
 

 

Comunicado - Primates’s Meeting 
22-23 de novembro de 2021 

 
Nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, Primazes, Bispos/as Presidentes e Moderadores/as das 
Igrejas da Comunhão Anglicana de todo o mundo se juntaram para uma reunião online.  
 
O Primates’s Meeting (Encontro dos Primazes), um dos quatro Instrumentos de Comunhão da 
Comunhão Anglicana, é um espaço em que Primazes podem encontrar-se em comunhão e oração e 
aconselharem-se mutuamente. O último Primates’s Meeting presencial ocorreu na Jordânia em 
janeiro de 2020, e a última sessão online ocorreu pela última vez em novembro de 2020.  
 
Começamos esta reunião em oração e lamentando a morte em julho de Fereimi Cama, Arcebispo da 
Polinésia. Novos Primazes foram recebidos das Províncias de Alexandria, Burundi, Angola e 
Moçambique, Paquistão, e Filipinas. A reunião regozijou-se com a inauguração das novas Províncias 
de Alexandria e de Angola e Moçambique. 
 
Compartilhamos as experiências de nossas igrejas e nações durante o ano que passou, em que o 
mundo enfrentou tanto a pandemia da COVID-19 quanto a emergência climática cada vez mais 
urgente. Em todo o mundo, há muito com o que se alegrar ao vermos como as igrejas, como 
discípulas de Jesus Cristo, responderam às necessidades e sofrimentos humanos em um momento 
difícil. No entanto, ainda existem diversos desafios que o mundo e seu povo enfrentam, e a Igreja 
expressa sua preocupação. Como Primazes, continuamos a rezar e ouvir as pessoas afetadas por 
estas questões, e partilhamos o compromisso comum de apoiá-las nestes tempos difíceis.  
 
A pandemia de COVID-19 expôs e aprofundou as divisões entre ricos e pobres em nosso mundo, e a 
distribuição desigual das vacinas foi um exemplo claro destas divisões. Exortamos em uníssono para 
que haja mais equidade na distribuição das vacinas, rogando para que seja baseada em um espírito 
não de caridade, mas de reconhecimento do bem comum de se resolver as disparidades que 
enfrentamos. Pedimos às nações com meios que mostrem generosidade para com as nações que 
não os têm, e que haja um maior reconhecimento dos efeitos da pandemia na saúde e na educação.  
 
Exortamos a Sessão Especial da Assembleia Mundial da Saúde, que se reunirá entre 29 de 
novembro e 1° de dezembro, para que seja ousada e corajosa em seus planos para um acordo 
internacional e um tratado sobre preparação e resposta a emergências sanitárias globais, e que 
discuta e aprimore tanto a equidade na distribuição de vacinas quanto a educação para combater a 
hesitação vacinal. 
 
A emergência climática continua a afetar o mundo e seus povos. As mudanças climáticas são uma 
realidade atual para muitos, e temos visto como ela afeta mais severamente as pessoas que já se 
encontram em situação vulnerável. Ouvimos testemunhos de povos indígenas do Canadá que 
perderam suas terras para incêndios florestais, de pequenas nações insulares que correm risco de 
desaparecer devido ao aumento do nível do mar, e sobre o aumento de inundações e ciclones em 
lugares como Moçambique. O Arcebispo Justin Badi Arama compartilhou seu relato das catastróficas 
inundações no Sudão do Sul, causadas devido aos efeitos das mudanças climáticas, que chegaram a 
submergir metade do país. 
 
Uma delegação da Comunhão Anglicana participou da recente cúpula da COP 26 em Glasgow 
(Escócia); foi a primeira vez que a Comunhão foi oficialmente representada em uma COP. Como 
Primazes, reiteramos nosso apoio ao argumento apresentado por nossa delegação de que a resposta 
global à crise climática tem sido totalmente inadequada. Exortamos as nações e os governos do 
mundo a redobrar seus esforços para reduzir os aumentos nas temperaturas globais e fornecer um 



 

 

pacote financeiro justo para permitir e acelerar a transição para um mundo com menos carbono. 
Também apelamos para que as pessoas e organizações com voz no mundo religioso defendam ações 
climáticas urgentes e ousadas, e também para que convençam corações e mentes a abandonar 
comportamentos destrutivos como parte do cuidado responsável da criação de Deus.  
 
Celebramos o lançamento da Comissão Científica da Comunhão Anglicana. A ciência é o meio pelo 
qual os seres humanos podem compreender a criação de Deus, e a sabedoria da fé pode 
desempenhar um papel importante na ciência ao concentrar seu trabalho no bem comum. Estamos 
empenhados em apoiar o importante papel desta nova Comissão Científica na Comunhão 
Anglicana. A forma como as igrejas buscarão colaborar com a comunidade científica na resposta a 
problemas globais como as mudanças climática ou a distribuição de vacinas será uma parte 
importante da missão da Igreja no mundo do século XXI. 
 
Aguardamos com expectativa a Lambeth Conference, a se realizar Canterbury em julho e agosto de 
2022. Durante o ano de 2021, nos beneficiamos imensamente da oportunidade de nos reunir com 
nossos irmãos e irmãs bispos e bispas de toda a Comunhão durante as Conversas Episcopais da 
Lambeth Conference. Estas reuniões online têm sido uma parte importante da fase de escuta da 
jornada para a Lambeth Conference, e aguardamos ansiosamente a continuação de nosso diálogo 
em 2022 através da série "Ministério em um Mundo em Conflito”.  
 
Também aguardamos com expectativa a oportunidade de nos reunirmos no evento principal da 
Lambeth Conference, planejado para o período entre 27 de julho e 8 de agosto de 2022 em 
Canterbury. É nossa esperança e oração que o maior número possível de pessoas possa participar 
deste importante evento em nossa vida como Comunhão Anglicana. Para as pessoas que enfrentam 
incertezas com relação à possibilidade de viajar, algumas partes da conferência serão 
disponibilizadas online. Todos os esforços estão sendo envidados para reunir as pessoas e ouvir 
todas as vozes em igualdade. 
 
O próximo Primates’s Meeting acontecerá em Roma em março de 2022.  
  
 


