
A Rede da Juventude da Comunhão 
Anglicana

A Rede da Juventude da Comunhão Anglicana (Anglican Communion Youth Network, 
ACYN) é uma plataforma de encontro para jovens e trabalhadores/as da juventude na 
Comunhão Anglicana. Funciona sob as diretrizes aprovadas para redes da Comunhão 
Anglicana e conecta, equipa, motiva e encoraja movimentos e estruturas juvenis em 
todos os níveis à medida que cumprem seus respectivos mandatos.  

O mandato para renovar a ACYN está fundamentado na Resolução 16:34 do ACC, 
que incentivava as províncias a apoiar a renovação da Rede da Juventude. O ACC 16 
reconheceu que, naquela época, não havia uma organização que abrangesse toda a 
comunhão para conectar jovens e trabalhadores/as da juventude, que pudesse reunir 
e ressaltar as vozes juvenis na comunhão. A ACYN agrupou as igrejas membros da 
Comunhão Anglicana em sete Regiões, a saber: África 1, África 2, Américas, Ásia, Europa, 
Oriente Médio e Sul da Ásia, e Pacífico.  

A ACYN criou 5 comitês de missão, um para cada Marca de Missão, como seu principal 
mecanismo para implementar, mobilizar e coordenar o engajamento missionário dos 
jovens. 

Atividades 2019-2022 
O mandato da ACYN é para reunir, apoiar e promover os ministérios da juventude (de 
18 a 35 anos) e dos trabalhadores/as da juventude (de qualquer idade) na Comunhão 
Anglicana. A ACYN cumpre este mandato pelos seguintes meios: 

• Rezar juntos para aprofundar o serviço amoroso e a amizade em nome de Cristo.  



• Aconselhar os Instrumentos da Comunhão e propiciar que vozes jovens sejam ouvidas 
na vida, no trabalho e na tomada de decisões da Comunhão. 

• Celebrar as histórias das missões de base; e através de seus comitês de missão, 
encorajar e equipar jovens líderes e trabalhadores/as da juventude para o 
engajamento local ativo.  

• Incentivar conexões dos jovens em locais, culturas, interesses e habilidades diferentes 
para compartilhar informações, ferramentas e recursos.  

• Facilitar a transição de jovens e jovens adultos para o ministério de adultos; preencher 
a lacuna geracional existente entre jovens e adultos. 

Durante o período de 2019-2022, a ACYN empreendeu as seguintes iniciativas: 

• Conectar províncias e consolidar regiões e representação regional (uma atividade 
contínua) 

• Reestruturar e expandir a liderança para incluir mais jovens e trabalhadores/as da 
juventude em torno da comunhão 

• Organizar atividades com interpretação/tradução para idiomas regionais 
• Ouvir as preocupações e experiências dos jovens e levar/compartilhar essas histórias. 
• Compartilhar e conectar os jovens às oportunidades de desenvolvimento, tais como 

bolsas de estudo, competições e Comunidade de São Anselmo. 
• Colaborar com IAFN, IAWN, COP 26 & 27, Jovens Teólogos Anglicanos, Jovens 

Músicos Anglicanos, Aliança Anglicana, Anglican Communion Office (Escritório 
da Comunhão Anglicana) e ACOUN, Equipe de Reconciliação do Lambeth Palace, 
Climate YES, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Cinco Talentos, 
em áreas de interesse comum. 

• Prestar apoio à Lambeth Conference: administrar um estande, facilitar seminários, 
ajudar com planejamento, ajudar com chamadas on-line e conversas com bispos/as 
pré-conferência, facilitar estudos e sessões on-line da Bíblia durante a conferência e 
promover o Programa Lambeth Stewards (supervisores). 

• Criar um comitê de finanças para desenvolver uma estratégia financeira para a ACYN 
• Criar um comitê de comunicação, além de lançar um site e perfis nas mídias sociais  
• Estabelecer cinco (5) comitês de missão (um para cada Marca de Missão) que 

mobilizem os/as jovens e se conectem com outras entidades da comunhão 
• Defender a representação e participação efetiva e significativa dos/as jovens 
• Lançar formalmente a ACYN usando dois eventos on-line 
• Contratar um/a funcionário/a de administração e governança com expediente parcial 

Metas e planos para os próximos três anos até o ACC 19 em 2026 
• Eleições: substituir todos os líderes nomeados por pessoas eleitas durante um 

período de 3 anos. Cada região tem três assentos, e um assento será preenchido a 



cada ano. 
• Lançar um novo logotipo ACYN 
• Completar a estratégia de captação de recursos e engajar-se em atividades 

específicas de captação de recursos 
• Expandir intervenções para expandir a filiação em regiões subrepresentadas 
• Expandir parcerias com redes, comissões e organizações da Comunhão Anglicana 
• Expandir as comunicações através de lançamentos estratégicos regulares e 

mensagens regionais 
• Lançar uma iniciativa para engajar especificamente jovens adultos/as e trabalhadores/

as da juventude 

Marca 1 - Evangelismo 

• Iniciativas em torno do evangelismo em encontros cotidianos e lugares de conflito 
• Teologia: seminários on-line gratuitos, publicação de ensaios, vídeos e arte 
• Musicistas: eventos virtuais, criar músicas e encontros on-line de musicistas  

Marca 2: Fé e Formação de Liderança  

• Defesa de formas eficazes de engajamento e participação dos jovens. 
• Lançar um Curso de Diferença com a Equipe de Reconciliação no Lambeth Palace 
• Promover iniciativas de formação de liderança 

Marca 3: Serviço Humanitário  

• Treinamento da juventude para Gerenciamento de Riscos de Desastres  
• Iniciativas para responder à resolução ACC17:15, salvaguardando a subsistência dos 

jovens 

Marca 4: Advocacia - Defesa 

• Facilitar o aprendizado conjunto e a capacitação de jovens ativistas 
• Mapeamento das preocupações e melhores práticas de defesa da juventude na 

comunhão 

Marca 5: Cuidados com a Criação 

• Mobilizar a juventude para viver dentro da 5ª Marca da Missão como um testamento 
de sua fé.  

• Vincular jovens líderes ambientais anglicanos/as e facilitar a aprendizagem cruzada 



Celebração 
Celebramos o crescimento e o reconhecimento da rede na vida da comunhão. 
Celebramos o apoio que demos à Lambeth Conference. 

Pergunta  
Como o ACC pode ajudar a ACYN a se tornar um mecanismo mais forte para o 
engajamento significativo da juventude anglicana através do qual jovens anglicanos/as 
cresçam espiritual e temporalmente? 

Sugestões: 
• O ACC renova o compromisso com A17:15 Caminhos para educação e emprego de 

jovens. 
• A ACYN pode ser significativamente engajada e incluída na seleção de representantes 

da juventude na comunhão (incluindo o ACC de acordo com as resoluções ACC - 
C17:03 e    ACC - 16:34). 

• O ACC e a ACYN podem colaborar para conduzir pesquisas e projetar respostas às 
conclusões, a fim de permitir a tomada de decisões baseadas em evidências. 

• ACC e ACYN podem apoiar jovens em contextos em que a atividade e o apoio aos 
jovens não sejam priorizados nos processos orçamentários diocesanos provinciais e 
os guichês juvenis sejam fechados ou deixados sem pessoal.  

• O ACC pode apoiar a rede de jovens para explorar opções de transição da 
dependência de mensalidades provinciais para um modelo mais sustentável. 


