IASCUFO – Comissão Executiva Inter-Anglicana para Unidade, Fé e Ordem
Comunicado 2017
A Comissão Executiva Inter-anglicana para Unidade, Fé e Ordem se reuniu de 30 de novembro até 7 de dezembro em
Mount Lavinia, Colombo, Sri Lanka acolhida pela Igreja do Ceylon. O encontro foi inspirado por celebrações diárias
da Eucaristia, ofícios da manhã e tarde e sessões de estudos bíblicos a partir do livro do Apocalipse. A Comissão se
alegrou em dar as boas vindas aos que vieram pela primeira vez, o Ver. Nak-Hyon Joo, membro da Consulta
Internacional Anglicana para Liturgia e o Professor Paulo Ueti, biblista e da Anglican Alliance que estão na qualidade
de consultores e o Reverendo Dr. William Adams, o Assessor Ecumênico do Arcebispo de Cantuária.
A Comissão foi acolhida generosamente pela Escola St. Thomas, Mount Lavinia, e o seu Diretor, o Rev. Marc O.
Billimoria. As pessoas da Comissão participaram da linda celebração das Nove Leitura e Hinos de Natal no dia 3 de
Dezembro, o primeiro domingo do Advento. Depois houve um excelente jantar oferecido pela Escola. Naquela
manhã a Comissão participou da celebração eucarística na Catedral de Cristo o Salvador Vivente, na qual o Dom Paul
Slater, Bispo de Richmond na Diocese de Leeds (Reino Unido), diocese companheira da Igreja do Ceilão, foi o
presidente e o pregador da mesma. A Comissão também teve prazer em aceitar o generoso convite de Dom Dhiloraj
Canagasabey para um jantar em sua residência, onde foi possível encontrar outras pessoas da equipe da Diocese.
A Comissão se reuniu com membros da Igreja do Ceilão e particularmente seu esforço contínuo de maior
aproximação com outras igrejas no Sri Lanka. A Comissão aconselhou a igreja local sobre possíveis caminhos para
aprimorar esta missão e ministério compartilhados. A Escola Ecumênica de Teologia de Lanka em Pilimatalawa, onde
gente anglicana, metodista, presbiteriana e batista estuda e se prepara em conjunto para o ministério,
testemunharam o que significa essa relação próxima e profunda entre a igrejas. Membros da Comissão se
encontraram como alguns estudantes e tiveram a oportunidade de um debate com elas e eles. Este encontro
aconteceu no contexto da visita da Comissão à Diocese de Kurunagala, onde foi possível celebrar a Eucaristia na
catedral. Depois de três anos sem bispo, a diocese está se preparando para a consagração, no dia 6 de janeiro de
2018, do seu sexto Bispo de Kurunagala, o Venerável Keerthisiri Fernando, atualmente Arcediago de Nuwara Eliya na
Diocese de Colombo. A Comissão recebeu a grata hospitalidade de Dom Kumara Illangasinghe, antigo bispo local, em
sua casa, juntamente com sua esposa Dr. Lakmini Illangasinghe.
A Comissão ficou profundamente impressionada pelo engajamento ecumênico e interreligioso da Igreja do Ceilão,
seu ministério orante e atencioso de reconciliação, especialmente após o final da prolongada guerra civil em 2009, e
particularmente pela maneira com a qual esse ministério se desenvolve como um ponto de integração entre as
comunidades cingalesas e tâmil.
A Comissão refletiu sobre o encontro dos Primazes de Outubro de 2017. Ela recebeu e respondeu questões para
continuar caminhando nas relações e diálogos ecumênicos, incluindo aqueles com as Igrejas Luterana, Metodista,
Ortodoxa Orienta, Ortodoxa, Reformada e Católica Romana, assim como as parceiras em plena comunhão nas
Igrejas Velho-Católicas da União de Utrecht. A Comissão também ofereceu aconselhamento no desenvolvimento das
relações Anglicano-Metodistas nos EUA bem como na Inglaterra.
Olhando para o CCA-17 (ACC-17) e para a Conferência de Lambeth de 2020, a Comissão continua seu trabalho tanto
no documento sobre antropologia teológica e sobre a vida da Comunhão. Quando estiverem prontos serão
compartilhados os informes disso. Eu seu trabalho de aprofundamento sobre a natureza da comunhão, o trabalho da
Comissão inclui maior refinamento do documento anterior publicado sobre Os Instrumentos de Comunhão; a
significância da liturgia, oração e adoração para a unidade, fé e ordem na Comunhão Anglicana; a natureza da
tomada de decisões feita em diferentes níveis da Comunhão; o desenvolvimento de critérios para lidar com
controvérsias e conflitos; e a natureza conciliar da governança anglicana.
No contexto do trabalho em andamento sobre antropologia teológica, a Comissão refletiu sobre a natureza
multifacetada e complexa desse assunto. Um rascunho do documento está em processo de finalização para revisão
da Comissão antes do seu próximo encontro. Será dada particular atenção a fundamental antropologia teológica,
sexualidade, dignidade humano e seu sofrimento, migração forçada e pobreza.

As pessoas membros da Comissão desejam expressar sua profunda gratidão ao Rev. Canon Dr. John Gibaut e ao Rev.
Neil Vigers, membro da Equipe para Unidade, Fé e Ordem (do Escritório da Comunhão Anglicana) pelo seu
extraordinário e contínuo compromisso em apoiar e fazer acontecer não somente o trabalho da Comissão, mas
também por muitas outras dimensões da vida da Comunhão Anglicana e suas relações ecumênicas.
Em 2018 a Comissão terá sua reunião na Catedral de Durham (Inglaterra, Reino Unido).
Cristo é a estrela da manhã, que, quando a noite desse mundo passa, traz para seus santos a promessa da luz da vida
e abre o dia que nunca acaba. O Venerável Bede
Presentes na reunião:
Arcebispo Bernard Ntahoturi (representante do Arcebispo de Cantuária para o Vaticano) – Moderador
Professor Bispo Stephen Pickard (Igreja Anglicana da Austrália) – Vice-Moderador
Rev. Canon Dr. Steven Abbarow (Igreja da Província do Sudeste da Ásia)
Rev. Dr. William Adam (Palácio de Lambeth)
Rev. Professor Paul Avis (Igreja da Inglaterra)
Bispo Dr. Howard Gregory (Igreja da Jamaica – Província das Índias d’Oeste)
Bispo Kumara Illangasinghe (Igreja do Ceilão)
Bispa Victoria Matthews (Igreja Anglicana de Aotearoa, Nova Zelândia e Polinésia)
Bispo William Mchombo (Igreja da Zâmbia, Província da África Central)
Revda. Canon Professora Charlotte Metheuen (Igreja da Inglaterra)
Rev. Canon Professor Simon Oliver (Igreja da Inglaterra)
Professor Andrew Pierce (Igreja da Irlanda)
Rev. Canon Dra. Sarah Rowland Jones (Igreja do País de Gales)
Rev. Professor Jeremiah Yang (Igreja Anglicana da Coréia do Sul)
Professor Paulo Ueti (Assessor) (Anglican Alliance; Brasil)
Rev. Nak-Hyon Joo (Assessor) (Consulta Internacional para Liturgia Anglicana; Coréia do Sul)
Equipe:
Rev. Canon Dr. John Gibaut, Diretor do Programa para Unidade, Fé e Ordem
Rev. Neil Vigers, Assessor Executivo do Programa para Unidade, Fé e Ordem
Ausências justificadas de:
Bispo Dr. Victor Atta-Baffoe (assessor) (Igreja da Província da África Ocidental)
Bispo Michael Lewis (assessor) (Jerusalém e Meio Oriente)
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Anexo:
O mandato da Comissão Executiva Inter-Anglicana para Unidade, Fé e Ordem define e direciona seu trabalho. A
Comissão tem como responsabilidade:
•
•

•

•

Promover o aprofundamento da Comunhão entre as Igrejas da Comunhão Anglicana, e entre essas Igrejas e
as outras igrejas e tradições da oikoumene cristã;
Aconselhar as Províncias e os Instrumentos de Comunhão em toda as questões de engajamento ecumênico,
propostas para acordos ecumênicos em nível nacional, regional ou internacional e esquemas de cooperação
e unificação, bem como em questões que tocam a Fé e Ordem (doutrina) anglicanas;
Rever e analisar os desenvolvimentos nas áreas da fé, ordem ou unidade na Comunhão Anglicana e entre
parceiros ecumênicos, e dar conselhos para as Igrejas da Comunhão Anglicana ou para os Instrumentos de
Comunhão sobre as mesmas áreas, com a intenção de promover a mútua compreensão, consistência e
convergência tanto nos assuntos da Comunhão Anglicana quanto nos seus engajamentos ecumênicos;
Dar assistência a qualquer Província na avaliação de novas propostas de Unidade, Fé e Ordem se e quando
requerida;

