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Rede Internacional das Mulheres Anglicanas (IAWN): relatório para a ACC17 

 “Igreja de Deus para o Povo de Deus: andando, ouvindo e testemunhando” 

1. Temos muito prazer em apresentar nosso relatório delineando as atividades da IAWN desde a 
ACC16, realizada em Lusaka em 2016.   

2. Nos esforçamos para defender o propósito de nossa Rede, que é ser “uma voz audaciosa e 
profética para todas as mulheres em toda a Comunhão Anglicana, trabalhando para defender a 
dignidade dada por Deus a mulheres e meninas, erradicar a desigualdade e a violência baseada no 
gênero e promover relações justas entre todas as pessoas”.  

3. Nossos objetivos e atividades estão alinhados às Resoluções da ACC no 16.02 sobre Mulheres e 
Homens na Igreja e na Sociedade e 16.03 sobre Igualdade e Justiça de Gênero. 

4. Compartilhamos o trabalho e as histórias das mulheres na Comunhão Anglicana através de 
nossos informativos, do nosso Grupo do Facebook  e de nossa lista de e-mail (listserv), chamando 
particular atenção para os esforços Anglicanos para: 

 erradicar todas as formas de violência baseada no gênero, incluindo o tráfico de pessoas 

 defender o acesso de todas as mulheres e meninas à educação e à saúde, incluindo cuidados e 
recursos de saúde reprodutiva e materna; 

 defender a erradicação da pobreza extrema, da fome e da degradação ambiental 

 promover o bem-estar físico e espiritual de todas as mulheres e meninas, incluindo as das 
comunidades migrantes, rurais, indígenas e outras marginalizadas. 

 apoiar o empoderamento econômico sustentável e o empreendedorismo das mulheres, 
incluindo orçamentos e auditorias com perspectiva de gênero 

 promover a igualdade de gênero e a participação das mulheres em todos os níveis de tomada 
de decisão em toda a Comunhão Anglicana 

Informações adicionais podem ser encontradas nas páginas do website da IAWN: 
https://iawn.anglicancommunion.org. 

Nossos membros 

5. Encorajamos todas as mulheres Anglicanas com mais de 18 anos em toda a Comunhão a se 
envolver nas atividades da Rede. Toda a comunicação e interação é via internet, o que significa 
que globalmente a Rede se tornou cada vez mais acessível. 

Contatos Provinciais 

6. Cada Primaz é encorajado a nomear um Contato Provincial da IAWN, que se torna o elo oficial 
entre o grupo diretor da IAWN e as mulheres em cada Província. 

Grupo Diretor 

7. Os membros do grupo diretor foram eleitos em 2016 e servirão até a ACC17. Um processo para 
buscar indicações para um novo grupo diretor que servirá até 2022 acaba de ser concluído, e uma 
equipe de novos membros está pronta para assumir a direção da Rede a partir do final de maio 
deste ano. O novo grupo diretor é representativo das seguintes regiões: Ásia; África Central e 
Austral; Europa e Oriente Médio; América do Norte e Oceania.  

https://iawn.anglicancommunion.org/newsletters.aspx
https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen
https://iawn.anglicancommunion.org/


 

8. Uma vez que comece seu trabalho, o novo grupo diretor terá como objetivo cooptar membros das 
Américas Central e do Sul, do Caribe, e de partes do norte da África. Manifestações de interesse 
já foram recebidas de mulheres nessas regiões. 

9. Para garantir a continuidade entre as gestões do grupo diretor, dois membros do grupo diretor 
atual foram solicitados a servir um segundo mandato. Eles são a Venerável Carole Hughes de 
Aotearoa, Nova Zelândia e Polinésia, e a Revda. Moumita Biswas da Igreja do Norte da Índia. 

10. O grupo diretor se reúne praticamente todos os meses em dois grupos (divididos de acordo com 
os fusos horários envolvidos) usando uma ferramenta de teleconferência online. 

 

DESTAQUES DO TRABALHO DA IAWN ATÉ A PRESENTE DATA: 

11. O grupo diretor reuniu-se em Londres em outubro de 2017. É essencial haver pelo menos um 
encontro presencial durante o mandato de cada grupo diretor, pois permite que os membros 
analisem metas e objetivos e estabeleçam estratégias e meios para alcançar a visão da IAWN.  

12. Em resposta à Resolução 16.02 do ACC, a Rede está atualmente trabalhando com o Diretor para 
“Mulheres na Igreja e na Sociedade” e um grupo de trabalho de teólogos acadêmicos para 
desenvolver um programa de estudo bíblico/teológico sobre relações justas entre mulheres e 
homens, meninas e meninos. O público-alvo deste novo recurso é o corpo docente e instrutores 
de faculdades teológicas e cursos de formação em toda a Comunhão. Uma equipe de onze 
membros, incluindo três membros do grupo diretor de seis continentes, trabalharam juntos via 
teleconferência online e por e-mail, e finalmente se encontraram pessoalmente em Limuru 
(Quênia) em março para completar o recurso, que será apresentado na ACC17. Isso foi possível 
graças a doações do Archbishop of Canterbury’s Anglican Communion Fund, do Global Women's Fund 
da Diocese de Nova York e do MB Reckitt Trust. 

Financiamento  

13. O financiamento continua sendo um desafio, pois a Rede depende de doações de membros 
individuais e organizações da igreja. A IAWN é grata pelo apoio financeiro recebido das 
Províncias de Austrália e Nova Zelândia, Aotearoa e Polinésia. Esse apoio financeiro permite que o 
grupo diretor se reúna e, ocasionalmente, seja representado em reuniões específicas.  

14. A IAWN será representada na ACC17 pela presidente da Rede, Pumla Titus, e por Ven Carole 
Hughes, membro do grupo diretor. Ao compartilhar as metas e realizações da IAWN, esperamos 
afirmar e fortalecer as realizações das mulheres anglicanas durante a Comunhão. 

Conclusão 

15. Os membros do Grupo Diretor da IAWN agradecem a oportunidade de servir e responder aos 
desafios na realização dos objetivos da Rede: igualdade de gênero, a eliminação da violência 
baseada no gênero, e relacionamentos justos entre todas as pessoas.  

16. Membros do Grupo Diretor para o mandato 2016-2019: Sra. Pumla Titus, Presidente da Igreja 
Anglicana da África Austral; Revda. Moumita Biswas, Igreja do Norte da Índia; Revda. Margaret 
Dempster, Igreja Anglicana do Canadá; Sra. Lizzi Green, Igreja da Inglaterra; Ven Carole Hughes, 
Igreja Anglicana em Aotearoa, Nova Zelândia e Polinésia; Revda. Dra. Paula Nesbitt, Igreja 
Episcopal; Sra. Disia Collins-Alleyne, Iglesia Anglicana de la Región Central de América; Revda. 
Immaculee Nyiransengimana, da Province de L'Église Anglicane au Ruanda.  

 

 



 

 


