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História da Conferência 
de Lambeth
A primeira Conferência de Lambeth teve 
lugar em 1867 quando o Arcebispo de 
Cantuária, Charles Thomas Longley, convidou 
os bispos do que viria a ser a Comunhão 
Anglicana a reunirem-se para uma 
conferência no Palácio de Lambeth.

A primeira Conferência de 
Lambeth, em 1867, contou com a 
presença de 76 bispos

Houve duas questões principais que 
conduziram a este convite: Primeiro, um 
desejo crescente, expresso por muitos bispos 
de todo o mundo, de se reunirem para rezar, 
estudar as escrituras e conferenciar juntos 
e, segundo, para abordar questões pastorais 
e teológicas difíceis que estavam a causar 
divisões entre bispos de todo o mundo.  Estas 
questões relacionadas com a forma como o 
evangelho cristão era e deveria ser expresso 
em diferentes culturas.  Era, portanto, 
missiológico e pastoral.

A conferência não contou com a participação 
de todos os bispos convidados, e não 
resolveu todas as questões que lhe foram 
apresentadas. O Arcebispo de York e vários 
outros bispos que foram convidados não 
compareceram. Havia a preocupação de 
que a conferência pudesse reivindicar 
o poder de um sínodo mas, enquanto 
a conferência aprovou 13 resoluções, o 
Arcebispo Longley deixou claro, apesar 
das esperanças de alguns. que não era um 
sínodo geral para as igrejas anglicanas em 
todo o mundo. Este princípio permanece: a 
Conferência de Lambeth não tem o poder 
de legislar ou obrigar à acção nas igrejas da 
Comunhão Anglicana.

Aqui os bispos vêm precisamente 
para conferir e não para tomar 
decisões que são vinculativas para 
as Igrejas membros

A Conferência de Lambeth continua a ser 
um lugar onde bispos de todo o mundo se 
reúnem para conferirem e expressarem a 
sua colegialidade e o seu senso comum de 
testemunho ao mundo. Como o importante 
documento da Comissão Permanente 
Inter Anglicana de Unidade, Fé e Ordem 
(IASCUFO), Towards a Symphony of 
Instruments notes, “a Conferência de 
Lambeth pode ser vista como um evento 
conciliar num modo não jurídico. Aqui os 
bispos vêm precisamente para conferir e não 
para tomar decisões que são vinculativas 
para as Igrejas membros”. A Conferência de 
Lambeth é um dos quatro instrumentos de 
comunhão da Comunhão Anglicana e, como 
outro dos instrumentos, é o Arcebispo de 
Cantuária que os convoca em conjunto.

A Comunhão Anglicana
É importante notar o que a Comunhão 
Anglicana é - e o que não é. É uma 
comunhão, um convívio ou uma família 
de igrejas. Cada igreja é interdependente, 
autónoma e auto-governada.

Os Quatro Instrumentos da 
Comunhão:

• O Arcebispo de Canterbury

• A Conferência de Lambeth

• O Conselho Consultivo Anglicano

• A Reunião dos Primazes

Como comunhão mundial cristã, a 
Comunhão Anglicana tem uma identidade 
e uma estrutura. Os instrumentos da 
comunhão podem e fazem tomar decisões 
e podem e fazem falar no nosso mundo 
como uma testemunha do Evangelho de 
Cristo. Os instrumentos podem encorajar as 
igrejas membros e podem fornecer ajuda e 
orientação com base na oração, sabedoria 
e experiência, mas não podem vincular ou 
obrigar. As decisões dos instrumentos e as 
tradições e práticas comuns das igrejas da 
Comunhão são postas em prática e tornadas 
reais pelas decisões dos órgãos de decisão 
das próprias igrejas. Cada igreja também 
considerará como recebe quaisquer assuntos 
que considere importantes e é notável que 
as igrejas anglicanas têm entendimentos 
diferentes sobre o que se entende por 
recepção.  A Comunhão Anglicana tem uma 
influência e uma autoridade, mas não tem 
autoridade jurídica sobre ou dentro das 
igrejas que a compõem.

A Conferência de Lambeth reúne bispos 
de todo o mundo. Cada um tem influência 
e autoridade na sua própria diocese e 
de acordo com as leis e práticas da sua 
própria igreja. No entanto, os bispos nunca 
exerceram esse ministério de supervisão de 
forma isolada. Na tradição anglicana, fazem-
no em consulta com os seus colegas bispos e 
em colaboração com o clero e todos os fiéis.

A Comunhão Anglicana não é ela própria 
uma ‘igreja’, mas um corpo composto por 
igrejas membros, cada uma das quais 
faz parte da igreja una, santa, católica e 
apostólica de Jesus Cristo.
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O lugar da Conferência 
de Lambeth no seio da 
Comunhão Anglicana
As Conferências de Lambeth têm 
desempenhado um papel significativo na 
formação da vida das igrejas da Comunhão 
Anglicana ao longo dos anos e através das 
culturas. Cada Conferência de Lambeth tem 
dado prioridade a assegurar que os bispos 
tenham tempo para orar juntos, para adorar 
juntos, para estudar as escrituras juntos e para 
conferenciar juntos. E, como a igreja sempre 
existe e procura servir o mundo de Deus, 
sempre houve questões sérias que os bispos 
da comunhão tiveram de enfrentar quando 
se reuniram.

Ao longo das sucessivas Conferências de 
Lambeth, a mente dos bispos foi expressa 
através de resoluções publicadas. Estas 
resoluções têm tocado todas as áreas da vida 
e missão da igreja. As resoluções apelaram 
às igrejas (tanto igrejas anglicanas como 
igrejas irmãs ecuménicas) e aos governos, 
aos indivíduos e à sociedade em geral. Mas a 

A Conferência de 
Lambeth em 2022
Em 2022 a Conferência de Lambeth terá 
lugar em Canterbury, o local de cada 
conferência desde 1978. 

O Arcebispo de Cantuária convidou uma vez 
mais os bispos a reunirem-se para adorarem, 
estudarem as escrituras (especialmente 1 
Pedro), rezarem e conferirem.  

Como se tornou costume, os cônjuges dos 
bispos são convidados a participar num 
programa relacionado e haverá uma série 
de participantes ecuménicos presentes, 
expressando o lugar da Comunhão dentro da 
igreja mais vasta. 

Os bispos reúnem-se num momento em que 
existem grandes e prementes questões que 
se colocam ao Mundo de Deus e a Deus”. 
As alterações climáticas, os efeitos de uma 
pandemia global, as supremacias, a guerra 
e os actos violentos contra os vulneráveis, 
ameaçam a dignidade dos seres humanos, 
todos eles feitos à imagem de Deus. 

O escândalo da divisão entre cristãos, as 
abordagens distintas da ciência e da ética, 
as relações tensas através das diferenças 
religiosas e a perseguição exigem um 
discernimento profundo, uma vez que 
o Espírito chama a igreja à missão e ao 
evangelismo.

autoridade de qualquer resolução é limitada. 
‘As igrejas membros têm processos distintos 
para receber decisões das Conferências de 
Lambeth e decidir/descrever até que ponto 
terão autoridade no seu contexto.’

Cada igreja autónoma é livre de 
ordenar e regular os seus assuntos 
através do seu próprio sistema de 
governo e direito. 
 
Os Princípios de Direito Canónico 
Comuns às Igrejas da Comunhão 
Anglicana

A Conferência de Lambeth sempre 
desempenhou um papel importante no seio 
da Comunhão Anglicana e para as igrejas 
que a compõem. Tem encorajado e permitido 
que decisões significativas sejam tomadas 
pelas igrejas membros. Tem recorrido ao 
discernimento sobre o apelo à missão de 
Deus em miríades de culturas através da 
Comunhão/Mundo.
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Chamados de Lambeth
Na Conferência de Lambeth em 2022 (como a 
de 2008), não haverá resoluções. O Arcebispo 
de Cantuária decidiu que os bispos reunidos 
deveriam adoptar um processo denominado 
“Chamados de Lambeth” para moldar as 
discussões e tomar decisões.

Numa série de temas, decorrentes do estudo 
das Escrituras (e especialmente 1 Pedro), os 
Bispos da Conferência de Lambeth de 2022 
serão convidados a considerar o chamamento 
de Deus à Igreja e ao mundo de hoje.

O propósito dos Apelos de Lambeth será 
permitir uma fidelidade mais profunda 
a Deus, fazer avançar o ministério da 
comunhão, e permitir uma participação mais 
ampla nos apelos das igrejas e comunidades 
em todo o mundo.

Temas para a Conferência de 
Lambeth:

• Missão e Evangelismo

• Reconciliação

• Igreja Segura

• Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

• Unidade dos Cristãos

• Relações inter-religiosas

• Identidade Anglicana

• Dignidade/Identidade Humana

• Discipulado

Em cada tema, os bispos passarão algum 
tempo a aprender em conjunto e a partilhar 
as suas experiências. Terão também um 
documento a considerar sobre cada tema 
principal. Os documentos estão a ser 
moldados de modo a incluir um resumo do 
que a Igreja cristã sempre ensinou sobre 
estes assuntos, um resumo do que os bispos 
querem dizer hoje sobre estes assuntos e 
depois uma série de “apelos” específicos, para 
testemunhar no futuro. É isso que ações ou 
mudanças ou desafios sobre estes temas 
queremos dar uns aos outros, aos nossos 
companheiros cristãos e ao mundo.

Dentro de cada ‘’Chamado’’ haverá assuntos 
a discutir e decisões a tomar. Pode ser que 
nem todos os bispos queiram juntar as suas 
vozes a cada elemento de cada apelo. Como 
sempre tem sido o caso em cada Conferência 
de Lambeth, os bispos reunir-se-ão, mas não 
estarão necessariamente de acordo em tudo. 
Cada ‘Chamado’ está a ser redigido por um 
grupo composto por bispos, clero e leigos em 
torno da comunhão liderada por um Primaz 
ou bispo sénior.

A intenção é tornar público cada um dos 
‘Apelos’ da Conferência e assegurar que haja 
um processo através do qual os resultados 
incluídos em cada ‘Apelo’ possam ser 
recebidos e implementados. As igrejas 
membros serão convidadas a considerar os 
apelos nos seus próprios sínodos e outros 
organismos. Espera-se que vários temas dos 
‘Apelos’ estejam na agenda para a reunião do 
Conselho Consultivo Anglicano em 2023.

A razão pela qual o arcebispo fez esta 
alteração para passar de resolução a apelo 
é que a palavra resolução implica uma 
decisão legal que é vinculativa e que vai 
além dos poderes da Conferência (como este 
documento assinala). Um “apelo” representa 
o que as chamadas “resoluções” fizeram até à 
Conferência de 1998. Um apelo é uma decisão 
da Conferência que vem como um apelo a 
cada igreja da Comunhão para considerar 
cuidadosamente, e espera-se que a siga e 
responda à mesma na sua própria situação.

Resumo
A Conferência de Lambeth é uma reunião 
de bispos convidados pelo Arcebispo de 
Cantuária para rezarem e conferirem juntos. 
Nunca teve autoridade para tomar decisões 
vinculativas para as igrejas membros da 
Comunhão.  Sempre teve influência e 
capacidade de tomar decisões que podem 
depois ser comunicadas às igrejas membros 
e não só.

A conferência constituirá novamente uma 
oportunidade para os bispos conferirem 
sobre assuntos importantes que afectam 
o mundo e a vida e missão das igrejas 
da Comunhão Anglicana. Vários ‘Apelos’ 
desta conferência serão emitidos que se 
relacionarão com cada um dos principais 
tópicos em discussão. Na conferência, 
os bispos serão convidados a tomar 
decisões como parte de cada ‘Chamado’ e 

convidados a juntar as suas vozes ao apelo 
da conferência.  Os bispos são também 
convidados a assegurar que os Apelos sejam 
ouvidos nas suas próprias igrejas e a discernir 
a sua própria parte em levar por diante os 
Apelos e em fazê-los acontecer.

Pela misericórdia de Deus, a Igreja é 
chamada a uma esperança viva porque 
ouviu a Palavra do Senhor vivo (I Pedro 1:3). 
Uma Igreja sofredora é chamada a caminhar 
com alegria no meio de um mundo sofredor 
(I Pt. 1:6-9). Juntos, somos chamados ao 
testemunho sagrado (I Pt. 1: 13-16). Por esta 
razão, o Arcebispo de Cantuária intitulou esta 
Conferência de Lambeth: “A Igreja de Deus 
para o Mundo de Deus: ouvir, caminhar e 
testemunhar juntos”. Para os tempos em 
que vivemos, os bispos da Comunhão são 
convidados a discernir o chamamento de 
Deus para a Igreja de Deus e para o mundo 
de Deus.
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Acompanhe a conversa 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf 


