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Mensagem do Bispo Primaz- Conferência de Lambeth 2008.

Equipando para Missão.
Lambeth 2008.

O tempo é de orar, de meditar, de escutar a voz do outro, de olhar na face do irmão e da irmã e
sentir que estamos juntos no caminho do serviço, de se sentir enviados para anunciar as Boas
novas (São João 20,21).
O tempo é de (re) encontro, de conhecer o novo, de conviver com o diferente, de se sentir
parte do contexto do outro mesmo estando distante, de caminhar uma nova milha em
solidariedade.
O tempo é de sonhar, de sentir o milagre da união, de viver o caminho da fé, de aprofundar a
esperança e realizar a missão que é de Deus e para a qual somos chamados a dar resposta de
nossa fé dia a dia.
O tempo da Conferência de Lambeth chegou, parecia tão distante, mas começou. Estamos na
realidade da 14 Conferência. Essa Conferência desafia os bispos e bispas a se equipar para
missão.
Lambeth não é um Sínodo da Igreja, mas sim uma Conferência da Igreja. E assim, venho com
muita fé e esperança de viver uma experiência de partilha de nossa história e continuar
experimentando o sabor de ser Anglicano.
Venho com o sonho de que sairemos mais fortalecidos como Comunhão, pois quem não
deseja essa experiência já tem feito sua própria decisão, ou seja, não atendeu o convite de
Rowan William, Arcebispo de Cantuária.
Nessa caminhada todos os bispos diocesanos do Brasil e suas esposas estão mergulhando
nessa experiência. As esposas terão oportunidade de partilhar suas histórias de vida, e refletir
sobre os assuntos urgentes da atualidade em seus diferentes contextos.
Sonho que poderemos como Igreja no Brasil experimentar os próximos anos no caminho mais
profundo da missão, na maneira que todas as pessoas sintam-se chamadas a se equipar para
a missão de Deus em nosso contexto brasileiro de ser uma Igreja que caminha em esperança e
com muita solidariedade. Na certeza de que o novo é possível, sem abandonar o que já existia,
de construir sem derrubar que já foi erguido, e de viver a missão com - paixão.
Do Vosso Primaz
Dom Maurício Andrade

Acolher é um Ministério

