Recife, 20 de abril de 2014.
40º Aniversário da Diocese Anglicana do Recife.
Até aqui nos ajudou o Senhor. (I Samuel 7:12b).

Ao Clero e Povo da Diocese Anglicana do Recife
Queridas Irmãs,
Queridos Irmãos:
Como disse o Senhor Jesus a seus discípulos após ressurgir da morte: A Paz seja
convosco!
Quatro décadas: tempo de maturidade que nos faz sentir gratidão e graça diante da
misericórdia de Deus, que tem nos sustentado até aqui. Gratidão também a cada irmã e a
cada irmão que ao longo desses anos fez e faz parte dessa história e que tem sido
perseverado na fé e na unidade diocesana.
Passamos por momentos de grandes alegrias, mas também dificílimos momentos que nos
exigiu confiar sobremaneira em Deus e nos permitir vivermos sob a Sua Providência.
Como Diocese que celebra 40 anos de vida e missão, temos a oportunidade de
refletirmos sobre o que vivemos e sobre o que queremos realizar, para que o nosso
testemunho seja sinal visível da Graça de Deus.
Conclamo a cada pessoa que é parte da nossa Igreja diocesana, a ter nossa Diocese,
que somos nós, em suas orações, rogando a Deus que nos permita a graça de
fortalecermos nossa fé e de fortalecermos nossa comunhão.
No próximo dia 25 de abril, as lideranças clérigas e leigas da nossa Diocese estarão
reunidas no I Encontro de Lideranças da DAR em 2015, no qual planejaremos
conjuntamente nossas ações, tendo como temas orientadores: o nosso jeito de ser igreja
(eclesiologia anglicana) e o nosso jeito de evangelizar (missiologia anglicana).
Local:
Paróquia Anglicana do Bom Samaritano
Endereço:
Rua Guimarães Peixoto, 103 - bairro Casa Amarela
Horário:
8h30min
Encaminho dois documentos da nossa Igreja: “As Cinco Marcas da Missão”, elaborado pelo
Conselho Consultivo Anglicano (CCA); e os “Quatorze Referenciais Teológicos da Missão
para a IEAB”, elaborado pelo Conselho Consultivo de Missão da IEAB, que nos servirão de
subsídio e preparação para o Encontro.
Que a Bênção de Deus Onipotente, Pai/Mãe, Filho e Espírito Santo esteja com cada
qual de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e conosco habite eternamente. Amém!
Do seu irmão e Bispo,
Dom João Câncio Peixoto Filho

