Anúncio da Lambeth
Conference
A Lambeth Conference foi remarcada para 2022
Em março, foi anunciado que, devido à pandemia de COVID-19 e as restrições
globais a grandes eventos e viagens, a Lambeth Conference de 2020 precisou ser
remarcada para o verão do Reino Unido de 2021.
O Arcebispo de Canterbury tomou a importante decisão de adiar a Lambeth
Conference por mais um ano, remarcando o evento para o verão britânico de
2022. A conferência se reunirá em 2022 em Canterbury. Em uma mensagem
filmada à Comunhão Anglicana, o Arcebispo também anunciou que um programa
mais amplo será desenvolvido antes e depois do evento, com conteúdos
distribuídos virtualmente e por meio de outras reuniões.
Desde o início da pandemia, o Arcebispo de Canterbury e as equipes de
planejamento da conferência têm monitorado a situação, seguindo as orientações
relevantes das autoridades de saúde pública e globais conforme emitidas. O
Arcebispo e as equipes também estiveram em contínuo contato com primazes,
bispos/as e cônjuges sobre o impacto do COVID-19 em seus países.
Assim como a maioria dos eventos e conferências em larga escala dessa
natureza, é difícil planejar eventos em um clima tão instável. Como encontro
internacional (convidando bispos/as e cônjuges de mais de 165 países), a
Lambeth Conference enfrenta um número significativo de incertezas que tornam
os preparativos para uma reunião em 2021 desafiadores.
Embora algumas medidas de confinamento estejam começando a ser relaxadas
em alguns países, medidas de distanciamento social, restrições de viagens e
medidas de quarentena podem impedir o planejamento logístico e de viagens dos
participantes no futuro próximo. Há também os riscos de uma potencial segunda
onda do vírus e a realidade de que diferentes locais do mundo se encontram em
diferentes fases do surto da doença – até o momento sem uma vacina disponível.

Priorizando a saúde e a segurança de nossos participantes
do evento
A segurança e a saúde dos/as participantes da conferência são de máxima
prioridade para a Lambeth Conference Company. Além disso, os/as bispos/as e
cônjuges que participam da conferência têm um importante papel de liderança em
suas dioceses. Além de fornecer apoio pastoral a suas igrejas e congregações,

muitos/as também participam na coordenação de voluntariado e no fortalecimento
dos serviços de apoio, já que as igrejas da Comunhão Anglicana têm um papel a
desempenhar na resposta à crise do COVID-19 em todo o mundo.
Em consideração a todos esses fatores, foi tomada a decisão de adiar a Lambeth
Conference até o verão britânico de 2022. Embora os desafios da pandemia
devam continuar por muitos anos, espera-se que, com a realização do evento em
2022, as restrições a grandes eventos e viagens já tenham sido relaxadas,
tornando as condições mais favoráveis para que essa importante reunião ocorra.
Entre agora e a conferência, as equipes organizadoras da Lambeth Conference
trabalharão para consultar bispos/as e cônjuges da Comunhão Anglicana para
garantir que as experiências do COVID-19 em seus países – assim como
questões mais amplas relacionadas a preocupações globais e das igrejas – sejam
consideradas na definição das prioridades e resultados do programa da
conferência.
Além disso, a equipe da conferência compartilhará diferentes recursos com
bispos/as e cônjuges para ajudar em suas reflexões e preparações para o evento.
Estes recursos podem incluir recursos bíblicos, ferramentas de discussão em
grupo e documentos especiais sobre assuntos relevantes para a Comunhão
Anglicana. Eles estarão disponíveis por meio de um novo aplicativo da Lambeth
Conference e também em uma central de recursos online no site da conferência,
ambos a ser lançados nos próximos meses.

Mensagem em vídeo do Arcebispo de Canterbury
O arcebispo de Canterbury filmou uma mensagem especial de encorajamento.
Falando sobre o impacto da pandemia de COVID-19, ele encorajou bispos/as e
cônjuges das Igrejas Anglicanas a exercer seu papel pastoral de apoiar igrejas e
comunidades em todo o mundo.

2

O que vem agora – respondendo suas perguntas
Estamos ansiosos para criar um evento maravilhoso para todos os participantes
registrados para 2022 e acolhê-los em Canterbury. No entanto, nesse meio tempo,
sabemos que haverá muitas perguntas da comunidade de participantes sobre este
anúncio.
Confira algumas atualizações importantes que você precisa saber agora:
• Se você estiver inscrito para participar da conferência em 2020, a sua inscrição
será agora transposta para a conferência de 2022.
• Quaisquer novos/as bispos/as que ocuparem seu posto antes de 2022 também
serão convidados a se inscrever.
• Na medida do possível, o regime do Big Hello (o programa de hospitalidade da
conferência) também será transposto para o ano que vem.
• Se você participará do programa da conferência como orador/a plenário/a ou
apresentador/a de seminário ou se foi convidado/a a ministrar um Culto de
Oração Eucarística ou Culto de Oração Noturno, entraremos em contato sobre
o planejamento para 2022.
• Se você está apoiando o evento como um voluntário ou auxiliar, convidamos
você a trabalhar conosco em 2022.
• Reconhecemos que há bispos/as inscritos/as para participar que se
aposentarão em 2022. Caso seja o seu caso, entre em contato com nossa
equipe de conferências para receber mais orientações aqui.
• Reconhecemos que há Bispos/as inscritos/as para participar que se
aposentarão em 2021. Caso seja o seu caso, entre em contato com nossa
equipe de conferências para receber mais orientações aqui.

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/announcement-july2020/por
Agradecemos sua paciência enquanto nossa equipe de eventos busca responder
aos eventos.
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