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Rede Francófona da Comunhão Anglicana: Relatório para a ACC17 

A Rede existe para unir Anglicanos francófonos em todo o mundo, totalizando cerca de quatro 
milhões de pessoas. Trabalhamos para compartilhar e criar recursos na língua francesa a fim de 
promover a missão de nossas províncias. 

Os membros da Rede são as províncias que são total ou parcialmente francófonas. Os Primazes 
nomeiam os representantes das seguintes províncias: 

L’Église Épiscopale du Burundi (Igreja Episcopal do Burundi) 

Le Diocèse de Cameroun (Diocese do Camarões, África Ocidental) 

La Province de l’Église Anglicane du Congo (Província da Igreja Anglicana do Congo) 

Le Diocèse de Guinée (Diocese de Guiné, África Ocidental) 

L’Église Épiscopale de Haïti (Igreja Episcopal do Haiti, TEC) 

Le Diocèse de Montréal (Diocese de Montreal, Canadá) 

La Province de l’Océan indien (Província do Oceano Índico) 

Le Diocèse de Québec (Diocese de Quebec, Canadá) 

La Province du Rwanda (A Província de Ruanda) 

A Rede se reúne aproximadamente a cada triênio: 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2012. Dificuldades 
financeiras e políticas impediram reuniões após esse período. Planejamos uma nova reunião do 
escritório este ano e da Rede antes da Lambeth Conference (Conferência de Lambeth) em 2020.  

Os projetos de longo prazo da Rede continuam evoluindo: 
• A Bíblia Anglicana em francês, usando a tradução «La Bible en français courant», com a 

Sociedade Bíblica de Montreal 
• A tradução integral da edição Folger Library das Leis do Governo Eclesiástico de Richard 

Hooker, publicado por les Éditions du Cerf, Paris 
• A nova tradução do Livro de Oração Comum (TEC), usada por algumas províncias 
• Um hinário e uma coleção de recursos litúrgicos 
• Transmissão via internet do “Magazine anglican”, um programa de rádio mensal para 

francófonos sobre assuntos Anglicanos 
 
E outras ações: 

• Participação de membros da Rede em um comitê de apoio para a Província do Congo, 
especialmente nas áreas problemáticas no leste daquele país e, mais recentemente, na 
província de Kasaï. 

• Criação de um glossário em inglês e francês para ajudar os tradutores na produção de 
documentos em francês 

• Saudamos a página “Actualités” do Episcopal News Service (“Serviço de Notícias Episcopais”) e 
oferecemos ajuda técnica; saudamos especialmente a página com o mesmo título do Anglican 
Communion News Service (“Serviço de Notícias da Comunhão Anglicana”). 

 
A Rede Francófona da Comunhão Anglicana continua a inquirir se há a necessidade de outras Redes 
linguísticas da Comunhão como, p. ex. espanhol, swahili. 
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