
 

Carta de Setembro do Vice Presidente. 

Saudações de Kigali, Ruanda! 

Este mês, o arcebispo Foley Beach me convidou a escrever a carta 

mensal do Presidente e é uma grande alegria ter essa oportunidade de 

escrever para vocês. Sou grato pela bondade e o favor de Deus ao 

movimento Gafcon, uma vez que anglicanos comuns de todo o mundo 

trabalham juntos para tornar Cristo conhecido e encorajar uns aos outros 

no fiel discipulado. Como o ex-presidente do Gafcon, Arcebispo Nicholas 

Okoh, comentou recentemente, a igreja deve ser uma colônia do céu. É 

nosso grande chamado servir o Reino de Deus e nos esforçar para 

garantir que o mundo não colonize a Igreja. 

Gafcon está comprometido com o ministério estratégico à medida que 

proclamamos Cristo fielmente às nações. Esta semana, nossa Rede de 

Implantação de Igrejas está realizando sua primeira conferência anual na 

Carolina do Norte com a presença de implantadores de igrejas de toda a 

Comunhão e no início do próximo mês haverá outra Conferência do 

Instituto de Treinamento para Bispos, desta vez no Brasil e a primeira na 

América do Sul. 

Aqui em Ruanda também há desenvolvimentos interessantes. No dia 6 de 

setembro, todas as onze comunidades de nossas dioceses iniciaram um 

projeto coordenado pela rede de Implantação de Igreja Gafcon em parceria 

com agências missionárias, incluindo a CRU (Campus Cruzada para 

Cristo) e a Associação dos Motoqueiros Cristãos (AMC). Cada diocese 

recebeu uma nova motocicleta e uma mochila com estampa de Jesus para 

evangelismo e a implantação de igrejas. Este projeto piloto nos permitirá 

alcançar mais homens, mulheres e crianças em toda Ruanda. Ele será 



cuidadosamente monitorado nos próximos dez meses e espero que o 

possa ser desenvolvido para que o evangelho possa alcançar muito mais 

gente ao redor do mundo. 

Esta é apenas uma maneira pela qual Gafcon está alcançando anglicanos 

nas bases e equipando para a missão. No entanto, precisamos garantir 

que tenhamos estruturas globais da Comunhão Anglicana adequadas ao 

seu objetivo e estou ansioso para receber bispos e seus cônjuges de todo 

o mundo na Conferência que se realizará de 9 a 14 de junho de 2020 em 

Kigali. O programa está tomando forma e estou muito animado com tudo 

que acredito que o Senhor fará entre nós quando nos encontrarmos. 

Como parte do realinhamento bíblico contínuo de nossa Comunhão 

Anglicana, tenho o prazer de anunciar que o Sínodo da Igreja Anglicana de 

Ruanda aprovou uma resolução para mudar nosso nome de "Província da 

Igreja Anglicana de Ruanda" para simplesmente "Igreja Anglicana de 

Ruanda".  

Remover a palavra Província é uma mudança significativa. Nós não somos 

súditos. Alguns querem que aceitemos que é essencial para ser anglicano 

que você seja reconhecido por Canterbury, mas encontramos nossa 

identidade em primeiro lugar através de nossa herança doutrinária bíblica 

e anglicana em Cristo. A Declaração de Jerusalém e a Proclamação de 

2008 concluíram "Só podemos chegar à conclusão devastadora de que 

somos uma Comunhão global com uma estrutura colonial.'' Buscamos 

apenas ser uma colônia do céu! 

Finalmente, em nome de todo o movimento Gafcon, gostaria de felicitar o 

bispo Stephen Kaziimba e o arcebispo Henry Chukwudum Ndukuba após 

sua recente eleição como os próximos Primazes da Igreja de Uganda e da 

Igreja da Nigéria (Comunhão Anglicana), respectivamente. Eles são 

homens de Deus corajosos e talentosos, e estou ansioso por nossa 

parceria na evangelização por meio do movimento Gafcon. 



O Senhor esteja com vocês! 

Reverendíssimo Dr. Laurent Mbanda  

Vice-Presidente, Conselho de Primazes do Gafcon. 


