
Aos fiéis do movimento Gafcon e amigos do Arcebispo Metropolitano e 

Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon de toda Nigéria. 

‘Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.’ 

Salmos 122:2 

Meu querido povo de Deus,  

Os "cânticos das subidas" (Salmo 120-134) expressam um profundo 

sentimento de saudade, esperança e confiança no Deus vivo. Para os 

peregrinos da antiguidade era maravilhoso estar junto aos portões de 

Jerusalém e para nós hoje não é menos maravilhoso, porque em Jesus a 

esperança que Jerusalém e seu templo representaram foi cumprida. 

Cerca de 2.000 delegados serão recebidos em Jerusalém este mês e 

muitos outros poderão compartilhar no GAFCON 2018, conforme se 

desenrola com relatórios diários e transmissões ao vivo acessadas através 

do site da Gafcon. Agradecemos ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio 

de podermos reunir nesta cidade onde os grandes eventos de nossa 

salvação foram promulgados, mas não é necessário ir a uma peregrinação 

para encontrar o Deus vivo. Através da Palavra de Deus e pelo poder do 

Espírito de Deus, cada igreja local se torna a casa de Deus e uma 

antecipação da Jerusalém celestial. 

É por isso que a nossa conferência é tão importante para muitos de vocês 

que não podem comparecer pessoalmente, mas ainda assim têm um papel 

vital a desempenhar. Nosso propósito é ver os anglicanos fiéis em todos 

os lugares equipados e capacitados para que as igrejas de nossa 

Comunhão Anglicana no mundo, desde paróquias a províncias, sejam 

unidas em um evangelho e em uma só voz servirão ao propósito do tema 

da nossa conferência: 'Proclamar a Cristo fielmente às Nações.”   



 

Uma meio maior pelo qual uma grande tarefa será levada além da 

conferência é através do lançamento de nove redes principais. Teológica, 

Educacional, Fundar Igrejas, Parcerias com Missões mundiais, 

Treinamento de Bispos, Ministério de Crianças e juventude, Ministério das 

Mulheres, Desenvolvimento Sustentável, junto com amigos intercessores e 

Força tarefa de Advogados. 

Assim que o escopo de nossa obra se expande, é bom lembrarmos das 

Canções das Subidas que diz “Se o Senhor não edificar a casa, em vão 

trabalham os que a edificam” (Salmo 127:1). Somos totalmente 

dependentes da graça de Deus para qualquer coisa que tenha valor para a 

eternidade. Portanto, por mais habilidosos que sejamos e trabalhemos 

pesado, devemos ser fiéis em oração se nossa conferência em Jerusalém 

e tudo que virá a seguir possa verdadeiramente dar frutos. Muitos de 

vocês já receberam nosso livreto “Combustível para Oração”. Se você 

ainda não o tem, por favor use este link aqui. Há muito que louvar a Deus 

ao aproximarmos de nosso décimo aniversário e muito para orar enquanto 

olhamos para o futuro. 

Então possa o Senhor nos fortalecer como pessoas peregrinas e trazer-

nos afinal com grande alegria à Jerusalém Celestial a qual não necessita 

de sol ou lua “pois a glória de Deus dá sua luz e sua lâmpada é o 

Cordeiro.” (Apocalipse 21:23) 

Reverendíssimo Nicholas D. Okoh 

Arcebispo Metropolitano e Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon 

de toda Nigéria. 


