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Departamento de Missão: Relatório para a ACC17 
 
Introdução 
 
O Departamento de Missão, trabalhando com outros departamentos do Anglican Communion Office 
(Escritório da Comunhão Anglicana), continua a encorajar e promover uma visão holística da missão 
sustentada nas Cinco Marcas, e apoia os líderes anglicanos/episcopais no desenvolvimento de uma 
visão e de iniciativas práticas centradas na missão, incluindo através do encorajamento de relações 
mútuas e interdependentes através das Parcerias de Companheirismo Diocesano (Diocesan 
Companion Links).  
 
Este relatório é um resumo das atividades e atualizações sobre o trabalho realizado seguindo os 
mandatos conferidos ao Departamento de Missão pela ACC-16 e outras iniciativas. As áreas 
abordadas neste relatório incluem a Temporada do Discipulado Intencional e Formação de 
Discípulos; a Rede da Juventude (Youth Network); as Parcerias de Companheirismo; e o envolvimento 
da área de Comunidade da Diáspora e Missão Transcultural. 
 
Temporada do Discipulado Intencional 
 
1. Refletindo sobre seu tema (Discipulado intencional em um mundo de diferenças) e reconhecendo 

que o discipulado é o pilar de uma missão e evangelismo efetivos, a ACC-16 reconheceu “a 
necessidade de que todas as províncias, dioceses e paróquias da Comunhão Anglicana tenham 
claro foco no discipulado intencional e produzam recursos para equipar e capacitar toda a 
igreja para que possa ser eficaz em formar novos discípulos de Jesus Cristo”, e postulou 
também pela determinação de um período de 9 anos para a Temporada do Discipulado 
Intencional (Season of Intentional Discipleship, ou SIDD), iniciando-se a partir de 2016.1 

 
2. Desde então, o Grupo de Coordenação do Discipulado, liderado pelo Arcebispo Moon Hing foi 

nomeado para liderar os esforços da SIDD. Este trabalho tem progredido por toda a Comunhão 
Anglicana como um apelo para que todos os Anglicanos/Episcopais capacitem a si e a outros 
para viver e compartilhar uma Vida Moldada por Jesus que abrange todos os aspectos da vida, de 
domingo a domingo, incorporando a missão contínua do amor de Cristo no mundo e pelo 
mundo através de seus discípulos, a Igreja, e reflete a missão holística expressa nas Cinco 
Marcas da Missão em cada indivíduo e na vida corporativa.  

 
3. As atividades até o momento são numerosas: muitas Províncias e Dioceses refletiram e 

adotaram o tema do Discipulado Intencional (a Vida Moldada por Jesus) como prioridade e 
central para sua visão de missão; consultas e oficinas foram e continuam sendo realizadas para 
facilitar o engajamento e a resposta de apoio nas Províncias e Dioceses2; o discipulado 
intencional possui presença online e um centro de recursos; o mapeamento e o 
compartilhamento de boas práticas e experiências já começaram; e as reportagens em vídeo 
devem ser uma forma fundamental de capturar e compartilhar experiências. Alguns dos 
recursos produzidos centralmente em vários idiomas incluem um Folheto, um Livreto, um Guia 
de Estudo de Vida e um Programa Catequético, todos disponíveis na ACC17. 

 

                                                           
1 Ver a versão integral da Resolução 16.01 adotada pela ACC-16 (link em inglês)  
2 Ver Apêndice 1, que contém um cronograma das Províncias e Dioceses que têm se engajado com o tema do 
Discipulado Intencional: Vivendo uma Vida Moldada por Jesus  



 

4. Há crescente interesse e entusiasmo nas Províncias e entre as dioceses da Comunhão 
Anglicana. O ex-Primaz da África Ocidental e Arcebispo da Província Interna de Gana 
comentou recentemente que “Este Discipulado Intencional é Deus enviado na Comunhão 
Anglicana”. Devido ao aumento do trabalho, foi nomeado um Coordenador para a Temporada 
do Discipulado Intencional em setembro de 2018. 

 
 
Rede da Juventude 
 
1. A Resolução 16.34 da ACC16 clamou pela renovação da Rede da Juventude da Comunhão 

Anglicana e solicitou ao Secretário-Geral que trabalhasse com membros jovens da ACC 16 para 
dar efeito à resolução.  
 

2. Após a ACC 16, apoiado pelo Departamento de Missão e pelo Secretário-Geral, os membros 
começaram a se reunir e convidaram jovens obreiros de toda a Comunhão para se juntarem à 
equipe de iniciação. 
 

3. Nos últimos dois anos, através de reuniões on-line e consultas com o Escritório de Missão e 
outros funcionários da ACO, foi preparado um esboço do plano estratégico/futuro.3 
 

4. Este documento procura garantir que a rede tenha cada vez mais foco no trabalho de base. É 
por esta razão e propósito de representação que a Comunhão é dividida em regiões, com cada 
região tendo um comitê de coordenação formado por pessoas representando províncias ou 
dioceses que são eleitas pelos jovens nas províncias ou dioceses que representam. Espera-se 
que os comitês regionais elegerão um grupo diretor internacional com representação de todas 
as regiões. Os jovens trabalhadores farão parte da rede apenas em capacidade consultiva/não-
votante. Todas as decisões serão tomadas pelos próprios jovens. 

 
5. A estrutura é um pouco mais formal que a usada em outras redes. No entanto, como a Rede 

estará engajando jovens, uma estrutura mais formal é necessária para garantir que haja uma 
linha clara de autoridade através da qual os envolvidos possam ter responsabilidade e facilitar a 
implementação de um mecanismo de salvaguarda que se desenvolverá em 2019.  

 
6. Uma das preocupações é que os jovens membros do ACC atualmente não têm uma plataforma 

para realmente se conectar e que reúna as vozes e experiências dos jovens que supostamente 
representam. Espera-se que esta estrutura de rede resolva este desafio e permita que a rede de 
fato una as vozes dos jovens e depois as compartilhe em toda a Comunhão e nas estruturas de 
Comunhão apropriadas. 

 
7. O próximo passo é convocar reuniões por região em 2019 com o objetivo de estabelecer 

comissões interinas de coordenação que facilitarão a transição para as eleições. Esses 
representantes eleitos desenvolverão e expandirão o plano estratégico, concentrando-se em 
atividades e programas para dar vida à Rede e moldar sua visão para os jovens na Comunhão. O 
trabalho com outras redes para desenvolver o mecanismo de salvaguarda está previsto para 
2019. 

 
8. A reunião do Comitê Permanente de 28 de janeiro de 2019 saudou o desenvolvimento da Rede 

da Juventude da Comunhão Anglicana e confirmou que ela é uma rede autorizada da 
Comunhão para operação de acordo com as Diretrizes para as Redes da Comunhão Anglicana 
aprovadas pelo Comitê Permanente em maio de 2018. 

 
 
 

                                                           
3 Ver documento separado para referência. 



 

Parcerias de Companheirismo 
 
1. O interesse em formar novas Parcerias de Companheirismo Diocesanas e renovar as existentes 

continua a crescer. Desde 2016, vários pedidos foram feitos e novas parcerias foram 
desenvolvidos e estão em desenvolvimento, incluindo entre as Dioceses de Coventry 
(Inglaterra) e Kapsabet (Quênia), entre a Diocese de Peterborough (Inglaterra) e a Igreja 
Anglicana da Coréia, entre a Diocese de Sheffield (Inglaterra) e a Diocese de Bondo (Quênia), e 
entre a Diocese de Kapsabet (Quênia) e a Diocese de Bunbury (Austrália). 

 
2. Com a Lambeth Conference (Conferência  de Lambeth) se aproximando e as iniciativas de 

hospitalidade que ela traz, prevemos mais Parcerias de Companheirismo Diocesano para a 
promoção da aprendizagem e discipulado mútuos. 

 
Projeto da Diáspora 
 
1. Este projeto é um Avaliação Comparativa apreciativa dos Ministérios Multiculturais da Diocese 

de Melbourne, da Diocese de Toronto e da Igreja da Inglaterra. O objetivo é extrair lições para 
a Comunhão deste importante ministério em um mundo cada vez mais globalizado. 

 
2. O trabalho já é desenvolvido há alguns anos e sua importância foi reconhecida pelo Comitê 

Permanente, especialmente porque ele determina a natureza das comunidades Cristãs em uma 
sociedade globalizada e molda o contexto da missão mundial neste século. A iniciativa havia 
parado devido à falta de capacidade no Departamento de Missão, mas com o aumento da 
capacidade voltamos a ver progresso novamente. Temos planos de relatar tal progresso em 
2020.  

 
Histórico Conceitual 
 
3. O movimento global de pessoas é tão histórico quanto a existência da humanidade, e um 

fenômeno crescente que continua moldando o panorama global cultural, social, política e 
economicamente, e como tal influenciando a missão e o Cristianismo mundial.  

 
4. Há muitos fatores associados à migração, mas uma tendência comum em todos os migrantes é 

que eles viajam com sua cultura, fé ou religião como parte de sua identidade e, portanto, muitas 
vezes se esforçam para viver esses aspectos da vida em seu novo “lar” e país. No entanto, essas 
características e o “ser diferente” influenciam o relacionamento que têm com seus “anfitriões”, 
incluindo a Igreja.  

 
5. Em vários casos, a mídia e alguns políticos apresentam a migração e os imigrantes como 

desafios e problemas para as comunidades anfitriãs, não como um benefício ou um recurso 
importante para as nações que os recebem.   

 
Âmbito e Finalidade  
 
6. Esta pesquisa de amostragem foi realizada para avaliar como as igrejas da Comunhão Anglicana 

em três países abordam os movimentos de pessoas – e especificamente os Cristãos 
migrantes/de diáspora e as Igrejas envolvidas no meio deles, além da natureza e importância 
dessas relações para a missão local.  

 
7. Especificamente, este estudo comparativo explorará e avaliará os ministérios entre as 

comunidades de diáspora na Inglaterra (minorias étnicas incluindo a capelania), na Diocese de 
Melbourne (ministério multicultural) e na Diocese de Toronto (ministério transcultural) com 
vistas a extrair lições que podem informar e melhorar a missão local e global na Comunhão. 

 
 



 

Equipe: 
Rev. Cônego John Kafwanka - Diretor de Missão 
Rev. Jolyon Trickey - Coordenador da Temporada do Discipulado Intencional 
Sra. Rachael Fraser - Assistente de Administração e Pesquisa (1/3) 
 
Apêndice 1 - Visão Geral Regional do Discipulado Intencional - fevereiro de 2019 
 
A resolução ACC-16.01 conclama “todas as províncias, dioceses e paróquias da Comunhão Anglicana a 
adotar um foco claro no discipulado intencional e produzir recursos para equipar e capacitar toda a igreja 
para que seja eficaz em formar novos discípulos de Jesus Cristo” e “realizar uma Temporada do 
Discipulado Intencional.” 
 
As seguintes Províncias e Dioceses discutiram a resolução em seus sínodos ou realizaram consultas 
prospectivas. N.B. As Províncias e Dioceses que têm tais atividades planejadas para 2019 estão destacadas 
em itálico: 
 
Região das Américas 

Províncias 

 Canadá  
 Diocese de Rupert's Land  (Terra de Rupert) 

 Sínodo adotado através do Discipulado como parte de iniciativa “Descobrir, 
Desenvolver e Implementar” 

 Diocese de Edmonton  
 Sínodo Envolver, Cuidar, Encontrar, Crescer – novembro de 2017  

 Província Interna de Rupert's Land  
 Sínodo provincial interno discutiu o tema do Discipulado Intencional - 18 de 

maio 
 Sínodo Geral para discutir o Discipulado Intencional – julho de 2019 

 
 A Igreja Episcopal (TEC)  

 Adotou o tema “O Movimento de Jesus” e “Resgatando Jesus” como seu foco para o 
Discipulado Intencional  
 

 América Central 
 Costa Rica  

 Oficina de Discipulado Intencional – abril de 2018 
 Oficina de Discipulado da Vida Inteira no Panamá em abril de 2019 (liderado pelo Bispo 

Nick) 
 Oficina de Discipulado da Vida Inteira na República Dominicana em abril de 2019 (Bispo 

Nick) 

 México    
 Junho de 2018 
 México organizador de Oficina de Discipulado da Vida Inteira para a América Latina – 

março de 2019 
 

 América do Sul   
 Sínodo Provincial afirmou a Temporada do  Discipulado Intencional em novembro de 

2016 
 Diocese do Peru recebeu uma Consulta Prospectiva em setembro de 2017  

 Índias Ocidentais 
 Jamaica e Ilhas Cayman – novembro de 2017 

 Consulta Prospectiva   



 

 Lançada Temporada do Discipulado Intencional 
 Sínodo Diocesano discutiu o tema do Discipulado Intencional em março de 

2018 
 Produzido Recurso para Quaresma 2018  

 Diocese de Belize  - maio de 2018 
 O Sínodo discutiu o tema do Discipulado Intencional e adotou 2018 como o 

Ano do Discipulado Intencional  
Região de CAPA 

Províncias 

 Igreja da Província da África Central (CPCA)  
 Adotou a Temporada do Discipulado Intencional em novembro de 2016  
 organizou uma consulta para 104 clérigos de todas as quatro Dioceses do Malauí – 

março de 2018 
 

 Igreja Anglicana da África Austral (ACSA)  
 Lançou a Década do discipulado intencional em outubro de 2016 
 Moçambique - Três Dioceses sediarão oficinas de Consulta Prospectiva sobre o Discipulado 

Intencional – agosto de 2019 
 

 República Democrática do Congo 
 Diocese de Katanga 

 Planejando Consulta de Discipulado Intencional para 2019 
 Diocese de Goma 

 Planejando Consulta de Discipulado Intencional para 2019 
 

 Oceano Índico  
 Plano Estratégico Provincial com Discipulado Intencional como tema chave – 2018 
 Diocese das Seychelles Organizou oficinas de consulta prospectiva e adotou o tema – 

abril de 2017  
 Madagascar - Seis Dioceses sediarão Treinamento de Discipulado em abril de 2019 

 
 Jerusalém e Oriente Médio  

 A Diocese do Chipre e do Golfo discutiu o Discipulado Intencional em 2017 e desde 
então têm trabalhado com o tema liderado pela Equipe Barnabas. 
 

 Quênia 
 Diocese de Mbeere  

 Consulta Prospectiva sobre Discipulado intencional – dezembro de 2017  
 Treinamento de Discipulado – fevereiro de 2018  

 
 Ruanda  

 Diocese de Byumba  
 Organizou uma Consulta Prospectiva – fevereiro de 2018 

 
 Tanzânia 

 Diocese do Monte Kilimanjaro  
 Rooted in Jesus (“Enraizado em Jesus - ferramenta de confirmação) 
 Quatro Dioceses Planejando a Consulta sobre Discipulado Intencional – 2019 

 
 Sudão do Sul 

 Todos os Bispos participarão de Consulta sobre Discipulado Intencional em novembro de 
2019 
 



 

 África Ocidental 
 Gana - Diocese de Kumasi   

 Organizou Consulta Prospectiva de Discipulado Intencional – 20 a 24 de 
novembro de 2018  
 

 Diocese de Cape Coast 
 Organizou duas oficinas de orientação – 26 a 27 de novembro de 2018 
 Planejando Consulta completa para 2019 

 Diocese de Acra 
 Organizou uma oficina de orientação – 26 a 27 de novembro de 2018 

Região CCEA 

 Províncias 

 Leste da Ásia  
 Conselho das Igrejas da Ásia Oriental (CCEA) discutiu o Discipulado Intencional – 

outubro de 2017 a setembro de 2018 
 Diocese da Malásia Ocidental tem focado no Discipulado Intencional desde 2011 

 
 Filipinas  

 Norte das Filipinas 
 Conduziu treinamento de discipulado para o clero em 2018  

 Centro-Norte das Filipinas 
 Conduziu treinamento de discipulado para o clero em 2018 

 Centro das Filipinas 
 Arcebispo Moon Hing liderará inciativa de Discipulado Intencional de 12 a 15 de 

março de 2019 
 Diocese do Norte de Luzon   

 Discipulado Intencional 15 a 22 de janeiro de 2019 (a ser facilitado pelo Arcebispo 
Moon Hing) 

 Diocese de Santiago 
 Discipulado Intencional 15 a 22 de janeiro de 2019 (a ser facilitado pelo Arcebispo 

Moon Hing) 
 

 Hong Kong 
 O Discipulado faz parte da Estratégia de Missão da Província de Hong Kong 

Região do Pacífico 

Províncias 

 Igreja Anglicana da Melanésia (ACOM) 
 Lançamento da Década de Evangelismo e Renovação com foco especial no 

Discipulado Intencional no dia de Pentecostes em maio de 2018 

 Nova Zelândia  
  Conferência Nacional sobre o Discipulado Intencional – outubro de 2019 

Região da Europa 

Províncias 

 Igreja da Inglaterra  
 Sínodo Geral discutiu o tema Reforma e Renovação e desde então várias dioceses 

abraçaram o tema do Discipulado: Diocese de Chelmsford, Diocese de Leicester, 
Diocese de Oxford, Diocese de Guildford, Southwell e Nottingham etc. 



 

 Conselho dos Arcebispos criou um Departamento de Discipulado em nível nacional 
 

 ACO convocou uma reunião de Parceiros Provinciais e de Discipulado do Reino Unido e 
Europa 

Região Sul da Ásia 

 Igreja do Norte da Índia (CNI) 
 Organizou oficinas da Consulta Prospectiva de Discipulado Intencional - jul/2017 e 

nov/2018 
 Igreja do Sul da Índia 

 Organizou uma consulta prospectiva facilitada pela Faith2Share 
 
Extra Provincial 

 Portugal - Igreja Lusitana 
 Sínodo discutiu e adotou o tema do Discipulado Intencional de 30 de maio a 1º de 

junho de 2018 
 Sri Lanka  

Oficinas de Consultoria Prospectiva para ambas as Dioceses em Sri Lanka- Ju – Julho de 2017 


