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NOTÍCIAS DE LAMBETH
Queridos irmãos e queridas irmãs
Paz e alegria em Cristo!
Hoje, 23 de Julho, faz oito anos que fui consagrado bispo da
Igreja de Jesus. Era uma fria manhã de inverno na querida Diocese de
Pelotas. Quando imaginaria que hoje estaria com vocês como bispo do
Recife! Quem sabe, por isso as lembranças se avivam, assim como a
saudade. A distância acentua a sensação de ausência. Mas, de
repente, os dias se vão passando e daqui a pouco já estaremos de
volta.
Logo que chegamos fomos recebidos e conduzidos ao País de
Gales. Havia mais cinco outros bispos como hóspedes da Diocese de St
Asaph. Um dos USA, outro da Austrália, dois da África e um da Índia.
As dioceses do Reino Unido (Escócia, Inglaterra e País de Gales) se
organizaram para oferecer hospitalidade a colegas estrangeiros nos
dias imediatamente antes da Conferência. Madalena e eu fomos
hospedados pelo reverendo Bill Rowell que tinha conhecido em Porto
Alegre nos dias do Fórum Social Mundial em 2003. Viajou comigo a
Pelotas e conheceu um pouco da Diocese. Por isso fez questão de nos
receber junto com sua esposa Ann.
O bispo da Diocese, John, é extremamente simpático, nos
ofereceu um jantar e nos acompanhou em mais de uma ocasião. O
programa foi muito bem organizado. Tivemos tempo de conhecer
antigas e bonitas igrejas góticas anglicanas que se esforçam por
buscar novas formas de dialogar com a sociedade e de alcançar as
pessoas com o anúncio do Evangelho. Tivemos contacto com o
movimento das mulheres da Diocese, quando houve oportunidade de
falar de nossa realidade e do trabalho que fazemos aí, após a
devastação causada pela crise. No domingo participamos de dois
cultos e falei sobre nossa Diocese. Houve também tempo de passear
por uma área entre montanhas e de ver um antigo castelo com jardins
belíssimos.
Tudo é muito arrumado, as cidades bem ordenadas. As pessoas
e o tráfego de automóveis pareciam se mover com muita calma. Há
uma tradição rural muito forte e a língua local – o Galês – é falada em
casa, ensinada nas escolas e aparece junto com o Inglês em todos os
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documentos e avisos públicos. Também é usada na liturgia, junto com
o Inglês ou em lugar dele em certas comunidades.
Na Paróquia deram muita atenção ao que ouviram da Diocese e
manifestaram o desejo de estreitar os laços conosco. O reverendo Bill
mostrou-se muito amigo. Fez-nos sentir em casa.
No dia 16, saímos às 10.30h da manhã em direção a Cantuária
onde chegamos depois de seis horas de viagem, contando a hora de
pausa para o almoço. Viemos direto para a Universidade de Kent onde
se está dando a Conferência. “Kent” é o nome da província. No dia
seguinte entramos em retiro pregado pelo Arcebispo de Cantuária e
realizado no belíssimo cenário da Catedral.
O Arcebispo de Cantuária, nós sabemos, é o símbolo de unidade
da Comunhão Anglicana. É ele também o ponto central de referência
para apoio missionário e pastoral ao conjunto da Igreja. É o Primaz de
toda a Comunhão e a representa oficialmente diante de outras Igrejas,
de instituições políticas e sociais, e diante das Nações Unidas. Cada
Diocese anglicana, para ser anglicana, tem de estar em comunhão
com a Sé de Cantuária.
Chamou-nos a renovar o senso de nossa vocação: Deus nos
chama para que Cristo se revele em nós. Para isso, é essencial que
assumamos nossa fraqueza e sejamos suporte uns de outrem. Nossa
vocação de discípulos e discípulas de Jesus é paradoxal: temos de
estar imersos em nosso povo e, ao mesmo tempo, temos de ser
“estranhos”, pois a tarefa é de interpelar o mundo e a Igreja com a
Palavra de Deus, que não brota do mundo nem das instituições
eclesiásticas, mas julga o mundo e a Igreja e lhes promete novos
horizontes. Para isso é essencial ser em comunidade, pois “discípulo
solitário não é discípulo”, e a liderança tem de ser de Jesus, o qual
devemos sempre imitar.
No domingo, dia 20, começou oficialmente a Conferência com
uma linda celebração na Catedral. O cenário, a música coral e
congregacional, a dignidade da liturgia, a variedade de raças, povos e
línguas, a combinação do clássico com ritmos populares da tradição
africana (partes da “Missa Luba”), e uma dança aborígene da
Melanésia (Oceania) para trazer o evangeliário numa pequena barca
decorada, símbolo de sua vida ligada às águas, o sermão do Bispo de
Colombo, no Sri Lanka... tudo isso nos dava a impressão de estar
celebrando aquela liturgia descrita no Livro de Apocalipse,
transportados para uma espécie de espaço celestial. Como é
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maravilhoso poder experimentar momentos assim! A Igreja tem a
possibilidade de nos proporcionar isso, também em nossas pequenas
congregações, tudo depende da profundidade com que vivemos a
experiência da Adoração comunitária.
À tarde, o Arcebispo de Cantuária fez seu discurso inaugural e
fomos
introduzidos no programa da Conferência.
A Conferência acontece a cada dez anos, a convite do Arcebispo
de Cantuária. Quer reunir todos os bispos anglicanos do mundo. É
importante que se conheçam, orem juntos, troquem a experiência que
trazem de suas Igrejas locais, percebam-se melhor a partir de
diferentes contextos e, assim, contribuam para a unidade da Igreja
tendo em conta sua imensa diversidade. Na verdade, são duas
Conferências paralelas: a dos bispos, somos mais de seiscentos e
cinqüenta, e a dos cônjuges, outro tanto, quase. Vindos de mais de
130 países. Além de quase cem convidados de outras Igrejas. Há
também um grande número de pessoas voluntárias que aqui estão
para nos ajudar, vindas de todas as partes do mundo e muitas da
própria Inglaterra. As daqui são desde muito jovens a idosas. É
admirável e edificante ver todas essas pessoas voluntariamente a
nosso serviço porque crêem no serviço que a Igreja pode prestar à
obra de Deus pela vida do mundo. Vimos até uma senhora idosa e de
cadeira de rodas, trabalhando como voluntária.
Todas as manhãs temos grupo de estudo bíblico por mais de
uma hora, com o Evangelho de João. Em meu grupo eu sou o
facilitador. Depois nos reunimos em grupos de diálogo e discussão
para compartilhar experiências e trocar idéias sobre temas que dizem
respeito aos desafios da vida da Igreja: nossa identidade como bispos
anglicanos; o ministério de bispo e a evangelização; o ministério de
bispo e a justiça social, foram os temas até agora. A Conferência de
Cônjuges segue outra programação, baseada sobretudo na troca de
experiências. Algumas vezes à noite tem conferências plenárias sobre
temas que nos ajudam a refletir (Evangelização, relação com outras
religiões, problemas do maio-ambiente). Todos os dias uma província
diferente é responsável pela celebração da Eucaristia e pela Oração
Vespertina. Ontem fomos nós a dirigir as Vésperas. Gostaram
particularmente de nossa música.
Amanhã estaremos em Londres para a visita ao Palácio de
Lambeth, residência do Arcebispo, e para a visita aos jardins do
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palácio onde mora a rainha e ser recebidos por ela. Esses momentos
mais “formais” também fazem parte do programa. Entre uma coisa e
outra estaremos envolvidos numa caminhada para chamar a atenção
para as “Metas do Milênio”: redução de armamentos, eliminação da
fome e redução da pobreza, universalização da educação, proteção do
meio-ambiente, direitos humanos e democracia, proteção de grupos
mais vulneráveis, resposta às necessidades da África, reforço da
Organização das Nações Unidas. São oito essas metas lançadas pelas
Nações
Unidas. A Igreja nos convoca a assumi-las junto com todas as forças
vivas da
sociedade, como testemunho de amor que provoque experiência de
salvação a partir das necessidades concretas das pessoas.
Foi o que aconteceu até agora. Orem por nós. Orem pela
Conferência. Orem intensamente pela Comunhão Anglicana no mundo
para que possamos superar nossas dificuldades e dar um testemunho
válido do Evangelho de Jesus, de que o mundo tanto precisa.
Com afeto,
+ Sebastião e Madalena

