
 

Anúncio da Lambeth 
Conference  
Anunciadas as datas para a Lambeth Conference 

O Arcebispo de Canterbury anunciou datas atualizadas para a 15ª Lambeth 

Conference. Realizada em Canterbury, Kent, a conferência presencial será 

planejada para ocorrer entre 27 de julho e 8 de agosto de 27 (com a conferência 

oficial terminando em 8 de agosto e partidas para casa em 8 de agosto).  

A conferência foi reagendada das datas originais de 2020 devido ao impacto da 

pandemia de COVID-19. Os organizadores da conferência continuarão a 

monitorar as implicações do COVID-19 e a seguir as orientações das autoridades 

sanitárias nos próximos meses.  

Com o tema 'A Igreja de Deus para o Mundo de Deus - Caminhando, Ouvindo e 

Testemunhando Juntos', a conferência enfocará no que significa para a 

Comunhão Anglicana – moldada pelas cinco marcas da missão – ser responsiva 

às necessidades e desafios de um mundo em constante mudança no século XXI.  

Esta será a primeira Lambeth Conference realizada tanto presencialmente quanto 

virtualmente. Junto com a reunião em Canterbury em 2022, a Lambeth 

Conference agora será planejada como uma jornada de conferência, que ocorrerá 

em fases antes, durante e depois do encontro presencial.  

A partir de 2021, o foco da primeira fase será a introdução de alguns dos 

principais temas e pilares estratégicos do programa da conferência. A comunidade 

de bispos/as e cônjuges da conferência – e o público Anglicano mais amplo – 

serão convidados a participar do Diálogo de Lambeth de diferentes maneiras. Isso 

será facilitado por meio de uma combinação de reuniões online, regionais e 

intrarregionais e recursos de apoio.  

Com bispos/as e cônjuges convidados/as de 165 países da Comunhão Anglicana, 

a comunidade da conferência representa uma diversidade de culturas e tradições 

Cristãs. A fase virtual da conferência dará mais tempo para as pessoas se 

encontrarem, começarem a discutir os tópicos da conferência e terem mais 

oportunidade de compartilhar ideias e experiências de suas províncias e 

comunidades religiosas. 

A modalidade também garante o uso mais eficaz possível dos recursos da 

conferência e o planejamento para resultados futuros na vida da Comunhão 

Anglicana. 
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Um grupo de trabalho composto por representantes de toda a Comunhão está 

sendo nomeado para moldar a jornada da conferência. Entre os membros do 

grupo de trabalho, estão: a Bispa de Penrith, Emma Ineson (que também serve 

como membro do Grupo de Concepção da conferência); o Reverendíssimo Bispo 

Anthony Poggo (Conselheiro do Arcebispo de Canterbury para Assuntos da 

Comunhão Anglicana); o Reverendo Professor Joseph D. Galgalo (Vice-Chanceler 

e Professor Associado de Teologia na St. Pauls University no Quênia); e o Bispo de 

Amritsar, Reverendíssimo Pradeep Samantaroy (Igreja Unida do Norte da Índia). 

O grupo trabalhará com o Arcebispo de Canterbury e as equipes da conferência 

para criar um programa envolvente e relevante para as questões-chave do mundo 

e da vida da Comunhão.  

Phil George, CEO da Lambeth Conference Company, afirmou:  

“Com a mensagem de 'A Igreja de Deus para o Mundo de Deus', é vital que o 

planejamento para o nosso encontro de bispos/as e cônjuges responda ao novo 

mundo em que nos encontramos desde a pandemia de COVID-19. Apesar dos 

desafios e perturbações que a pandemia causou, também vimos enorme 

criatividade e adaptabilidade conforme as igrejas começaram a se reunir 

virtualmente. As oportunidades que a tecnologia oferece para encontros e 

engajamentos online abriram novas formas de nos conectarmos, orarmos e 

sermos uma comunidade uns para os outros. Estou ansioso para colaborar com o 

Grupo de Trabalho para ajudar a organizar e realizar o diálogo da Lambeth 

Conference.'  

O cronograma e mais detalhes do programa da pré-conferência serão divulgados 

em 2021. 

 
Recebendo atualizações 

Consulte a seção de Perguntas Frequentes no site para obter as informações 

mais recentes. Continuaremos atualizando a seção e enviaremos e-mails 

regulares quando tivermos notícias para compartilhar. Serão feitas traduções de 

todas as principais comunicações, na medida do possível. 

Caso tenha alguma dúvida urgente, envie um e-mail para 

info@lambethconference.org 

Ou visite nosso site: https://www.Lambethconference.org/ 

Agradecemos sua paciência enquanto nossa equipe de eventos busca responder 

aos eventos. 


