
Conselho Consultivo Anglicano: declarações e resoluções para o ACC18 
 

1. O Conselho Consultivo Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC) é uma entidade 
filantrópica. Sua Constituição estabelece sua finalidade caritativa como: 

 
"Promover a religião cristã e, em particular, promover a unidade e os propósitos das Igrejas da 
Comunhão Anglicana em missão, evangelismo, relações ecumênicas, comunicação, 
administração e finanças". 

 
2. Os/as Membros/as do ACC estão presentes em sua sessão plenária para promover a unidade 

da Comunhão Anglicana e para considerar assuntos que alcancem este propósito.  
 
3. O ACC18 será convocado para considerar as Cinco Marcas da Missão. A partir das discussões 

sobre esse tema e dos relatórios apresentados pelas Redes e Comissões, haverá alguns 
assuntos que os/as Membros/as decidem que precisam da atenção do ACC e em relação aos 
quais gostariam que o ACC, através do Comitê Permanente, respondesse e agisse.  

 
4. Os/as Membros/as terão a oportunidade de fazer isso, apresentando declarações e 

solicitando o apoio de todos/as os/as Membros/as. Haverá três maneiras de fazer isso: 
• Através de uma manifestação de solidariedade 
• Através da declaração pública final do ACC 
• Através de uma resolução (ponto de ação) 

 
Resoluções – processo 

 
5. Para obter informações sobre o processo de resoluções, os/as Membros/as devem consultar 

as Diretrizes para as Reuniões do Conselho Consultivo Anglicano. 
 

6. Os/as Membros/as devem apresentar declarações utilizando o formulário fornecido. Cada 
declaração deve ter o apoio e a assinatura de 10 membros/as. Uma vez publicadas as 
declarações, os/as Membros/as também poderão apresentar emendas (novamente com o 
apoio e a assinatura de dez Membros/as).  

 
7. As propostas serão consideradas por um Comitê de Resoluções nomeado pelo Comitê 

Permanente. O Comitê de Resoluções será composto por membros/as de várias Igrejas 
Membros presentes e será apoiado por funcionários do Anglican Communion Office 
(Escritório da Comunhão Anglicana, ACO).  
 

8. O Comitê Permanente é responsável pelo conteúdo, negócios e funcionamento do ACC18. 
Portanto, ele deu as seguintes orientações ao Comitê: 

i. As declarações apresentadas devem usar e seguir o formato no formulário 
fornecido. 

ii. As declarações submetidas devem ser analisadas em conjunto a cada dia para 
considerar quaisquer duplicações semelhantes.  

iii. Se mais de uma declaração tiver sido submetida em termos amplamente 
semelhantes, o Comitê pode combiná-las com o consentimento dos/as 
proponentes. 

iv. As declarações devem corresponder a um dos temas apresentados abaixo. 
v. As declarações apresentadas perante os/as Membros/as devem promover os 

propósitos caritativos do ACC. 
vi. Declarações que exijam a determinação ou opinião sobre questões de 

doutrina (em particular, questões relativas à sexualidade humana) não serão 



permitidas. O ACC não pode determinar estas questões, que ficam a cargo de 
cada Igreja Membro. 

vii. Outras orientações podem ser solicitadas ao Dirigente e à Vice-Dirigente do 
ACC, cuja decisão será final.  
 

9. O Comitê então organizará e publicará as declarações para que possam ser consideradas 
pelos/as Membros/as. Será fornecido um cronograma que estabelecerá o cronograma para 
apresentação, publicação e consideração das declarações.  
 

10. Propõe-se que as resoluções sejam consideradas diariamente na discussão e nos assuntos do 
dia anterior. Isto permitirá aos/as Membros/as refletir, continuar as discussões e submeter 
uma declaração para consideração durante a noite. Estas serão publicadas pela manhã, para 
consideração à tarde. Haverá também uma sessão final de resoluções no final da semana. 

 
11. O Comitê de Resoluções propõe a retenção de uma "lista de consentimento" como foi feito 

nos ACC16 e 17. Isto serve para resoluções que o Comitê de Resoluções considera que 
podem ser aprovadas sem discussão. É proposto que os/as Membros/as sejam chamados/as a 
dar o consentimento geral para aprovar essas resoluções em bloco (ou seja, todas de uma só 
vez). Os/as Membros/as terão tempo para considerar a lista de consentimento e, se houver 
alguma objeção à aprovação de uma determinada resolução desta forma, solicita-se ao/à 
Membro/a que se opuser que chame a atenção do Dirigente do ACC antes da sessão em que 
a lista de consentimento for aprovada. O Dirigente anunciará quais resoluções devem ser 
removidas e consideradas separadamente. 

 
Manifestações de solidariedade 

 
12. Muitas vezes os/as Membros/as do ACC trazem à reunião profundas preocupações sobre o 

que está acontecendo em suas próprias províncias – exemplos podem incluir enfrentar guerra 
civil, situações de fome, surtos de doenças graves, agitação política e civil, assim como 
conflitos inter-religiosos. Eles/as desejam que o ACC faça uma declaração mostrando que os 
outros/as Membros/as da família anglicana estão solidários com cristãos e cristãs em sua 
própria província. 
 

13. Portanto, elas podem ser sugeridas como "manifestações de solidariedade", mas em vez de 
aprová-las como resoluções, gostaríamos de incorporá-las ao nosso culto para que possamos 
orar pelas situações a que se referem. Estas manifestações de solidariedade serão registradas 
na ata formal do encontro e, como de costume, serão afixadas no site da Comunhão Anglicana 
junto com os registros do encontro.  

 
 
 
 
Resolução: declaração pública 
 
14. Como reunião representativa de todas as Igrejas Membros, o ACC é frequentemente 

chamado a fazer declarações públicas sobre o que está acontecendo ao redor do mundo e a 
louvar ou questionar esses eventos. São declarações que expressam pontos de vista, mas não 
pedem qualquer ação das Igrejas a não ser continuar louvando o que vemos como certo e 
bom; ou trazer à tona as coisas que vemos como más e erradas; e orar sobre estes assuntos. 
 



15. Portanto, elas podem ser sugeridas como "Declarações Públicas". Os/as Membros/as serão 
convidados/as a discuti-las e a aprovar reuni-las em uma "Declaração Pública final do ACC18", 
que seria então divulgada à imprensa e incorporada aos registros oficiais da reunião.  

 
Resolução: ponto de ação 
 
16. Uma resolução (ponto de ação) pode ser proposta a partir das discussões sobre o tema do dia 

sobre uma das Cinco Marcas da Missão, como forma de colocar em ação nosso aprendizado e 
discernimento compartilhado a partir do ACC18.  

 
17. Ao propor uma resolução deste tipo, solicita-se aos/as Membros/as que estejam atentos aos 

itens quem, o que, quando, onde, por que e como da resolução. Deve ser assim: 
- pedir a alguém (alguém a quem o ACC tenha autoridade para endereçar o pedido/convite) 
- para fazer algo (que deve ser realista: é viável, realizável, acessível, aconselhável?)  
 

18. Resoluções solicitando que o Anglican Communion Office empreenda algo que tenha 
implicações relativas a pessoal ou questões financeiras (ou ambas) devem primeiro ter a 
concordância do Secretário Geral antes de serem entregues ao Comitê de Resoluções. 
 

19. As apresentações serão feitas ao longo da semana por várias Comissões e Redes 
estabelecidas pelo ACC ao longo dos anos. Estas são encarregadas de realizar um trabalho 
importante em nome do ACC e trabalhar com e para as Igrejas Membros durante todo o ano. 
Várias resoluções também serão apresentadas sob o nome do Comitê Permanente em nome 
dessas Comissões e Redes.  

 
Outras discussões 
 
20. O Comitê Permanente reconhece que os/as Membros/as podem vir ao ACC18 desejando 

discutir assuntos mais amplos, ou mais específicos, do que o programa da plenária. Embora o 
Comitê Permanente considere que existem alguns assuntos sobre os quais não é apropriado 
que o ACC tome uma decisão, é correto que os/as Membros/as tenham a oportunidade de 
levantar, consultar e discutir com irmãos e irmãs de outras Igrejas Membros. O Comitê 
Permanente, portanto, propõe uma série de "sessões abertas" no programa para permitir 
espaço para uma discussão mais ampla fora dos assuntos formais da plenária.  

 


