Carta do Presidente do Gafcon, Fevereiro de 2020
Amados em Cristo Jesus: Saudações em nome de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, a Luz do mundo!
A estação da Epifania tem sido para nós uma lembrança da missão da Igreja alcançar pessoas por meio das Boas Novas de Jesus Cristo. Jesus encorajou
seus discípulos com a Grande Comissão - Portanto, vão e façam discípulos de

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos". (Mateus 28:19,20).
Uma das grandes alegrias da Comunhão Anglicana é que ela tem o potencial de
demonstrar o "mistério" de sermos herdeiros, membros e, ao mesmo tempo,
aqueles que compartilham juntos a vida e a missão global. Foi para mim um
privilégio participar da instalação do Arcebispo Melter Tais como o novo Primaz
do Sudeste Asiático. É uma alegria estar com irmãos e irmãs que estão tão
unidos na missão e no amor por Jesus.
Por favor, orem pelo Arcebispo eleito Stephen Kaziimba enquanto a Igreja de
Uganda se prepara para o Culto de instalação nesse próximo domingo, 1ºde
março, para o qual fui convidado a pregar. A Igreja ugandense tem uma nobre
história de fidelidade a Cristo, desde os primeiros mártires em meados da
década de 1880 até Janani Luwum em 1977, bem como incontáveis outros atos
de testemunhos corajosos de Cristo até os dias atuais. Agradecemos o
testemunho ugandense ao longo das décadas. Que esta Igreja,
verdadeiramente semeada pelo sangue dos mártires, revele ainda mais do
glorioso mistério do Evangelho em sua vida comunitária!
O discipulado e a liderança cristã nos chamam a fazermos discípulos de todas
as nações e isto exige que protejamos o rebanho de falsos mestres. Falsos
mestres não são uma novidade na história da Igreja. O Novo Testamento está
cheio de exortações a respeito deles. O apóstolo Paulo, preocupado com o que
estava acontecendo na amada Igreja plantada por ele na cidade de Éfeso,
escreveu: Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral nem impuro

nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no Reino de Cristo e de Deus.
Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a
ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem
com eles dessas coisas. (Efésios 5:5-7).

Paulo disse para não amá-los? Não. Ele disse para não se tornar parceiros
deles. Este é o verdadeiro desafio para muitos de nossos irmãos e irmãs na
Comunhão Anglicana que viveram anos de parceria e comunhão com províncias
que agora estão cheias de falsos mestres e com aqueles que estão praticando
imoralidade. Enquanto o centro do poder Anglicano argumenta que isto não é
um fato importante - e que podemos concordar em discordar sobre questões de
salvação - as Escrituras não deixam dúvidas de que desta forma estamos
desonrando o Corpo de Cristo e o próprio Senhor, quando ignoramos os falsos
mestres e fingimos que tudo está bem. Veja 1 Coríntios 5:11-13 e 2 João 1:1011.
Reconhecer a diferença entre verdadeiros e falsos mestres e entre verdadeira e
falsa “unidade” exige discernimento. Recomendo fortemente uma nova
ferramenta que pode nos ajudar nesta tarefa de recordar a nossa história
recente. O “Anglican Reality Check” (https://www.anglicanrealitycheck.org/) é
uma linha do tempo interativa, que acompanha eventos-chave, bons e ruins, no
desenrolar da crise de fé que a Comunhão Anglicana tem vivido no século XXI.
É impressionante como facilmente nos esquecemos dos fatos, e, em um mundo
de comunicação instantânea em massa, esta é uma ótima maneira de manter
a perspectiva e não ser influenciado pelo que se tem dito ultimamente. Por
favor, compartilhem a novidade e certifiquem-se de que este poderoso recurso
seja usado tão amplamente quanto possível para manter leigos e clérigos
informados.
Enquanto isso, as Redes do Gafcon continuaram trabalhando e ministrando
para ampliar a proclamação do Evangelho em todo o mundo, especialmente
naqueles lugares onde não existem testemunhas ou Igrejas. Essas Redes Igreja Perseguida, Plantação de Igrejas, Educação Teológica, Ministérios da
Mulheres, Instituto de Treinamento de Bispos, Ministério da Juventude e
Infantil, Parcerias de Missões Globais, Força Tarefa de Advocacia,
Desenvolvimento Sustentável e INTERCESSÃO - estão todas trabalhando no
intuito de equipar a Igreja para o trabalho que Deus nos deu. Você pode
conhecer mais a repeito delas em www.gafconpt.org.
Por favor, orem também por KIGALI 2020 em Ruanda, uma importante
conferência para os Bispos e suas esposas. O Arcebispo Kwashi, Arcebispo
Mbanda e suas equipes estão trabalhando arduamente para se prepararem para
nossa chegada em junho. Se você é Bispo da Comunhão Anglicana e está de
acordo com a Declaração de Jerusalém, você também é bem-vindo para
participar.
Eu convido você hoje a sair e compartilhar sobre Jesus com alguém!

Dê-nos graça, Ó Senhor, para responder prontamente ao chamado do nosso
Salvador Jesus Cristo e proclamar a todas as pessoas as Boas Novas de sua
salvação, que nós e todo o mundo possamos perceber a glória de suas
maravilhosas obras; por Cristo, teu filho, que vive e reina contigo e com o
Espírito Santo, um só Deus, para sempre e sempre. Amém. - Coleta para o
Terceiro Domingo de Epifania

Seu irmão na esperança e na fé de Cristo,
Revmo. Dr. Foley Beach
Presidente do Conselho de Primazes do Gafcon
https://awordfromthelord.org/

