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1. A IAFN continua a conectar anglicanos e anglicanas em todo o mundo através de 
seus boletins informativos e meios de comunicação social e através de suas consultas 
regionais sobre temas escolhidos localmente. Celebramos a dádiva de Deus do 
potencial da família como fonte de relações prósperas, identidade, pertencimento, 
discipulado e reconciliação. Através da partilha de histórias de esperança, 
promovendo assistência familiar e elevando a família enquanto berço da dignidade 
humana, também defendemos a família frente a comportamentos que diminuem este 
seu potencial.

2. Em 2019, os membros do Conselho Consultivo Anglicano (Anglican Consultative 
Council, ACC) em Hong Kong aprovaram uma resolução (A17:04) enfatizando o papel 
das famílias que vivem a missão de Cristo e incentivando as igrejas da Comunhão 
Anglicana a se envolverem e apoiarem as famílias de formas específicas: 
a. através da sensibilização a respeito de pressões sobre as famílias e do 

desenvolvimento de uma abordagem inclusiva para apoiar famílias que possam 
estar fragilizadas e necessitadas

b. designando pessoas a todos os níveis da Igreja que defenderão a família como 
preciosa em si mesma e como um lugar para revelar o Evangelho

c. incentivando suas Igrejas a incluir a família como parte vital de suas narrativas e 
estratégias de missão e 

d. valorizando as contribuições de jovens para a missão da igreja, seus dons de 
liderança e especialmente sua experiência única como “nativos/as digitais” e o seu 
potencial para usar a tecnologia para a glória de Deus.



3. Desde a aprovação desta resolução, a IAFN tem sido capaz de partilhar histórias que 
ilustram algum progresso em cada uma destas áreas, muitas vezes através da lente de 
crises que tiveram impactos significativos nas famílias nos últimos três anos. 

4. Nossos boletins informativos são distribuídos em formato impresso e digital, sendo 
que a maioria dos/as novos/as assinantes prefere a versão digital. A versão digital é 
agora oferecida em quatro línguas: inglês, francês, espanhol e português, e estamos 
pesquisando como obter uma distribuição mais ampla para estes.

5. A cooperação com outras Redes Anglicanas tem sido frutífera. Para o nosso boletim 
informativo de março de 2020 As Famílias e a Emergência Climática, nos juntamos 
à Rede Ambiental da Comunhão Anglicana e à Aliança Anglicana para recolher 
histórias sobre famílias e comunidades surpreendidas pela crise climática. As histórias 
revelaram como as igrejas e as iniciativas eclesiásticas estão auxiliando famílias a 
sobreviver e a enfrentar novos desafios e a encontrar um caminho através da “dor 
climática” rumo à esperança no futuro do nosso planeta e de toda a criação. 

6. Durante os 16 Dias de Ativismo contra a Violência de Gênero, em novembro de 
2020, nos juntamos à Rede Internacional de Mulheres Anglicanas para publicar “A 
Shadow Pandemic: How Anglicans are responding to the increase in domestic abuse 
and gender-based violence in the time of COVID-19” (Uma Sombra Pandêmica: 
Como Anglicanos e Anglicanas estão respondendo ao aumento do abuso doméstico 
e da violência de gênero na época da COVID-19). Histórias inspiradoras de toda a 
Comunhão mostraram respostas diferentes, sendo cada uma eficaz, orientada pela 
ação e apropriada em seu contexto. Leia em inglês aqui. Leia a versão francesa aqui. 
Leia aqui a tradução em português. Pakua kwa kiswahili.

7. Em setembro de 2021, a IAFN uniu-se à Rede da Juventude da Comunhão Anglicana 
e à Rede Internacional de Mulheres Anglicanas para produzir seu boletim informativo 
“Os/as Jovens e a Pandemia da COVID-19”. O Editorial e a maioria das histórias 
do boletim foram escritas pelos/as próprios/as jovens e foram uma prova de sua 
resiliência, criatividade e fé. Leia em inglês aqui. Leia a versão francesa aqui. Leia 
versão em espanhol aqui. Leia aqui a tradução em português.

8. Outros boletins informativos enfocaram Igreja e a Família em Momento de Pandemia 
(agosto de 2020) e a crise de refugiados/as “Eu darei boas-vindas ao forasteiro”: 
Mostrando compaixão, misericórdia, amor e hospitalidade entre os solicitantes de 
asilo, refugiados/as e pessoas deslocadas internamente (março de 2021). Todas as 
nossas igrejas e comunidades foram afetadas pela pandemia e tivemos que encontrar 
novas formas de “ser igreja”. Nas nações em que vivem anglicanos, a pandemia do 
coronavírus revelou tanto os pontos fracos como os pontos fortes de nossas vidas 
e sociedades, desde nossos sistemas de saúde até as condições de vida de nossos 
vizinhos e comunidades. As histórias em nosso boletim informativo de agosto de 
2020 mostraram como, de acordo com o contexto, as igrejas estavam respondendo 
criativamente a estas realidades.

9. Com 103 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem no mundo (ACNUR em 
meados de 2022), o boletim informativo da IAFN “Eu darei boas-vindas ao Forasteiro” 
foi oportuno. Serviu para conscientizar os refugiados/as, deslocados/as e as famílias 
separadas. Mas, ainda mais importante, deu conta do que pode ser feito. Histórias 
descreveram o ministério entre pessoas refugiadas, mas também mostraram como 
refugiados/as trazem dádivas para suas comunidades anfitriãs.
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10. Na Lambeth Conference de 2022, a IAFN apresentou suas atividades em uma 
edição especial de seu boletim informativo Families in Mission/Familles en Mission/
Familias en mission/Famílias em missão, e emitiu um convite a todos os bispos, bispas 
e cônjuges para se envolverem com a Rede, visitando os representantes da IAFN 
no estande da Rede no Centro de Recursos durante a Conferência; assinando seus 
boletins informativos e encaminhando-os a outros/as em sua Província ou Diocese; 
examinando os recursos, boletins informativos e relatórios das consultas regionais da 
Rede em http://iafn.anglicancommunion.org; compartilhando suas próprias histórias 
com a Rede e seguindo a IAFN nas mídias sociais. Estendemos calorosamente este 
convite aos membros do Conselho Consultivo Anglicano.

11. Em sua mais recente newsletter (novembro de 2022), a IAFN retomou o tema 
da Lambeth Conference “Caminhar, ouvir e testemunhar juntos”, dando diversos 
exemplos de como as famílias estão servindo como praticantes da missão enquanto 
vivem suas vocações batismais em suas comunidades e além delas. Leia em inglês 
aqui. Leia a versão francesa aqui. Leia a versão em espanhol aqui. Leia aqui a tradução 
em português.

12. Atualmente estamos trabalhando em um boletim informativo sobre famílias 
afetadas por conflitos – um tema identificado como área prioritária por muitos bispos 
e bispas e seus cônjuges durante a Lambeth Conference.

13. O comitê de gestão da IAFN continua a se reunir trimestralmente via Zoom e 
atualmente tem representação de Zâmbia, Zimbábue, Síria, Sri Lanka, Escócia, Índia, 
Filipinas, Guiana e Inglaterra. O comitê agradece sinceramente o apoio de Mandy 
Marshall e Rachel Parry no Anglican Communion Office (Escritório da Comunhão 
Anglicana, ACO).

14. Durante 2023, o comitê revisará e reavaliará a estratégia de comunicação da 
Rede e pesquisará a possibilidade de identificar os grandes defensores provinciais e 
diocesanos da família que contribuíram para a atividade central da IAFN e também 
promoveram o trabalho em rede regional.

15. O trabalho da IAFN é financiado pela generosidade de algumas províncias da 
Comunhão Anglicana, a saber: Igreja Anglicana de Aoteraroa, Nova Zelândia e 
Polinésia; Igreja Episcopal Escocesa; Igreja do País de Gales e Igreja Anglicana da 
Austrália. Somos muitíssimo gratos/as a elas.

Rev.mo Nigel Stock
Presidente da Rede Internacional Anglicana da Família
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