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«Em um vídeo gravado para 
uma recente conferência am-
biental Anglicana, o Arcebispo de 
Cantuária, Justin Welby, transmi-
tiu uma mensagem contundente 
sobre a importância da Igreja res-
ponder às mudanças climáticas.

No vídeo, o Arcebispo diz que as 
mudanças climáticas serão “uma 
parte central” das discussões da 
Lambeth Conference em 2020.

(…) o Arcebispo de Cantuária faz 
referência a um comentário feito 
durante uma visita oficial a Fiji no 
ano passado. Na visita, o Arcebis-

po ouviu o seguinte: ‘Para vocês, 
europeus, o clima é um proble-
ma para o futuro. Para nós, é uma 
questão de sobrevivência diária’.

Fiji, como muitas das ilhas do 
Pacífico Sul, é um dos menores 
contribuintes para as emissões 
globais de carbono, mas enfrenta 
algumas das consequências mais 
devastadoras dos eventos climá-
ticos extremos. O país enfrenta ci-
clones regulares, causando morte, 
destruição, deslocamento de pes-
soas e dificuldades económicas.

Mais tarde, no vídeo, o Arcebis-
po diz:

‘Como Cristão, creio nas pala-
vras do Salmo 24. “Do Senhor é a 
terra e a sua plenitude.” Nós somos 
os guardiões da criação de Deus. É 
nosso dever sagrado proteger o 

Mudanças climáticas 
estarão no cerne das 
discussões na 
Lambeth Conference



mundo natural que recebemos tão 
generosamente, bem como nossos 
vizinhos ao redor do mundo que 
serão os primeiros e os mais afe-
tados.

‘Responder às mudanças climá-
ticas é uma parte essencial dessa 
responsabilidade. Fico constante-
mente inspirado e encorajado ao 
ouvir sobre as maneiras apaixona-
das, criativas e comprometidas pe-
las quais indivíduos e igrejas estão 
vivendo sua fé e respondendo a 
esse chamado à ação.

‘Trabalhando para enfrentar as 
causas das mudanças climáticas 
e reduzir seus efeitos é algo que 
está a acontecer em toda a nos-

sa Comunhão Anglicana global, e 
certamente será uma parte central 
de nossas conversas na Lambeth 
Conference do ano que vem.’

(…) Como diz o arcebispo Jus-
tin, ainda há muito a ser fei-
to. As oportunidades ofereci-
das pela Lambeth Conference 
serão de grande importância.» 

Artigo retirado do site oficial da 
conferência de Lambeth

Testemunho
Participação no 
workshop 20/09/2019

Na atividade ecológica de on-
tem, “Salvar os Oceanos”, as crian-
ças menores de 12 anos estiveram 
a aprender formas de ajudar o am-
biente de uma forma divertida e 
interativa. 

Comecei a interessar-me mais por 
este tema quando soube que uma me-
nina sueca chamada Greta Thunberg, 
com apenas 16 anos, se tornou ativista 
do clima e consegue fazer a diferença 
organizando várias iniciativas em defe-
sa da pegada ecológica.

O workshop de ontem foi muito 
interessante pois realizamos jogos, 
conhecemos algumas curiosidades 
e respondemos a perguntas rela-
cionadas com o ambiente. Aprendi 
que há muitos materiais modernos 
que são mais amigos do ambiente 
do que os que nós temos o hábito 
de utilizar no dia a dia, como por 
exemplo: shampô sólido, escovas 
de dentes de bambu, garrafas reu-
tilizáveis, carros elétricos e sacos de 
pão feitos de tecido.

E tudo isto só foi possível graças 
à Sofia Pina Cabral e à Catarina Sá 
Couto, que preocupadas com o am-
biente, conseguiram de forma lúdi-
ca, ensinar um assunto muito sério!



2 Maria Beatriz e Silva Moura
8 Inês Teixeira Carvalho
8 Mariana de Oliveira Massa
10 Rute Maria Pereira L. Sanches Correia
11 Simão Pimentel Teixeira da Fonseca
13 Catarina de Sá Couto Ferreira
17 Ana Paula Fortuna Pereira
18 Daniel José dos Santos de Pina Cabral
19 Carlos Alberto Sacramento Barros
21 Patrícia Santos Magalhães
22 Bruno Miguel Morais Ramos
24 José Serafim Filipe Sequeira
24 João Vasco Tavares da Luz Soares
28 Joaquim Silva Filipe
28 Marta de Oliveira Massa
29 Inês Vieira Massa
30 Luis Alexandre Dinis Massa

Infelizmente não conseguimos 
ir limpar a praia, como o previsto, 
por ter estado a chover, mas logo 

que possamos combinaremos uma 
nova data para cumprir a tarefa até 
ao fim.

Aniversários
outubro



Pároco: 
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983  

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta 

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org

Eventos
Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para 

crianças
Todas as Quartas-feiras (9:00) – Oração da manhã
13 de Outubro – Festa das Colheitas com Arcebispo Michael Jackson
17 de Outubro (21:30) – Oração com Serra do Pilar no Torne

Atualidade
Novo Grupo do Curso do Peregrino iniciará na paróquia do torne facilitado pela 

Helena Pina Cabral e José Manuel Cerqueira. Inscrições na paróquia ou através 

deste contacto: 916137952.
Convide um amigo(a) e inicie esta caminhada na Fé

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org


