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Aos fiéis do movimento Gafcon e amigos do Arcebispo Metropolitano e 

Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon de toda Nigéria.  

Sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.(1 Cor 13:58)  

Meu querido povo de Deus, 

Ao redor do mundo temos celebrado a poderosa ressurreição de nosso 

Senhor Jesus Cristo. O túmulo está vazio e Cristo ressuscitou! O sacrifício 

pessoal de Cristo na cruz realmente rompeu o poder do pecado e da 

morte, o túmulo não pode segurá-Lo e é apenas uma questão de tempo 

antes que o Cristo Ressuscitado será revelado a todos em Sua segunda 

vinda como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele fará nova todas as 

coisas. 

É à luz dessas grandes verdades que o Apóstolo Paulo nos dá palavras de 

ordem e de encorajamento no final do livro de 1 Coríntios 15, um capítulo 

no qual ele lembra a igreja do evangelho que eles receberam e a 

esperança inabalável que é deles em Cristo. Estas palavras são também 

para nos dar força para perseverar e não desanimar diante do desânimo. 

Alguns enfrentam desafios tais como perseguições, enfermidades, 

conflitos comunitários e insegurança alimentar. Alguns tem que lutar com 

problemas menos ameaçadores fisicamente os quais ainda podem ser 

muito difíceis uma vez que você é marginalizado por causa de sua 

fidelidade e aqueles que eram amigos se afastam de você. Mas, em todas 

estas circunstâncias a ressurreição de Jesus de dentre os mortos nos 

garante que apesar dos pecados, confusões, sofrimentos e contratempos 

que fazem parte de nossa experiência agora, a vitória final é certa. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gafcon é um movimento que vive deste poder de esperança da 

ressurreição. Estamos determinados a ser firmes e imóveis diante de 

grandes pressões para comprometer a verdade imutável do evangelho, 

seja através do dinheiro ou de chamadas sedutoras para a unidade, que 

são baseadas meramente na história compartilhada, do que na verdade 

compartilhada. 

Mais que isto, pela graça de Deus não apenas ficaremos de pé, mas 

floresceremos. Alguns de vocês podem sentir que são fracos e 

insignificantes em sua opção pela fé ortodoxa comparada àqueles que 

desfrutam dos favores que o compromisso parece trazer, mas podemos ter 

plena confiança que nossa obra não é em vã se é feita na confiança no 

poder de Sua ressurreição a agir em nossas vidas por meio do Espírito 

Santo.  

É esta esperança que nos sustenta 

É essa esperança que nos sustenta a longo prazo. A reforma leva tempo. 

Pode ser que não vejamos os frutos plenos da obra que Deus começou 

através de Gafcon em nossas vidas, mas há muito a agradecer e estou 

ansioso com grande expectativa enquanto nos preparamos para retornar a 

Jerusalém dez anos depois desse momento em que pela primeira vez o 

Espírito de Deus se moveu tão poderosamente entre nós. Já está claro 

que a participação deve ser bem superiora a Nairóbi há cinco anos, o que 

é um grande incentivo à medida que nos dedicarmos à tarefa que 

assumimos como nosso tema da conferência, "Proclamando Cristo 

fielmente às Nações". Ver a Comunhão Anglicana livre de compromissos 

com um falso evangelho por obediência à Grande Comissão do nosso 

Senhor é uma visão inspiradora e em Jerusalém vamos lançar novas 
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iniciativas para equipar Anglicanos em todo o mundo para cumprir este 

mandato. 

Deixe-me concluir com um exemplo do que pode significar ser "firme e 

imutável" Mês passado, pedi suas preces para 110 alunas que haviam 

sido sequestradas pelo Boko Haram de uma escola em Dapchi, uma 

cidade no nordeste da Nigéria. 

Tristemente, cinco delas não sobreviveram, mas as demais foram 

libertadas com a exceção de uma única garota Cristã, Leah Sharibu, que 

se recusou a converter-se ao islamismo. Enquanto agradecemos a Deus 

pela libertação de muitas, por favor ore para que essa garota permaneça 

firme no Senhor e retorne salva para sua família. 

‘Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a 

nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas,  Vos aperfeiçoe em toda a boa 

obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por 

Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. (Hebreus 13:20-21) 

Reverendíssimo Nicholas D. Okoh 

Arcebispo Metropolitano e Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon 

de toda Nigéria.  

 


