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Depois de reunir-se apenas on-line durante a pandemia de Covid-19, a Comissão 
Permanente Inter-Anglicana para Unidade, Fé e Ordem (IASCUFO, em sua sigla em 
inglês) teve o prazer de reunir-se novamente pessoalmente em Limuru, Quênia, de 1 a 
7 de dezembro de 2022. A Comissão foi calorosamente recebida pela Diocese de 
Mount Kenya South, e desfrutou da hospitalidade do Centro St Julian's, onde 
celebramos a Eucaristia e oração matutina e vespertina todos os dias. Somos gratas/os 
a sua Reverendíssima Charles Muturi, Bispo da Diocese, assim como a sua 
Reverendíssima Paul Korir, Bispo de Kapsabet e membro da Comissão, por sua amável 
amizade e colegialidade. Os membros da Comissão foram enormemente abençoados 
por participarem do culto dominical em várias igrejas da diocese, a saber, São Filipe 
Kihara, Todos os Santos Limuru, São Pedro e Santa Verônica Ndumberi, Todos os 
Santos Gachie, São Tiago Ribarori e Emmanuel Karuri. Somos gratas/os ao clero, às 
lideranças leigas e aos paroquianos destas igrejas por sua recepção amigável e sua 
fidelidade inspiradora. 
 
O mandato da IASCUFO engloba uma ampla gama de responsabilidades: 

• promover o aprofundamento da comunhão entre as Igrejas da Comunhão 
Anglicana, e entre essas Igrejas e as outras Igrejas e tradições do mundo 
cristão; 

• aconselhar as Províncias e os Instrumentos de Comunhão sobre todas as 
questões de compromisso ecumênico, propostas de acordos ecumênicos 
nacionais, regionais ou internacionais ou esquemas de cooperação e unidade, 
bem como sobre questões que afetam a Fé e a Ordem Anglicana; 

• rever os desenvolvimentos nas áreas de fé, ordem ou unidade na Comunhão 
Anglicana e entre os parceiros ecumênicos, e dar conselhos às Igrejas da 
Comunhão Anglicana ou aos Instrumentos de Comunhão sobre elas, com a 
intenção de promover entendimento comum, consistência e convergência 



tanto nos assuntos da Comunhão Anglicana, quanto no engajamento 
ecumênico; 

• ajudar qualquer Província na avaliação de novas propostas nas áreas de 
Unidade, Fé e Ordem, conforme solicitado.  
 

Com o início de um novo mandato de 5 anos de trabalho, e com a adesão renovada, a 
Comissão abordou sua tarefa relendo o texto de 2015 da IASCUFO “Por uma uma 
Sinfonia de Instrumentos” à luz da reunião da Conferência de Lambeth em 2022. Nós 
nos beneficiamos enormemente da presença do novo Secretário Geral da Comunhão 
Anglicana, o Bispo Anthony Poggo, que se juntou a nós por uma tarde e compartilhou 
sua visão para a IASCUFO em sua capacidade consultiva para as Igrejas Membros e 
Instrumentos de Comunhão. Bispo Anthony nos instou a engajar a Fase 3 da 
Conferência de Lambeth de forma criativa e colaborativa, e a refletir sobre os aspectos 
eclesiológicos e ecumênicos dos Chamados de Lambeth sobre a Identidade Anglicana, 
Reconciliação e Dignidade Humana. O Bispo Anthony também pediu à Comissão que 
encoraje a família anglicana a chegar a um acordo sempre que possível, e que 
proponha formas respeitosas de proteger a consciência uns dos outros quando a 
plenitude da fé e da vida compartilhadas permanecerem esquecidas. Ainda há muito 
trabalho a ser feito para promover uma escuta cuidadosa e a capacidade de discordar 
e permanecer em unidade, e para considerar como podemos discernir o pensamento 
comum dentro da Comunhão. Ele pediu à Comissão que trabalhasse sobre como a 
estrutura do pacto proposto pela Global South Fellowship of Anglican Churches 
poderia se relacionar com estruturas mais amplas da Comunhão. Será necessário um 
estudo cuidadoso da relação entre autonomia e interdependência na eclesiologia 
anglicana, a serviço de uma plenitude restaurada de unidade, fé e ordem entre as/os 
anglicanas/os, enquanto esperamos pelo Senhor. 
 
A esta luz, o trabalho ecumênico contínuo da Comunhão Anglicana parece 
particularmente urgente, promovendo a reconciliação inter-eclesial e o amor cristão. 
Voltando a esta tarefa, a Comissão retomou, por sua vez, os últimos textos acordados 
dos diálogos anglicanos-ortodoxos, anglicanos-reformados e anglicanos-ortodoxos 
orientais, assim como vários documentos didáticos produzidos pela IASCUFO durante 
seu mandato anterior, todos repletos de riquezas. Em resposta a um pedido do 
Secretário-Geral anterior, a Comissão continuou seu trabalho de desenvolvimento de 
recursos para apoiar a criação e o florescimento de novas Igrejas Membros da 
Comunhão. 
 
Também consideramos uma proposta para um Calendário de Santas/os compartilhado 
da Comunhão Anglicana; uma proposta para revigorar a Rede de Assessores Legais da 
Comunhão Anglicana; e um relatório da Consulta Litúrgica Internacional Anglicana 
(IALC) sobre a formação litúrgica de todas as pessoas batizadas. Temos o prazer de 
recomendar todos eles para estudo na próxima reunião do Conselho Consultivo 
Anglicano (ACC-18), em fevereiro de 2023, em Gana. A Comissão também afirmou um 
documento da IALC encomendado pela Reunião dos Primazes sobre a prática da 
"comunhão virtual".  Continuamos agradecidos pela parceria com o que é agora a 
Comissão de Educação Teológica na Comunhão Anglicana (CTEAC). 
 



Olhando para o futuro, a Comissão se alegra com estas importantes tarefas dadas à 
IASCUFO, a serviço da Comunhão Anglicana, e como uma oferta ao corpo mais amplo 
de Cristo. O Senhor envia continuamente cada um de nós da família anglicana "para 
colher aquilo pelo qual [nós] não trabalhamos". Outros trabalharam e [nós] entramos 
em seu trabalho" (João 4.38). Que o Senhor da colheita nos torne fiéis a este santo 
trabalho, e que Ele dê o crescimento - trinta, sessenta e cem vezes - em Seu bom 
tempo (Marcos 4.20; cf. 1 Cor 3.6)! 
 
A próxima reunião da IASCUFO acontecerá em dezembro de 2023. 
 
Presente na reunião de Limuru: 
 
Reverendíssimo Dr. Graham Tomlin (Presidente) 
Reverendíssimo Arcebispo Samy Shehata 
Reverendíssimo Dr. Paul Korir 
Reverendíssimo Prof. Joseph Galgalo 
Revd Dra. Margret Kalaiselvi 
Revd Dra. Katherine Sonderegger 
Revd Dr. John Rogers 
Reverendíssima Deã Dra. Sarah Rowland Jones 
Reverendíssimo Joseph Royal 
Revd Nak-Hyon Joseph Joo (membro da IALC; consultor) 
Professor Paulo Ueti (consultor) 
 
Equipe do Escritório da Comunhão Anglicana 
Dr. Christopher Wells (Secretário) 
Revd Dr. Stephen Spencer 
Revd Neil Vigers 
 
Pedidos de desculpas de 
Reverendíssimo Dr. Titus Chung, Revd 
Reverendíssimo Dr. Steven Abbarow 
 
 
 


