
Aos fiéis do movimento Gafcon e amigos do Arcebispo Metropolitano e 

Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon de toda Nigéria. 

“o tempo é curto” 1 Coríntios 7:29 

Meu querido povo de Deus,  

Mês que vem esperamos quase 2.000 delegados para reunirmos em 

Jerusalém para nossa Terceira Conferência Anglicana do Futuro Mundial. 

Eu sei que aqueles que estão trabalhando pesado para organizar este 

grande acontecimento estão muito cientes que “o tempo é curto,” mas 

como o Apóstolo Paulo lembra à Igreja de Corinto, esta deve ser sempre 

nossa perspectiva. Jerusalém é o lugar onde Cristo ressuscitou dos mortos 

e ascendeu aos céus, eventos os quais ele fez uma promessa da certeza 

garantida de seu retorno, e nós devemos nos reunir como aqueles que 

sempre viveram na expectativa da segunda vinda de nosso Senhor 

aparecendo como Rei, Juiz e Salvador. 

Saber que o “tempo é curto”  ajuda-nos a não sermos distraídos e 

concentrarmos no que realmente importa. 

Primeiramente, significa que o evangelho está no coração de tudo que 

fazemos. O tema de nossa Conferência é “Proclamar Cristo fielmente às 

Nações” e celebraremos o evangelho em toda sua riqueza como 

demonstração do amor e poder salvador de Deus em Jesus Cristo. 

Devemos lembrar uns aos outros que o evangelho não é uma mensagem 

de uma sabedoria meramente humana, mas o “evangelho de Deus” 

(Romanos 1:1) o qual temos recebido, ele é a obra da Graça de Deus do 

princípio ao fim, mas ele confiou essa tarefa a nós e devemos continuar a 

cumprir o mandato apostólico de Cristo ressuscitado para fazer discípulos 

de todas as nações (Mateus 28:19). 



Segundo, sabendo que o tempo é curto nos mantém focado no propósito 

da Igreja. Instituições Eclesiais devem servir ao evangelho. O evangelho 

não é um marca para ser adaptada para servir Instituições. 

Continuaremos, portanto, a endossar novas iniciativas e jurisdições 

missionárias, quando necessário, para levar adiante a obra do evangelho. 

Consequentemente, reconheceremos a Igreja Anglicana no Brasil, 

atualmente a Diocese Anglicana do Recife, como uma Província na 

Comunhão Anglicana quando for inaugurada no dia 21 de maio e em 

Jerusalém receberemos o Arcebispo eleito Miguel Uchoa como o primeiro 

Primaz. Esta nova Província fornecerá anglicanos ortodoxos no Brasil 

assim como a Igreja Anglicana na América do Norte forneceu Anglicanos 

ortodoxos nos Estados Unidos e Canadá há dez anos. 

Terceiro, saber que o tempo é curto significa que nosso foco é agradar a 

Deus, para quem temos que prestar contas, mais do que às pessoas. 

Devemos ser homens e mulheres de coragem que escolhem serem 

amigos de Deus mais do que amigos do mundo. É tentador pensar que 

possa haver um caminho alternativo, mas não podemos comprometer o 

evangelho. Para ter integridade, esta convicção deve ser expressa em 

ação assim como em palavras e é por isso que a Cláusula 13 do 

Regulamento e Declaração de Jerusalém de 2008 (na qual perguntamos a 

todos os participantes nas conferências do mês seguinte que inscrevam 

com a condição de participarem) afirma que “Rejeitamos a autoridade 

daquelas igrejas e líderes que têm negado a fé ortodoxa em palavras e 

atos. Oramos por eles e pedimos que se arrependam e voltem para o 

Senhor.”  

A Comunhão Anglicana tem sido usada poderosamente por Deus como 

significado de espalhar ao redor do mundo e em Jerusalém continuaremos 

a grande proposta que estabelecemos em 2008 para trabalhar por “um 



testemunho claro e certo de Jesus Cristo.” O tempo é curto, mas 

agradecemos a Deus que tenha levantado o movimento Gafcon e isto dá 

esperança que os melhores anos de nossa adorável Comunhão Anglicana 

ainda está por vir. 

  

Reverendíssimo Nicholas D. Okoh 

Arcebispo Metropolitano e Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon 

de toda Nigéria.  

 

 


