
 

 

 
 

IASCUFO Communiqué 2018 

 

A Comissão Interanglicana para Unidade, Fé e Constituição se encontrou na Catedral de 

Durham, Inglaterra, santuário de Santo Cuthbert, de 7 a 12 de dezembro, no território da 

Diocese de Durham, na Província de York da Igreja da Inglaterra. O encontro foi fortalecido 

e enriquecido pela participação na oração diária da catedral, incluindo celebrações da 

Eucaristia, oração da manhã (laudes) e tarde (vésperas). A Comissão se alegrou em dar as 

boas vindas ao Bispo Michael Lewis, Bispo em Chipre e Golfo (consultor da comissão), 

David White (Chefe Executivo do escritório da Comunhão Anglicana-ACO), o Revdo Canon 

Dr. Stephen Spencer (Diretor para a Educação Teológica no Escritório da Comunhão 

Anglicana-ACO) e a Srta. Lucy Cowpland (Assistente Administrativa para a Comissão para 

Unidade, Fé e Constituição e Depto de Comunicações do Escritório da Comunhão-ACO).  

 

A Comissão foi generosamente acolhida pela Catedral de Durham, seu deão Revdo. Andrew 

Tremlett e equipe, particularmente o Revdo. Canon Professor Simon Oliver (ele mesmo 

membro desta Comissão). A Comissão também apreciou deveras a hospitalidade do Bispo 

de Durham, sua Reverendíssima Paul Butler, no Castelo de Auckland e em sua residência. 

As pessoas da Comissão ficaram felizes em interagir com alguns membros do Departamento 

de Teologia e Religião da Universidade de Durham. Esta universidade oferece validação 

para instituições de educação teológica em toda a Igreja da Inglaterra. Os membros da 



 

Comissão apreciaram a oportunidade de visitar a histórica biblioteca da Catedral. Elas/es 

tiveram uma profunda experiência espiritual através da peregrinação a velas pela igreja da 

Catedral dirigida pelo Canon Oliver.  

 

O mandato da Comissão Executiva InterAnglicana 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.  

 

O Canon Spencer apresentou o trabalho do Departamento de Educação Teológica da 

Comunhão Anglicana, provocando um grande espaço de discussão sobre a mesma na 

Comunhão. IASCUFO foi animada pelo renovado compromisso em apoiar a educação 

teológica, oferecer recursos e fortalecer a capacidade de fazer teologia em toda a Comunhão. 

IASCUFO reconhecer como muito válida a proposta de que as instituições de educação 

teológica deveriam formar parcerias como um jeito criativo de compartilhar e ampliar o 

trabalho de educação. Os membros da IASCUFO trabalharão em conjunto com Dr. Spencer e 

a equipe do Departamento para produzir recursos educacionais a partir dos documentos 

ecumênicos da Comunhão para continuar explorando questões teológica e doutrinais.  

 

Caminhando no caminho: aprendendo a ser Igreja – Documento em Inglês e Comentários 

Anglicano e Católico Romano em Inglês (2017), Declaração conjunta da Comissão 

Internacional Anglicano-Católica Romana (ARCIC III), foi apresentada pelo Revdo. Canon 

Dr. John Gibaut (ACO) e pelo Professor Paul Murray (Universidade de Durham), os quais 

tiveram um papel importante na elaboração da mesma. IASCUFO estava particularmente 

interessada no uso da metodologia adotada pela Comissão para a Recepção de Acordos 

Ecumênicos. Esta Declaração foi recomendado para o próximo encontro do Conselho 

Consultivo Anglicano (CCA) que acontecerá em Hong Kong em abril de 2019 (ACC17). 

IASCUFO também recebeu e recomendou para o encontro do ACC17 a Declaração Conjunta 

A procedência e o ministério do Espírito Santo – Documento em Inglês (2017), resultado dos 

trabalhos da Comissão Internacional Anglicano-Ortodoxa Oriental. Como pedido, IASCUFO 

respondeu as propostas vindas das discussões entre a Igreja Episcopal dos Estados Unidos 

https://www.anglicancommunion.org/media/331678/ARCICIII-Agreed-Statement-Walking-Together-21-May-2018.pdf
/Users/pauloueti/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/AnglicanAlliance/IASCUFO/2018-Iascufo_Durham/walking%20together%20on%20the%20way%20learning%20to%20be%20the%20church%20-%20local%20regional%20universal
https://www.anglicancommunion.org/media/331681/Roman-Catholic-Commentary-on-ARCIC-III-Agreed-Statement.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/312561/the-procession-and-work-of-the-holy-spirit-dublin-agreed-statement.pdf


 

da América (TEC) e a Igreja Evangélica Luterana na Bavária (Alemanha). Ainda, IASCUFO 

considerou e endossou recomendações para clarificar e melhorar os atuais procedimentos 

para que a Comunhão Anglicana formalmente receba, através de processos de estudo e 

análise, relatórios e declarações que chegam dos diálogos ecumênicos.   

 

No contexto do seu trabalho sobre a vida da Comunhão, IASCUFO propôs ao Comitê 

Executivo que os ritos litúrgicos, particularmente os que referem às liturgias de iniciação, 

eucaristia e ordenação, sejam incluídos entre os elementos que são considerados quando o 

pedido de uma nova província chega, junto com os aspectos de sustentabilidade e 

organização provincial, seus cânones e sua perspectiva em termos de missão.  

 

IASCUFO continua a estudar as questões de antropologia teológica, considerando nossa 

humanidade comum como pessoas criadas a imagem e semelhança de Deus. Entender a 

imagem de Deus em termos de chamado divino e dom divino aprofunda nossa 

compreensão do que significa participar na mesma bem como incarnar a missão da igreja 

para um mundo quebrantado e ferido. IASCUFO espera completar seu trabalho no que 

tange ao documento de antropologia teológica no seu próximo encontro em 2019 para 

compartilhar com toda a Comunhão.  

 

Os membros da IASCUFO desejam expressar sua profunda gratidão ao Canon Gibaut, 

Revdo. Neil Vigers e Srta Lucy Cowpland pelo seu apoio excelente e minucioso para que o 

trabalho não só da Comissão, mas de toda as outras dimensões da vida da Comunhão e de 

suas relações ecumênicas.  

 

Presentes: 

Sua Reverendíssima Professor Stephen Pickard (Igreja Anglicana da Austrália – Presidente 

interino 

Revdo. Canon Dr Steven Abbarow (Província da Ásia Sul-Oriental) 

Sua Reverendíssima Dr Victor Atta-Baffoe (Província da África Ocidental) 

Revdo. Professor Paul Avis (Igreja da Inglaterra) 

Sua Reverendíssima Dr Howard Gregory (Província de West Indies) 

Sua Reverendíssima Kumara Illangasinghe (Igreja do Ceilão) 

Revdo. Nak-Hyon Joo (Consulta Internacional de Liturgia Anglicana) 

Sua Reverendíssima Michael Lewis (Província de Jerusalém e Oriente Médio) 

Sua Reverendíssima Victoria Matthews (Igreja Anglicana em Aotearoa, Nova Zelândia e 

Polinésia) 

Revda Canon Professor Charlotte Methuen (Igreja da Inglaterra) 

Revdo. Canon Professor Simon Oliver (Igreja da Inglaterra) 

Professor Andrew Pierce (Igreja da Irlanda) 

Deã Revda. Dr Sarah Rowland Jones (Igreja do País de Gales) 

Professor Paulo Ueti (Anglican Alliance) 

Revdo. Professor Jeremiah Yang (Igreja Anglicana da Corea) 

 



 

Visitantes do Escritório da Comunhão Anglicana ACO: 

Revdo Canon Dr Stephen Spencer (TEAC) 

Sr. David White (Chefe Executivo)  

 

Equipe do Escritório da Comunhão Anglicana: 

Revdo. Canon Dr John Gibaut (Diretor para Unidade, Fé e Constituição) 

Srta. Lucy Cowpland 

Revdo. Revd Neil Vigers 

 

Justificativas recebidas pela ausência: 

Revdo. Dr William Adam (Lambeth Palace) 

Sua Reverendíssima William Mchombo (Província da África Central) 

 

Crédito na foto: ACO/ Neil Vigers 

 

IASCUFO se encontrará na próxima vez entre 5–12 dezembro 2019 

 


