
Relatório da Rede Internacional das 
Mulheres Anglicanas para o ACC-18: 
janeiro de 2023

a) Descrever brevemente a missão da Rede e como ela se relaciona com as Cinco 
Marcas da Missão.

A Rede Internacional de Mulheres Anglicanas (IAWN) atua como voz global das mulheres 
anglicanas, conecta mulheres de todo o mundo e é rede oficial da Comunhão Anglicana 
mundial. Nossa visão é ser uma voz audaz e profética para as mulheres anglicanas em 
toda a Comunhão Anglicana e no mundo. Nosso propósito é capacitar e instrumentalizar 
todas as mulheres da Comunhão Anglicana para trabalhar cooperativamente nos níveis 
nacional, provincial e de toda a comunhão para fortalecer os ministérios das mulheres 
no mundo de Deus e garantir que as mulheres sejam participantes influentes e iguais 
em toda a Comunhão Anglicana. Trabalhamos para defender a dignidade dada por 
Deus às mulheres e meninas, para erradicar a desigualdade e a violência de gênero e 
para promover relações justas entre todas as pessoas. Este é o link para o folheto da 
IAWN (que será atualizado depois do ACC-18): https://iawn.anglicancommunion.org/
media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf.

Nossos objetivos e atividades estão alinhados com as Resoluções do ACC nº 16.02, 
sobre Mulheres e Homens na Igreja e na Sociedade, e nº 16.03, sobre Igualdade de 
Gênero e Justiça. Todas as mulheres anglicanas da Comunhão são bem-vindas para 
participar nas atividades da Rede. Cada Primaz é encorajado a nomear um Contato 
Provincial da IAWN, que se torna o elo oficial entre o grupo diretor da IAWN e as 
mulheres em cada Província.

https://iawn.anglicancommunion.org/media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf
https://iawn.anglicancommunion.org/media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf


A missão da Rede Internacional de Mulheres Anglicanas reflete todas as Cinco Marcas da 
Missão. Enquanto trabalham nas comunidades, as mulheres anglicanas compartilham o 
evangelho por meio de sua liderança e testemunho de inúmeras maneiras; as mulheres 
anglicanas são frequentemente as principais educadoras nas famílias e comunidades; as 
mulheres anglicanas atendem a comunidade por meio de cuidados e visitas pastorais; as 
mulheres anglicanas transformam a sociedade todos os dias através de seu trabalho com 
pessoas de todas as esferas sociais, com ativismo e luta contra as injustiças; as mulheres 
anglicanas valorizam a Terra, porque entendem a importância da coexistência pacífica 
com o planeta e porque são desproporcionalmente impactadas pela crise climática, 
apesar de terem a menor pegada de carbono.

b)	 	Descrever	brevemente	as	atividades	desenvolvidas	desde	o	último	ACC	para	
expressar	a	missão	da	Rede	(tendo	em	mente	que	o	contexto	do	último	período	foi	
essencialmente	de	pandemia	global).	

Todas as redes globais enfrentaram desafios ao longo dos últimos três anos devido 
à pandemia de Covid. A internet, no entanto, ofereceu um mecanismo de contato. A 
comunicação e a interação foram via internet durante toda a pandemia, o que tornou 
a IAWN ainda mais acessível globalmente. O Grupo Diretor da Rede Internacional 
de Mulheres Anglicanas se reuniu online uma vez por mês e a cada três meses com 
Contatos Provinciais.

Em resposta à Resolução 16.02 do ACC, o documento Justiça de Deus: Teologia e 
Violência de Gênero (God’s Justice: Theology and Gender-Based Violence), escrito por 
estudiosos, clérigos e leigos de diferentes partes da Comunhão Anglicana, é o novo 
recurso da Comunhão Anglicana para mostrar como a Bíblia e os ensinamentos cristãos 
podem ajudar a promover relações justas, amorosas e baseadas no respeito mútuo. 
Também mostra formas como as igrejas podem e devem responder à injustiça, abuso 
e violência de gênero. https://www.anglicancommunion.org/media/483307/Gender-
Justice_Gods-Justice-Theology-and-Gender_Resource_A4_WEB_2207.pdf

Compartilhamos o trabalho e as histórias das mulheres da Comunhão Anglicana por meio 
de:
1. Email listserv – e-mails enviados a nossos membros.
2. Informativos - publicados em inglês, francês, espanhol e português. Na última 
edição do Informativo da IAWN, o tema Mulheres na Liderança foi explorado com 
histórias de como a nova geração de líderes mulheres da Comunhão Anglicana está 
atuando como força motriz da ação positiva em suas comunidades.
3. Grupo do Facebook - grupo fechado.
4. Recursos: Informações e recursos adicionais podem ser encontrados nas páginas 
da IAWN em https://iawn.anglicancommunion.org, incluindo questões como o fim da 
violência de gênero, combate ao tráfico humano, 16 dias de ativismo, entre outras.
5. Relações/mantendo-nos conectados.
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c)	 Compartilhar	metas	e	planos	para	os	próximos	três	anos	até	o	ACC-19	em	2026.	

As prioridades da IAWN são aquelas levantadas por nossos membros. O Grupo Diretor 
decidiu se reunir bimestralmente em 2023 e em grupos menores de trabalho nos meses 
alternados, cobrindo as seguintes áreas de trabalho:

1. Revisão da estratégia da IAWN
2. Pesquisa e planejamento de solicitações de financiamentos e captação de recursos 
em geral
3. Desenvolvimento e elaboração dos informativos
4. Planejamento da próxima reunião presencial
5. Fortalecimento das comunicações e redes sociais

A arrecadação de fundos continua sendo um desafio, pois a Rede depende de doações 
de membros individuais e de organizações religiosas. Atualmente, estamos muito gratos 
pelo apoio financeiro recebido das Províncias da Austrália e Aotearoa, Nova Zelândia e 
Polinésia. Estamos buscando ativamente financiamento para nossa reunião presencial no 
fim de 2023, que deverá ser em Eswatini.

d)	 Descrever	brevemente	um	destaque	dos	últimos	três	anos	que	você	gostaria	de	
celebrar. 

Colaboração em recursos, campanhas e informativos com outras redes, incluindo a Rede 
Internacional Anglicana da Família, a Rede da Juventude Anglicana e a Rede Ambiental 
da Comunhão Anglicana. A Campanha dos 16 Dias de Ativismo em 2022 contra a 
violência de gênero ofereceu oportunidades para que fossem compartilhadas histórias 
de mulheres desaparecidas. Todos os dias, a IAWN publicava nas redes sociais relatos 
de diferentes partes da Comunhão, que eram compartilhados por membros de todo o 
mundo.

Manter contato com as Mulheres Anglicanas da Comunhão foi parte fundamental 
da rede de apoio durante a pandemia. Foi um alento desenvolver e fortalecer laços e 
oferecer e receber solidariedade, especialmente nos locais em que os desafios eram mais 
intensos.

A Lambeth	Conference proporcionou uma plataforma para as mulheres compartilharem 
suas histórias em vários seminários. O Centro de Recursos da Lambeth Conference 
facilitou o engajamento das pessoas, inclusive com a TV de Gana por representantes 
da IAWN. Foi inspirador testemunhar as 97 bispas presentes, incluindo dois membros 
da IAWN: Reverendíssima Dr.ª Dalcy Dlamini (eSwatini) e Reverendíssima Mary Stallard 
(País de Gales).

A IAWN ganhou ainda mais força com a nomeação de Mandy Marshall como Diretora 
de Justiça de Gênero do ACC. O engajamento de Mandi, demonstrado por sua liderança, 
ativismo e determinação, é fonte de inspiração e motivação. 



e)	 Que	questão	você	gostaria	que	o	ACC	discutisse?

Qual a importância da resolução do ACC sobre igualdade de gênero, como ela é 
abordada em seu contexto e quais os resultados?


