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Aos Revmos. Bispos, ao Clero, ao Ministério Pastoral Auxiliar, aos
Conselhos Diocesanos, às Juntas Paroquiais e Conselhos de Missão, e a
todos os Membros de nossas Congregações locais das dioceses de
Amazônia, Brasília, Recife, e do Distrito Missionário Anglicano.
Recife, 13 de Dezembro de 2009.
Caros Irmãos e Irmãs em Cristo,
Paz e bem
O Advento anuncia que o melhor ainda não aconteceu. Que o melhor de nós mesmos, da
criação, da Igreja, está adiante. Que nossa principal atitude é a abertura ao Futuro.
Neste contexto, do segundo domingo de dezembro, a liturgia da Província Episcopal
Anglicana do Brasil nos convida a celebrar o Dia da Bíblia. Idéia que surge na Inglaterra, em
1549, com o Bispo Thomas Cranmer, aquele que nos deixou a bendita herança do Livro de Oração
Comum. Esta data foi escolhida, este ano, para que em todas as nossas comunidades tomemos
consciência de que somos a Área Provincial III. Daí, o motivo desta carta.
O último Sínodo Provincial resolveu descentralizar a Província em três áreas, para maior
integração entre dioceses mais próximas, mais diálogo entre a Igreja e a cultura regional, mais
facilidade de comunicação e economia de meios. Queremos informar a quantas anda essa nova
experiência. A Área I são as dioceses de Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas; a Área II abrange as
dioceses de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa é a mais vasta: Amazônia, Brasília,
Recife e o Distrito Missionário (Mato Grosso e Rondônia).
Primeiro. Não se trata de nova estrutura “burocrática”. O que se deseja é maior articulação,
comunicação e intercâmbio. Trata-se de um serviço pastoral de comunhão entre Igrejas
diocesanas. O desafio do trabalho na Área é crescer em corresponsabilidade e
coparticipação para o bem de nossa ação transformadora da realidade em favor do povo.
Em segundo lugar, até há pouco, só nossos bispos têm tido oportunidade de encontrar-se e
dar os primeiros passos. Diversos temas foram tratados em seus encontros, a maioria deles
já colocados em prática, como o Curso à Distância do Seminário Anglicano -SAET, a
formação para o Diaconato, a Conferência de Lambeth, visitas de companheiros em
missão, encontro de pastorais sociais, alguns posicionamentos com relação à Câmara dos
Bispos, perspectivas de intercâmbio e partilha entre as dioceses da região, funcionamento
das áreas provinciais, questões relativas ao Santo Matrimônio, encontros ecumênicos, carta
sobre sexualidade, etc. Também alguns materiais surgiram como resultado desses
encontros: “Descrição da Função do Ministério Leigo”, “Diaconia e Diaconato”, p.ex.
Finalmente, no dia 30 de outubro passado, estivemos em reunião no Recife, Bispos e
representantes do clero e do laicato, para conversar e propor novas iniciativas. Surgiram as
seguintes sugestões:
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1. Dar conhecimento da proposta normativa de funcionamento das Áreas Provinciais;
2. Promover encontro das delegações que estarão na Confelíder e no Sínodo 2010;
3. Criar um blog para intercomunicação e diálogo (ieab-area3.blogspot.com)
4. Enviar esta carta a toda a Área III;
5. Promover a “Semana de Oração e Comunhão” uma vez por ano. Em 2010 será de 19 a
26 de Setembro. Ocasião de conhecimento mútuo, oração e intercâmbio do que estamos
fazendo na missão em cada uma de nossas dioceses. Cada ano uma das dioceses se
encarregará da preparação, contribuindo com sua experiência;
6. Formular um Calendário de Intercessão dominical, com intenções das quatro Igrejas
locais, com coleta especial pelos bispos e suas dioceses;
7. Abrir-nos a receber pessoas de outras dioceses para férias e/ou período de ajuda mútua
em novas realidades locais
8. Propor ao CEA (Centro de Estudos Anglicanos) encontro de “Partilha Teológica” a
realizar-se em Belém do Pará
9. Estimular nosso clero e povo a assinar o Estandarte Cristão, como instrumento de
conhecimento do que se passa no conjunto da Província do Brasil.
10. Para o biênio 2010/2011 nossa Diocese do Recife assume a coordenação da Área.
Em conclusão, o melhor de nossa Área Provincial III, no mesmo espírito do Advento, está
por acontecer e nós nos vamos empenhar para que, com a graça de Deus, aconteça. O melhor está
por diante. Que neste domingo, dia da Biblia, sintamos a cercania e a oração de toda a Área! Que
nosso compromisso seja de sentir-nos sempre mais em união e comunhão! Vamos em frente, o
futuro nos convoca e nos provoca!
Saudações fraternas em Cristo,
Pela coordenação da Área,

+ Sebastião Gameleira
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