estudos bíblicos de 
Cônjuges sobre como a Rede de Cônjuges poderia funcionar em suas províncias.  
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Acompanhe notícias sobre a Fase 3 da Lambeth Conference: 
Website: https://www.lambethconference.org 

Facebook:  https://www.facebook.com/LambethConference 

Twitter:   https://www.twitter.com/LambethConf 

Instagram:  LambethConference 

https://www.lambethconference.org/
https://www.facebook.com/LambethConference
https://www.twitter.com/LambethConf
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