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A pandemia global de Covid significou uma falta de viagens entre as Igrejas da Rede 
Lusófona, mas mais comunicação através de plataformas digitais. Foram criados vários 
grupos WhatsApp que permitiram um maior compartilhamento e comunicação entre 
grupos específicos, como por exemplo: Grupo de Bispos e bispas/Grupo de Jovens 
Coordenadores(as)/Grupo de Responsáveis pelo Trabalho Diaconal. A Rede Lusófona 
esteve atenta às principais necessidades das Igrejas e várias reuniões foram realizadas 
através do Zoom. 

A criação oficial da nova Província Anglicana de Moçambique e Angola é o grande 
desenvolvimento que ocorreu no último ano entre as Igrejas da Rede Lusófona. A 
convite do Arcebispo da Cantuária, o coordenador da Rede Lusófona, Bispo Jorge Pina 
Cabral, fez parte do grupo para acompanhar a constituição da nova província criada pelo 
Conselho Consultivo Anglicano.

O Bispo Jorge Pina Cabral, na qualidade de Coordenador da Rede Lusófona, participou 
da consagração dos novos bispos e bispas moçambicanos/as, realizada na cidade de 
Maputo, em 19 de junho de 2022. Durante sua estadia no país, o Coordenador da 
Rede Lusófona fez várias visitas pastorais e estabeleceu contatos com a Igreja em 
Moçambique.

Durante a Lambeth Conference, em agosto de 2022, os laços entre os membros das 
diferentes Igrejas da Rede Lusófona foram fortalecidos. A Rede Lusófona promoveu 
um encontro que reuniu todos os participantes lusófonos da Lambeth Conference. 
Foi também responsabilidade da Rede Lusófona montar um estande com material 
informativo das diversas Igrejas.



Antes da Lambeth Conference, 
foram realizadas reuniões via 
Zoom entre o grupo de bispos 
e bispas lusófonos/as e outras 
reuniões de Zoom entre os/as 
cônjuges dos bispos e bispas da 
Rede Lusófona.

O dia da Rede Lusófona é 
comemorado no domingo da 
festa de Cristo Rei, o último 
domingo do calendário litúrgico. 
Neste ano e neste domingo (20 
de novembro de 2022) será 
lançado um calendário que promoverá a oração entre as Igrejas da Rede Lusófona em 
cada domingo do novo ano litúrgico.

Também será promovido um projeto de união entre as paróquias das diferentes Igrejas 
que compõem a Rede Lusófona. Com este projeto, pretende-se uma maior colaboração e 
conhecimento entre as comunidades locais.

A Rede Lusófona traduziu o material para o português quando solicitado pelos diversos 
órgãos da Comunhão Anglicana. Ela também apoiou a tradução de material dos 
Anglicanos Verdes e é responsável pela “Pregação Sustentável” de agosto. 
No nível da comunicação, um boletim informativo com informações das diversas Igrejas 
é enviado mensalmente. 

A colaboração teológica tem sido realizada principalmente através do curso on-line 
“Imersão no Anglicanismo”. O curso é organizado pela Igreja do Brasil (Centro de Estudos 
Anglicanos) e conta também com professores de Portugal. Este curso conta atualmente 
com a participação de alunos das quatro Igrejas da Rede Lusófona.

Projetos e atividades planejadas de 2023 a 2025
• Criação de um calendário de orações dominicais para a Rede de Língua Portuguesa;
• União entre as paróquias da Rede Lusófona;
• Intercâmbio entre jovens e clero das diferentes Igrejas da Rede Lusófona para 

projetos de Missão;
• Celebração anual do Dia da Rede Lusófona (Domingo da Festa de Cristo Rei – fim de 

novembro);
• Realização de treinamento digital na área de Eclesiologia para Bispos e Bispas da 

Rede Lusófona;
• Continuação da participação do clero e leigos/as das diversas Igrejas no Curso de 

Imersão no Anglicanismo promovido pela Igreja do Brasil;



• Animação da presença da Rede Lusófona nas diversas plataformas digitais (Facebook, 
sites e Youtube) com o compartilhamento de informações e material existente;

• Realização, em 2025, do IV Encontro da Rede Lusófona;
• Aprofundamento da compreensão dos princípios canônicos da Comunhão Anglicana 

com um estudo dos Cânones de cada Igreja – criação de um grupo de trabalho;
• Promoção de um encontro de treinamento via Zoom uma vez por ano sobre um tema 

de interesse comum.

Coordenação da Rede Lusófona
O grupo de coordenação é composto por:

• Bispo Jorge Pina Cabral (Portugal)
• Reverendo Garcia Kazailawoko (Angola)
• Reverendo Antonio Nhaca (Moçambique)
• Bispo Vicente Msosa (Moçambique)
• Bispa Eleita Magda Guedes Pereira (Brasil)

Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2023, Bispo Jorge Pina Cabral, Coordenador da Rede


