Informe do Comitê Anglicano Inter-religioso
20-22 de fevereiro de 2018, Catedral de Todos os Santos, Cairo, Egito
Introdução
Os Primazes da Comunhão Anglicana requisitaram, em seu encontro em Cantuária no
ano de 2016, que fosse criada uma Comissão Anglicana Inter-religiosa. A proposta foi
então apresentada para o Conselho Consultivo Anglicano em no mesmo ano em Lusaka,
Gana (resolução 16.10) e a comissão foi estabelecida no encontro dos Primazes em
Cantuária em outubro de 2017.
O primeiro encontro da Comissão foi acolhido no local onde vive o seu presidente, o
Reverendíssimo Dr. Mouneer Anis, no Centro de Conferência Jardim de Todos os Santos,
em Cairo, Egito.
No primeiro dia, a Comissão encontrou sua Eminência Dr. Ahmed El-Tayeb, o Grande Imã
de Al-Azhar Al-Sharif e sua Santidade o Papa Tawadros II da Igreja Ortodoxa Copta, para
escutá-los no início da reunião. O Grande Imã deu as boas vindas e se alegrou muito com
a criação da Comissão e disse: é crucial neste momento ter uma Comissão como essa. Ele
expressou sua esperança de que esta Comissão possa trabalhar para que comunidades de
fé possam se entender com mais profundidade. Ele em seguida mencionou que a falta de
conhecimento sobre a fé das outras pessoas e o aumento da pressão vinda do mundo
secular são desafios para as pessoas de todas as religiões.
Sua Santidade o Papa Tawadros II fez um histórico sobre a coexistência pacífica das
comunidades de fé no Egito. Ele estimulou as pessoas da comissão a pensar sobre como
elas podem garantir que isso também aconteça em nosso tempo. Sua Santidade o Papa
Tawadros II estava particularmente muito animado pois o presidente Abdel Fattah ElSisi
permitiu o estabelecimento de uma Catedral na nova capital administrativa do Egito.
A Comissão conheceu programas impressionantes organizados pela Diocese do Egito e
Norte da África focados em trabalhos em conjunto para o bem comum em nível local.
Estrutura da Comissão:
A Comissão foi organizada pelo Secretário Geral da Comunhão, Arcebispo Dr. Josiah
Idowu-Fearon em consulta com o Arcebispo Justin Welby, Arcebispo de Cantuária, que
designou o presidente. O encontro inicial foi realizado com membros que foram
nominados pelos seus respectivos Primazes de várias regiões da Comunhão Anglicana.
A visão e ações propostas da Comissão:
Relações
Priorizar a criação e o cultivo de relações de confiança e respeito mútuos com pessoas de
outras religiões como uma prioridade para a Comunhão
Ação
Encorajar províncias e dioceses a avaliar as suas relações com outras comunidades de
outras religiões.
Identificar caminhos para fortalecer essas relações.

Maior conhecimento e educação
Reconhecer que a falta de conhecimento que é predominante atualmente em relação as
outras religiões e a importância para as pessoas cristãs de se educarem mais para avançar
no caminho de um maior entendimento sobre suas e seus vizinhas/os.
Ação
Desenvolver e disseminar materiais que possam ajudar Episcopais e Anglicanos em suas
comunidades locais a entenderem outras religiões.
Garantir que o curriculum dos cursos dados, faculdades teológicas e seminários incluam o
estudo e o engajamento com outras religiões.
Advocacy
Fazer trabalho de conscientização nos diferentes contextos sobre os diferentes níveis e
formas de perseguição e discriminação de comunidades de fé no mundo.
Ação
Desenvolver um fórum interativo que possibilite a comunicação na comunhão anglicana,
facilitar o trabalho de conscientização amplo das questões existentes e emergenciais
Falar com e pelas pessoas marginalizadas isso em voz testando em solidariedade com
elas, orando e dando apoio prático a elas.
Rede anglicana inter-religiosa
Construir e fortalecer redes em cada região, Província e Diocese da Comunhão para o
engajamento inter-religioso.
Ação:
Fazer acontecer encontros locais para o encorajamento mútuo, compartilhamento de
informações e recursos.
Desenvolver projetos que possibilitem que pessoas de diferentes comunidades de fé
(religiões) trabalhem juntas para o bem comum, especialmente em nível local.
Próximos passos:
A Comissão irá se reunir duas vezes por ano. Haverá um outro encontro de 14 a 16 de
novembro de 2018 em Cartago, Tunísia, na qual as pessoas da Comissão deverão fazer
um relatório sobre como elas tem desenvolvido o trabalho da Rede Anglicana Interreligiosa. Nós encorajamos as regiões, Províncias e Dioceses a começarem a trabalhar a
partir dessas recomendações.

