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NOTÍCIAS DE LAMBETH II

Queridos irmãos e queridas irmãs,
Alegria e Paz no Senhor!
Escrevo-lhes este segundo boletim de notícias. Começo registrando a triste
notícia que recebemos do falecimento do Reverendo Cláudio Norberto, pai do Reverendo
Francisco Sales. O Rev Norberto foi para todos e todas nós um exemplo de combatente
para tentar manter até o fim a vida que Deus lhe tinha dado. Lutou anos a fio contra a
enfermidade que o atacava. Mesmo em meio a sofrimentos e ao agravamento da doença
ainda saía para trabalhar como médico oculista. E sempre com seu ar de tranqüilidade a
partir da aceitação plena do mistério pelo qual se sentia envolvido, essa fronteira
experimentada quotidianamente entre vida e morte. Apesar de nos últimos anos ter-se
mantido retraído em relação a nosso ambiente, seu testemunho entre nós não deve ser
esquecido. Já enviei à família a expressão de meus sentimentos, em nome de minha
família e da Diocese toda, e a garantia de meu pensamento em Deus em gratidão por sua
vida e de solidariedade na dor.
A Conferência prossegue com seu programa. A experiência que temos feito do
que é a Comunhão Anglicana está sendo muito bonita.
Continuamos cada dia com dois momentos fortes de oração: a Eucaristia pela
manhã e a Oração Vespertina à tardinha, às 18h, ainda em pleno sol, pois o ocaso só se dá
lá pelas 09h da noite. Há ainda outros momentos de oração para quem o desejar, numa
capela instalada no centro do espaço, que funciona como quase uma vigília permanente,
“o coração da Conferência”, como a definiu o Arcebispo. Isso, eu já o tinha descoberta há
dez anos atrás, a Comunhão Anglicana é uma Igreja orante.
Esta é uma das características do ser anglicano, buscar escutar Deus no silêncio
da oração pessoal e na experiência comunitária da adoração. A música tem aqui especial
relevo e é executada com muito esmero. Já valeria a pena participar só pela música.
Nosso senso da Liturgia tem sido vivido aqui com muita intensidade: o convite é para
celebrar o que cremos e o que fazemos na Missão de Deus, sobretudo no resgate de quem
mais necessita. A vida como adoração permanente, dedicada à obra de Deus, celebrada
no culto e fortalecida ainda mais por ele. É isto o que significa “sacramento”: Deus está
presente em nossa vida como Emanuel; nossos gestos quotidianos de fé, esperança e
amor são o “sinal” que revelam Sua presença, nós é que somos os primeiros sacramentos
quando imitamos Jesus em sua fidelidade a Deus. No culto expressamos essa realidade
que buscamos viver, o culto é “sacramento”, sinal de nossa vida em adoração
permanente. Expressa o que buscamos viver e é instrumento da graça que nos fortalece
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para que possamos viver ainda mais intensamente em Deus, por Deus e como Deus.... à
maneira de Jesus
Cada manhã temos estudo bíblico em pequenos grupos. Em meu grupo somos
um dos Estados Unidos, um da Inglaterra, três do México, um da Venezuela e eu. Sempre
com o Evangelho segundo João. Tenho a impressão de que é como se estivéssemos numa
coisa muito parecida com o que se faz no CEBi: ler o texto em comunidade pequena,
aprofundar seu sentido e senti-lo em relação íntima com nossa vida, e em clima de oração
e de confiança fraterna. Muitos bispos têm testemunhado em público o quanto o
momento de estudo bíblico tem sido importante para nos conhecermos, estabelecer
relações de confiança, falar abertamente de nossas vidas e preocupações e sonhos. Dura
mais de uma hora. Ontem tivemos um grande plenário que juntou bispos(as) e cônjuges
para um estudo bíblico em comum sobre o texto do incesto de Amnon contra Tamar, em
2Sm 13. Houve uma dramatização da relação de Jesus com as mulheres e, em seguida, a
reflexão sobre o episódio de Tamar. Sobretudo as mulheres tiveram amplo espaço para
manifestar sua reflexão e expressar o que escutamos aí como Palavra de Deus mediante
esse precioso texto das Escrituras. Isso nos ocupou praticamente a manhã toda. Foi
excelente como resultado.
A terceira dimensão do encontro são os grupos de reflexão e discussão. Sempre
o mesmo grupo, neste caso de trinta pessoas. Aí naturalmente o arco de nações se alarga
por todos os continentes. Temos um tema cada dia e cada bispo pode falar livremente e é
escutado pelos demais. E assim vamos crescendo na reflexão coletiva e sendo limentados
pelos pontos de vista uns dos outros. No nosso grupo está a única mulher bispa da
América Afrolatíndia, a sufragânea de Cuba.
O tema que orienta todo o conjunto da Conferência (liturgia, estudos bíblicos,
grupos de discussão, conferências, plenários) é amplo e desafiador: “Capacitar os bispos
e fortalecer a identidade anglicana para a Missão de Deus”. A partir desse amplo
horizonte, cada dia nos dedicamos a um aspecto específico:
− O Bispo e as outras Igrejas cristãs, servir conjuntamente
− O Bispo e o meio-ambiente, salvaguardar a Criação de Deus
− O Bispo, o testemunho cristão e outras religiões, comprometer-se em favor da
vida do mundo
− O Bispo e a Bíblia na Missão, viver sob a orientação das Escrituras
− O Bispo e a sexualidade humana, escutar Deus e uns aos outros sobre esse desafio
− O Bispo e o “Pacto Anglicano”, projetando para o futuro nossa vida em
comunhão
− O Bispo como líder na Missão de Deus, preparando-nos para voltar a nossas
dioceses.
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Para nos ajudar a refletir, tem havido algumas conferências à noite:
− Evangelização hoje e seus desafios (um teólogo e pastor protestante)
− Missão, Justiça Social e Evangelização (o Cardeal católico-romano encarregado
do departamento romano para as missões)
− O papel da Igreja na crise ecológica atual (um grande cientista inglês, diretor do
Museu de Ciências, ex-supervisor inglês na Antarctica)
− A relação de aliança (“pacto”) entre Deus e o povo (o rabino presidente das
congregações hebraicas no Reino Unido e no “Commonwealth” (países ligados à
Inglaterra por cultura e relações comerciais).
Por aí vocês podem ver que temos muito o que fazer.
A convivência entre os bispos brasileiros e nossas esposas tem sido outro ponto
importante. Com muita freqüência estamos juntos e temos aproveitado o tempo para
estreitar nossos laços e combinar coisas entre nós. Também temos tido contacto com
muitos bispos de outros países. Nessas ocasiões trocamos informações e experiências
sobre nossas dioceses e vamos dando o “chute de bola” para relações de amizade que
podem amadurecer e frutificar em parcerias entre nossas Igrejas. Sinto que a mão
amorosa de Deus nos tem guiado também nesses contactos fraternos.
Continuem a orar por nós, por nossa Igreja no Brasil e pelo conjunto da
Comunhão Anglicana.
Madalena lhes envia um forte abraço.
Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais irmãos e irmãos em Sua obra,
+ Sebastião Armando, Recife
Bispo Diocesano

