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INTRODUÇÃO
Na Lambeth Conference de 2022, Bispos e Bispas, ao mesmo tempo em que afirmaram 
“nosso compromisso de testemunhar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador através 
de um serviço fiel, semelhante ao de Cristo e na humilde proclamação desta boa nova 
entre pessoas de diferentes credos e crenças”, também afirmaram que “o modo como 
trabalhamos com outras tradições religiosas para o bem comum testemunha nossa 
participação na graça da obra de Deus”, sendo mencionados como exemplos a pandemia 
da Covid-19 e o premente desafio posto pelas mudanças climáticas. A recém-concluída 
International Anti-Human Trafficking Consultation (Consulta Internacional de combate ao 
Tráfico de Pessoas), organizada pela USPG e sediada pela Província da Tanzânia em Dar 
Es Salaam, exigiu um esforço de colaboração para pôr fim ao tráfico de pessoas, pois não 
pode haver solução efetiva para este mal horrendo sem que trabalhemos de mãos dadas 
com pessoas de todas as convicções religiosas e não crentes. 

COMISSÃO ANGLICANA INTER-RELIGIOSA (AIFN)
Para informação dos/as novos/as membros/as do ACC, a AIFN foi formada a pedido 
da Primates’ Meeting (Encontro de Primazes), realizado na Cantuária em 2016, e foi 
aprovada pelo ACC 2016 em Lusaca (Resolução 16.10) antes de ser oficialmente lançada 
na Cantuária, em outubro de 2017. A reunião inaugural foi realizada em fevereiro de 
2018 no Cairo, sediada e presidida pelo Rev.mo Dr. Mouneer Anis. Depois disso, a 
Comissão se reuniu em Túnis, Tunísia (2018), Colombo, Sri Lanka (fevereiro de 2020), 
antes da pandemia da Covid19, que forçou as reuniões seguintes a serem realizadas 
on-line. Um RELATÓRIO foi apresentado pelo novo Presidente, Bispo Danald Jute, no 
Primates’ Meeting realizado em novembro de 2021. 
Neste ACC, parece apropriado destacar alguns pontos dos CHAMADOS formulados na 
Lambeth Conference. Estes incluem:
1. Todos/as nós, que somos discípulos/as de Cristo, devemos testemunhar aos 
nossos vizinhos de outras tradições religiosas com humildade, em palavras e atos, e 



através de um serviço humilde.
2. Bispos e Bispas de toda a Comunhão Anglicana devem forjar uma nova amizade 
com um/a líder de outra tradição religiosa, demonstrando nosso compromisso com a 
construção da paz e do bem comum.
3. Convidar líderes de outras comunidades religiosas a unirem-se a nós na análise de 
como podemos propiciar um trabalho colaborativo mais eficaz no combate às mudanças 
climáticas e outros desafios ao nosso ambiente comum, aliviando a pobreza e cuidando 
dos vulneráveis (incluindo o fim do tráfico de pessoas).
4. Que a AIFN encontre financiamento para pesquisa realizada por profissionais 
(tanto do clero quanto leigos) de toda a Comunhão Anglicana dentro de um setor 
especializado em relações inter-religiosas, com o objetivo de recrutar uma nova 
geração de estudiosos/as e profissionais Anglicanos/as, para que o bem do aprendizado 
teológico sobre outras tradições religiosas possa ser afirmado e fomentado na missão da 
Comunhão mais ampla.

FUNÇÃO E TRABALHO DA AIFN
O Arcebispo Justin Welby, na reunião inaugural da AIFN, descreveu sua função como 
sendo “essencial para nosso futuro” porque “o mundo está procurando a capacidade dos/
as líderes religiosos/as para discordar sem odiar. E a capacidade do mundo de discordar 
sem odiar parece estar diminuindo a cada dia”... A AIFN irá promover e incentivar:
1. Províncias e dioceses a avaliar suas relações com outras comunidades religiosas; 
identificar formas de construir e fortalecer essas relações.
2. Acompanhar de forma prática os resultados do chamado para uma nova amizade 
entre as religiões.
3. Desenvolver e disseminar recursos que possam ajudar anglicanos/as nas 
comunidades locais a compreender melhor outras religiões, por exemplo, fornecendo um 
pequeno livro/livro sobre “Engajamento com outras comunidades de fé” (na Comunhão 
Anglicana), aproveitando a experiência e o conhecimento de toda a Comunhão.
4. Os currículos dos cursos, faculdades teológicas e seminários devem incluir o 
estudo e o engajamento com outras tradições de fé.
5. Fórum interativo para permitir a comunicação através da Comunhão, para facilitar 
uma ampla conscientização sobre questões existentes e emergentes.
6. Ser solidário/a e ser a voz de pessoas marginalizadas e sem voz, inclusive das 
vítimas do tráfico de pessoas, de todas as religiões e dos sem religião.

Resoluções:
ACC-18
1. Incentiva as Igrejas a indicar alguém para liderar redes em cada Região, Província 
e Diocese para envolvimentos inter-religiosos e para desenvolver projetos que permitam 
que pessoas de diferentes comunidades de fé trabalhem juntas para o bem comum.
2. Incentiva as Igrejas a contribuir para um fundo que permita aos/às jovens 
Anglicanos/as, ordenados/as e leigos/as, experimentar colocações em contextos em 



que possam ganhar experiência de trabalho inter-religioso em conjunto com recursos 
teológicos.
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