
RELATÓRIO DA ACEN PARA O ACC-18 
Relatório da Rede Ambiental da Comunhão Anglicana (ACEN) para o ACC. A missão 
da ACEN é auxiliar Províncias a viver dentro da Quinta Marca da Missão:  

“Lutar para salvaguardar a integridade da Criação, sustentar e renovar a vida da 
terra”. 



Atividades desde o ACC-17 - Hong Kong 
1. Lambeth Conference 
A ACEN esteve bastante ativa em Lambeth, com as seguintes atividades:  
• Dia do Meio-Ambiente no Lambeth Palace – palestrantes Arcebispo Julio Murray 
(Panamá), Elizabeth Wathuti (Quênia) e Bispa Marinez (Amazonas) 
• Lançamento da Floresta da Comunhão (Communion Forest) – com a Aliança 
Anglicana. Uma linda cerimônia de lançamento e desenvolvimento de um website. 
https://www.communionforest.org/pt/home-portugues
• Seminário sobre Ação Ambiental – com discussões em mesas redondas com 17 
“eco-bispos”, uma manifestação do Arcebispo Julio e uma entrevista com o jovem ativista 
do clima Mandisa Gumada 

2. Lançamento da Rede Ambiental Anglicana da África (Anglicanos Verdes da África) 
Em outubro de 2021 uma conferência foi realizada em Lusaca, onde aconteceu o 
lançamento dos Anglicanos Verdes da África. É fascinante ver a participação de Uganda e 
Ruanda nesta rede. Nós somos uma Comunhão Familiar! 

3. COP27 (Egito), COP26 (Glasgow) 
O Arcebispo Julio participou de ambas as COPS como representante oficial do ACO. A 
ACEN esteve envolvida em conectar participantes anglicanos/as de outras organizações, 
tais como TEC, Climate Yes!, Tearfund, Christian Climate Observers [Observadores 
Cristãos do Clima] e outros.  

4. Floresta da Comunhão 
A concepção da Floresta da Comunhão nasceu da Resolução ACC17 de tornar a Lambeth 
tão ecológica quanto possível. A ideia inicial era ter um programa de compensação de 
emissões de carbono, mas isso então se desenvolveu como um legado, na forma da 
Floresta da Comunhão. Somos muito gratos pelos fundos que a Lambeth alocou para 
esse projeto. A concepção está se alastrando e muitas Dioceses estão conectando seus 
esforços de plantio de árvores com a iniciativa da Floresta.  

5. Temporada de Criação 
A ACEN levou a resolução do ACC-15 a “considerar a inclusão de uma temporada de 
Criação no calendário litúrgico”. É bastante inspirador ver como a Temporada está sendo 
abraçada em toda a Comunhão. A ACEN é membro-chave do Comitê Diretor Ecumênico 
da Temporada de Criação, o qual oferece recursos anualmente. A Temporada de Criação 
também reforçou nossas relações ecumênicas com a Igreja Ortodoxa e com a Igreja 
Católica. Pela primeira vez, em 2021, uma declaração conjunta foi feita pelo Papa, pelo 
Patriarca Ecumênico e pelo Arcebispo de Cantuária para o Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-
messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html

https://www.communionforest.org/pt/home-portugues
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html


6. Jejum da Quaresma 
Tornou-se parte integrante de nosso ministério e os números continuam a crescer a cada 
ano! 

7. PNUMA/UNEA 
A ACEN tornou-se membro respeitado e 
central da rede Fé pela Terra do PNUMA. 
Participamos do PNUMA em fevereiro 
de 2022 e a Reverenda Rachel Mash é 
membra da força tarefa contra poluição 
plástica, da Fé pela Terra, e foi convidada a 
palestrar na conferência sobre a sabedoria 
da fé do PNUMA +50. 

8. Encontro de Chefes de Governo do 
Commonwealth  
Em parceria com o Tearfund, um bispo 
de Ruanda, Malawi e jovens Anglicanos 
Verdes, de Uganda, África do Sul e Malawi, 
participaram do Encontro de Chefes de Governo do Commonwealth, com a função de 
advogar em favor do esforço climático em Perdas e Danos.  

9. Comunicações  
Mudanças transformadoras não acontecem quando pessoas mudam, elas acontecem 
quando pessoas conectadas mudam. Continuamos a celebrar o importante papel das 
mídias sociais em nosso trabalho. 

Facebook: 51817 

Twitter: 6540  

Instagram: 2344 

Agradecemos muito pelas contribuições do 
Reverendo Ken Gray na produção de nosso 
compêndio ACEN, que é uma maravilhosa 
celebração de conquistas e desafios 
enfrentados pelas Províncias.   



Foco até a ACC-19  
Floresta da Comunhão 
O foco estará na promoção da Floresta da Comunhão globalmente, atraindo parceiros de 
suporte técnico, parceiros e parceiras patrocinadores e desenvolvendo relacionamentos 
Diocesanos conjuntos. 

Reforçando a rede de representantes provinciais 
Desde a resolução ACC 16:08, temos tentado reforçar nossa rede de representantes 
provinciais, mas em geral é difícil obter um nome das Províncias. Vamos ter encontros 
de Fórum regulares de representantes. Esperamos que todas as províncias possam nos 
enviar contatos para juntarem-se à rede.  

Eventos da ONU 
Vamos trabalhar com o ACO/ONU e a Aliança Anglicana para assegurar que a Comunhão 
estará representada em CQNUAC, PNUMA, Conferência de Biodiversidade da ONU e 
outros. Vamos promover a Década de Restauração de Ecossistemas e o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, da ONU.  

Destaques 
O destaque para nós foi o envolvimento na Lambeth Conference, em particular o 
seminário de eco-bispos, auxiliar a organização do Dia Lambeth e o lançamento da 
Floresta da Comunhão. Foi maravilhoso ver sonhos tornarem-se realidade! 

Perguntas para o ACC 
O ACC aprovou resoluções para vários anos sobre reduzir a pegada de carbono do ACC e 
da Lambeth. Qual é a melhor forma de implementar tudo isso? 

Reverenda Cônega Dr. Rachel Mash 
Secretária da ACEN 


