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Le Livre de la Prière Commune (O Livro de Oração Comum):
A tradução está concluída. Depois de examinar as provas tipográficas enviadas ao comitê 
de tradução, a tradução foi enviada à editora Church Publishing. As passagens bíblicas 
da nova tradução são retiradas do “Bible Nouvelle français courant”. A versão em francês 
está agora disponível em formato pdf no site da Igreja Episcopal. Isto representa uma 
década de perseverança na tentativa de influenciar, assim como seguir as diretrizes 
decididas pela Rede Francófona.

Lambeth:
A Lambeth Conference, realizada em julho de 2022 na Universidade de Kent, na Grã-
Bretanha, teve a presença de grande número de bispos e bispas francófonos/as. A 
mesa de recursos francesa foi organizada por David Oliver; Pierre e Marie-Hélène a 
operacionalizaram e saudaram nossos/as colegas francófonos/as e muitos outros/as, 
inclusive o Arcebispo da Cantuária, e fizeram muitas perguntas, mostrando seu apoio.

O conselho da Rede teve o prazer de convidar os/as bispos e bispas francófonos/as com 
seus cônjuges para jantar na Canterbury Lodge. Mais de cinquenta pessoas desfrutaram 
juntas de uma noite de convívio, debatendo também as esperanças para o futuro.
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Os arquivos da Rede
Estamos solicitando que a Abadia de Bec Hellouin possa receber e proteger nossos 
recursos de arquivo, já que seus/as monges/as aceitaram alguns materiais anteriormente. 
O conselho da Rede aprovou a nomeação de Emmanuel Lacam como arquivista e votou 
a quantia de 1.000 euros para despesas.

A necessidade de renovação
Algumas questões levantadas durante nossa reunião-jantar:

O que pensam nossos/as colegas sobre o futuro da Rede? Por que não há mais pessoas 
se envolvendo? Como podemos recrutar pessoas mais jovens e ativas para se tornarem 
líderes?

Os/as atuais membros/as do conselho serviram durante vários anos e, portanto, é cada 
vez mais importante discernir quem irá finalmente lutar pela liderança e fazer a Rede 
evoluir.

No mundo francófono
Duas necessidades gritantes em todo o mundo para nossas igrejas francófonas 
são: formação e comunicação. Precisamos de traduções práticas. O Rev. Stephen 
Spencer, responsável pela formação, não tinha conhecimento de nosso trabalho e das 
necessidades da Rede, mas se interessou e se entusiasmou com nossos esforços para 
promover e fazer traduções para o francês de documentos anglicanos. Está de acordo 
com o bispo Masimango de que as necessidades mais imediatas e práticas devem ter 
prioridade sobre a tradução da edição completa da obra Das leis da política eclesiástica 
(Of the Laws of Ecclesiastical Polity). 

O Bispo Dibo Elango convidou Pierre a apresentar um seminário para o clero nos 
Camarões.

Também estamos discutindo uma possível reunião anual para o clero e cônjuges, talvez 
on-line. O Bispo Masimango e outros fizeram observações sobre dificuldades relativas à 
conectividade confiável via Internet.

A próxima reunião plenária
Discutimos longamente a necessidade de uma reunião plenária em 2023 na África, talvez 
em Bujumbura.

Consideramos uma reunião virtual em vez de uma reunião presencial. Seria menos 
dispendioso, mas ainda há a questão controversa da conectividade. Os/as membros/as 
têm muito poucas oportunidades de encontros pessoais, o que é crucial para um espírito 
de apoio e colaboração. Este diálogo vai continuar...
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