A todo o bispado e arcebispado da Comunhão Anglicana

Maio 2022

Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo,

Aproxima-se o momento da Lambeth Conference. Caroline e eu nutrimos enorme expectativa
para receber a todos e todas vocês em Canterbury em julho próximo (26/07 a 08/08).
O tema da Lambeth Conference, "A Igreja de Deus para o Mundo de Deus", nos lembra de
nosso chamado, como Cristãos e Cristãs, a orar pelas necessidades do mundo. Há muitos
chamados que nos compelem à oração neste momento: a paz mundial, a crise climática
global, os efeitos da pandemia – para citar apenas alguns.
Escrevo a vocês para perguntar se vão chamar todos e todas as pessoas sob seu pastoreio a
orar pela Lambeth Conference. Rogo que orem para que, ao nos encontrarmos e
considerarmos nossa missão e ministério comuns, possamos ouvir o chamado de Deus. E, por
sua vez, rogo que orem para que possamos somar nossas vozes para chamar as outras pessoas
a fazer a diferença para Cristo no mundo.
Para marcar este chamado à oração, convido-lhes a dedicar um dia a orar pela Lambeth
Conference no Domingo da Trindade (12 de junho) deste ano.
Enquanto celebrarmos o fato de que Deus revelou Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, que
separemos algum tempo nesse dia para orar pela conferência, pelos bispos e bispas e seus
cônjuges, pela equipe que organiza o evento e pelo impacto que ele terá na Comunhão
Anglicana na próxima década. Que possamos agradecer por tudo o que está sendo preparado
e rezar com esperança de que nosso tempo passado juntos e juntas seja frutífero e produtivo.
Para apoiar-lhe em suas orações no Domingo da Trindade – e para a temporada da Lambeth
Conference neste verão, incluímos anexo a esta mensagem um pequeno guia de orações.
O guia inclui orações de várias comunidades religiosas Anglicanas ao redor da Comunhão, e
se relaciona com muitos dos temas importantes que serão discutidos durante o evento. O guia
de oração está disponível em diferentes idiomas e estará no site da Lambeth Conference.

Você pode usá-lo para o Domingo da Trindade e convidar suas igrejas a usá-lo durante todo o
período do evento em julho e agosto.
Sei que muitos e muitas de vocês têm orado pela Lambeth Conference nos últimos meses,
pelo que sou extremamente grato. Tenha a certeza de que também mantivemos vocês em
nossas orações.
“Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir; estejam alertas e coloquem toda
a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 14 Como filhos
obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na
ignorância. 15 Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizerem..." (1 Pedro, capítulo 1, versículos 13-15)

No amor de Cristo,

O Reverendíssimo e Muito Honorável Justin Welby
Arcebispo de Canterbury

