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Subsídio disponível para as Conversas Episcopais 

 

Lambeth Conference Company cria pequeno subsídio para 

auxiliar bispos e bispas a participar das Conversas Episcopais 

 

Plataformas de videoconferência como o Zoom têm visto maior adoção na 

Comunhão Anglicana com o surgimento da pandemia, criando mais 

oportunidades de comunhão e conexão.  

A Lambeth Conference Company está planejando uma série de Conversas 

Episcopais que começam em julho de 2021. A se realizar entre julho e dezembro, 

as sessões ajudarão bispos e bispas a começar a se entrosar com os temas da 

conferência e moldar o programa do evento presencial em 2022.  

As sessões das Conversas Episcopais estão disponíveis para todos os bispos e 

bispas da Comunhão Anglicana. Recebemos muitas inscrições desde que as 

sessões foram anunciadas, e nossa esperança é que o maior número possível de 

bispos e bispas se inscrevam para estas importantes sessões.  

No entanto, em algumas partes do mundo, temos bispos e bispas em áreas onde 

o acesso à internet é pouco confiável e/ou o custo dos planos de dados é 

proibitivo. Isso pode representar uma barreira para a participação nas Conversas 

Episcopais.  
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Assim, a Lambeth Conference Company está fornecendo pequenos subsídios 

para apoiar bispos e bispas em áreas onde o acesso à internet e a tecnologia 

pode ser um desafio. Os subsídios podem custear as seguintes atividades: 

• Transporte de bispos/as para um centro urbano ou sede de igreja onde o 
acesso à internet seja mais confiável.  

• Pagamento de pacotes de dados ou tempo de conexão para as seis 
sessões de duas horas.  

• Outros pedidos essenciais para que bispos e bispas possam participar, 
analisados caso a caso.   

 
Phil George, CEO da Lambeth Conference Company, afirmou: ‘A Comunhão 

Anglicana é uma família global diversificada. As Conversas Episcopais de 2021 

serão uma oportunidade maravilhosa para nos encontrar com nossos irmãos e 

irmãs de todo o mundo e discutir nossas esperanças para a Lambeth Conference 

em 2022. Queremos fazer tudo o que pudermos para ajudar bispos e bispas a 

compartilharem sua voz nessas sessões. Embora não possamos resolver todas 

as necessidades técnicas, nossa esperança é que este pequeno subsídio ajude a 

mitigar algumas das barreiras tecnológicas à participação.’ 

Bispos e bispas que queiram fazer uso do subsídio devem escrever para a 
Lambeth Conference Company para saber mais detalhes de como solicitá-lo.  
 
As solicitações podem ser submetidas à Lambeth Conference Company, com a 
assinatura do respectivo Secretário Provincial. O Secretário-Geral da Comunhão 
Anglicana supervisionará todas as solicitações.  
 
E-mail: info@lambethconference.org  
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