
Relatório da Rede Anglicana de Paz e Justiça 
(APJN) ao ACC 18

Reunião
O Grupo Diretor da Rede Anglicana de Paz e Justiça (APJN) reuniu-se na Inglaterra, de 
2 a 5 de dezembro de 2019. Em espírito de muitas orações de reflexão e partilha, os/
as presentes afirmaram e fortaleceram a missão da rede, que se baseia na Quarta Marca 
da Missão: “Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda 
espécie de violência, e buscar a paz e a reconciliação”. 

O Grupo Diretor da APJN afirmou o objetivo da rede como: possibilitar e encorajar os/as 
anglicanos/as que trabalham pela paz com justiça através de

• caminhar ao lado das pessoas que contribuem para a construção da paz
• conectar-se a pessoas com interesses comuns
• solidarizar-se com quem trabalha para fazer diferença na vida de oprimidos/as em 
cada sociedade. 

Fazer com que os membros da próxima Lambeth Conference e do Grupo Diretor se 
comprometessem a reunir bispos e bispas para conversas on-line antes da Conferência 
foi o foco do trabalho em andamento. Estas conversas deveriam incluir migração, 
gênero, justiça ambiental; reconciliação; defesa; justiça econômica; comércio de armas, 
Igreja segura (Safe Church) e a função da Igreja em seu ministério a pessoas que foram 
traumatizadas por conflitos.

Covid
A Covid 19 impôs uma mudança de planos.

• Ficou claro que a Lambeth Conference não aconteceria em 2020.
• Os/as funcionários da Lambeth Conference mudaram seu foco para convocar o 
tipo de reuniões on-line que tínhamos planejado.



Nosso Comitê Diretivo continuou a reunir-se on-line e continuamos a rezar uns/umas 
pelos outros/as e por nosso mundo conturbado, mas perdemos a energia e o foco que 
havíamos acumulado em nossa reunião estratégica presencial.

Compartilhar Informações
• A APJN tem site específico, www.anglicanpeacejustice.net, com artigos e notícias.
• Facebook - Nossa comunidade atingiu um pico de mais de 1.000 participantes 
antes de ser encerrada pelo Facebook sem explicação ou oportunidade de objeção. 
Relançamos a página e temos uma comunidade pequena, mas crescente.

Lambeth Conference 2022
Os Bispos e Bispas da Lambeth Conference emitiram dez “Chamados”, incluindo o 
Quinto Chamado, de Reconciliação. Ele afirma:

5.5  Convidamos o grupo de Construção da Paz da equipe de Reconciliação do 
Arcebispo da Cantuária, trabalhando com o Fundo da Comunhão Anglicana e a Rede 
Anglicana de Paz e Justiça a relatar formas de desenvolver uma resposta de construção 
de paz e apoio a construtores/as individuais de paz nas Províncias que enfrentam 
conflitos graves, no ACC 2023.

O chamado é muito importante. A APJN tem vínculos significativos com anglicanos/as 
leigos/as e ordenados/as que trabalham como defensores/as dos direitos humanos e 
construtores/as da paz no contexto de conflitos graves.

Podemos fornecer percepções sobre melhores práticas e encontrar pontos em comum. 
Podemos nos conectar em iniciativas de Províncias do Norte Global – como, por 
exemplo, a Transition Pathway Initiative (Iniciativa do Caminho de Transição) e com 
ativistas no local. As preocupações locais podem ser ouvidas em lugares de poder e 
padrões de opressão global poder ser monitorados. Podemos oferecer percepções sobre 
o processo de reconciliação e teologia para inspirar esperança.

Entretanto, não temos a infraestrutura necessária para atender a este chamado.

O que é necessário?
1. O recrutamento de um/a novo/a convocador/a para a APJN
Um/a novo/a convocador/a precisará dedicar tempo para rejuvenescer a rede e precisará 
de apoio para administrá-la. O Rev. Cônego Dr. Phil Groves não tem tempo para se 
dedicar a liderar a APJN e vai renunciar três meses após o ACC 18. Ele está disposto a 
apoiar a equipe emergente.

2. Um/a funcionário/a de ligação dedicado em nível de diretoria no ACO
Redes florescem quando têm apoio no nível da diretoria. A Reconciliação continua a 
ser uma prioridade central para a Comunhão Anglicana e é preciso ter um/a membro/a 
dedicado/a do quadro de pessoal, apoiado/a por uma equipe motivada da APJN, formada 



a partir de toda a Comunhão, para trabalhar com a equipe de Reconciliação do Arcebispo 
da Cantuária e do Fundo da Comunhão Anglicana (Anglican Communion Fund).
3. Um orçamento com o qual trabalhar
Será necessário destinar dinheiro significativo para apoiar os/as construtores/as 
individuais da paz nas Províncias que enfrentam conflitos graves. Isso não aconteceria na 
forma de apoio direto e imediato, mas a tarefa de fazer contatos, ou seja, a construção 
de relacionamentos em toda a amplitude da Comunhão, requer pessoas que sejam 
remuneradas e que possam fazer visitas, a fim de vincular campanhas e pessoas.

Rev. Cônego Dr. Phil Groves – APJN


