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Carta do Presidente da Gafcon, outubro de 2019 
  
Amados em Jesus Cristo: Saudações em nome do Rei crucificado, ressurreto e 
elevado, nosso Senhor Jesus Cristo! Eu escrevo a vocês de Wittemberg, Alemanha, 
onde Martinho Lutero começou a Reforma Protestante há 502 anos ao postar suas 
95 teses às portas da Igreja do Castelo. 
 
Este mês foi um passo histórico na vida da Comunhão Anglicana. Tive o privilégio 
de ser o principal consagrante, juntamente com os co-consagradores, o arcebispo 
Laurent Mbanda, da Igreja Anglicana de Ruanda, o vice-presidente da Gafcon, o 
arcebispo Glenn Davies e o arcebispo de Sydney, quando o reverendo Jay Behan se 
tornou o primeiro bispo da nova diocese da Igreja dos Confessores Anglicanos 
Aotearoa, Nova Zelândia (CCAANZ), em uma alegre cerimônia na igreja de Cristo de 
Nova Zelândia, em 19 de outubro, na presença de uma congregação de 650 
apoiadores, com a presença de 19 líderes internacionais e cumprimentos dos 
Primazes Anglicanos ao redor o mundo. 
 
O arcebispo Peter Jensen proferiu um sermão poderoso no qual nos lembrou que a 
Igreja deve sempre se alinhar às prioridades imutáveis de Jesus e de seu Reino. Ele 
disse: "O que estamos fazendo é correto se for em obediência ao Senhor Jesus 
Cristo. Devemos fazer discípulos em todas as nações. Esta obra é sobre Jesus e o 
evangelho. Não devemos nos tornar defensivos e polêmicos, mas estabelecermos 
uma grande tarefa de pregar um evangelho autêntico que deve ser pregado em todo 
mundo." 
 
Não iniciamos uma nova igreja na Nova Zelândia. Simplesmente fizemos o que 
temos feito, como anglicanos confessos, desde o momento de Gafcon de 2008 que 
se tornou um movimento; estamos assegurando que os anglicanos fiéis possam 
manter um testemunho claro e convicto de Jesus Cristo em contextos onde a 
liderança anglicana atual tem feito efetivamente a fé bíblica ortodoxa opcional. 
 
Existem ainda, claro, Ortodoxos Anglicanos em Aotearoa Nova Zelândia que ainda 
não creem que é tempo de deixar suas vidas tradicionais caseiras. Admiro os 
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esforços árduos da liderança do CCAANZ para tentar preservar bons 
relacionamentos, mas a convicção primordial deles é que a ação que eles estão 
tomando é sobre 'Não apenas nós, não apenas agora. ”  
 
Eles estão convencidos de que "não apenas nós" significa que devem olhar além do 
seu contexto imediato de paróquia para abordar a mudança que ocorreu na igreja 
em geral. E que este não 'agora'; precisamos apenas olhar para a América do Norte 
e o Reino Unido para ver que, uma vez estabelecido o processo, o cativeiro secular 
da Igreja prossegue incansavelmente, e é aconselhável estar preparado. Embora 
atualmente tenham apenas 12 paróquias, deve ser apenas uma questão de tempo 
até que os anglicanos reconhecidos em Canterbury, na Nova Zelândia, sigam o 
exemplo de outras províncias liberais, mudando oficialmente seus cânones para 
permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O CCAANZ é agora o futuro do 
fiel testemunho anglicano na Nova Zelândia. 
De fato, a sabedoria do 'não apenas agora' já foi ilustrada pelo que só pode ser 
descrito como um ataque intemperado ao recém-formado CCAANZ pelos 
arcebispos Donald Tamihere e Philip Richardson, que emitiram uma declaração em 
que protestam contra 'bispos que cruzam fronteiras e seu alegado 'desrespeito aos 
protocolos normais da Comunhão Anglicana e a falta de cortesia demonstrada à 
nossa igreja'. Aqui vemos uma liderança que é rápida em protestar quando sente 
que as fronteiras geográficas eclesiásticas estão sendo deixadas de lado, mas 
felizmente tolera a violação das claras fronteiras morais de Deus ensinadas nas 
Escrituras e pela Igreja por dois milênios.  
 
A coleta de hoje, a Festa dos Santos Pedro e Judas, Apóstolos, nos dá a 
perspectiva da Igreja através dos tempos, enquanto oramos: 
 

Deus Todo poderoso, que edificou Sua Igreja sobre os fundamentos do 
Apóstolos e profetas, com Jesus Cristo como pedra angular, assim também 
nos una na unidade do Espírito por sua doutrina, que possamos ser templos 
santos agradáveis a vós, através de Jesus Cristo seu Filho, nosso Senhor, 
que viva e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, um Deus, agora e para 
sempre. Amém 

 
Esta é a oração que nos leva ao coração do movimento Gafcon e ao Anglicanismo 
verdadeiro porque encontramos nossa unidade primeira e principalmente na 
doutrina dos apóstolos. Quando isso é abandonado, não há nada para recorrer, 
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exceto apelos ao protocolo e, finalmente, como vimos na América do Norte e do Sul, 
litígios. Esta é uma pergunta que enfrenta toda a Comunhão Anglicana, já que os 
bispos precisam decidir se comparecerão a Lambeth 2020. Com a presença de 
comum acordo de quatro bispos em uniões do mesmo sexo, legitima e normaliza o 
casamento não-bíblico e reformulará a Comunhão de Canterbury como uma 
comunhão de igrejas limitadas simplesmente por protocolo e não mais pela fé 
apostólica. 
 
Vamos lembrar de orar pela renovação e reavivamento da Comunhão Anglicana 
para que assim Cristo possa ser proclamada fielmente à todas as nações no poder 
do Espírito Santo com o retorno à adesão ao ensinamento da Santa Escritura. 
 
 
 Seu irmão em Jesus Cristo,  
 
 
Reverendíssimo Dr. Foley Beach  
Presidente do Conselho de Primazes Gafcon 
 
Festa dos Santos Pedro e Judas, 28 de outubro 2019. 


