Consulta de Ascensão - Amsterdã - Junho 2019
Chamado para Todos os Cristãos
Nós, sessenta mulheres líderes internacionais, nos conhecemos na Consulta de Ascensão de
Força (“Rise in Strength”) em Amsterdã, em Junho 2019, para celebrar a contribuição das
mulheres cristãs para a obra de Deus no mundo.
Nós nos reunimos de diversas origens, reconhecendo a mudança do contexto em que nos
encontramos.
Nós nos unimos pela nossa convicção de que a igualdade de gênero continua a ser uma
barreira que diminui o testemunho eficaz da Igreja ao poder transformador do Evangelho.
Nós afirmamos que Jesus veio para que todos possam ter vida e tê-la em toda a sua plenitude.
Este evangelho transforma vidas; a Bíblia afirma que Jesus chamou, aceitou, curou e restaurou
mulheres. Comprometemo-nos a compartilhar e demonstrar essas Boas Novas; mulheres e
homens continuam a ser compelidos pela graça de Deus e pelo fortalecimento do Espírito
Santo.
Nós afirmamos a abordagem teológica do compromisso do Movimento de Lausanne da Cidade
do Cabo (Lausanne Movement’s Cape Town Commitment) como base para o nosso chamado a
todos os cristãos:
“Que todos nós, homens e mulheres, casados e solteiros somos responsáveis por empregar os
dons de Deus para o benefício de outros como administradores da graça de Deus e para o
louvor e glória de Cristo. [Nós] também somos responsáveis por permitir que todo o povo de
Deus exerça todos os dons que Deus deu para todas as áreas de serviço para as quais Deus
chama a Igreja ”.
Nós somos compelidos, construindo sobre esta base bíblica, a ampliar nossa consciência,
aumentar nossa atenção, e nos comprometemos com ações específicas a restaurar a intenção
de Deus para todas as pessoas.
CONSCIÊNCIA
Nós reconhecemos que nossas comunidades e estruturas de liderança nem sempre foram
encorajadores, libertadores ou até mesmo seguros para mulheres e meninas, das quais são
valorizadas e amadas por Deus.
Nós reconhecemos que os caminhos para as mulheres que servem como líderes na Igreja
global são limitados, e isso tem impedido muitas delas a contribuírem dessa mesma maneira
para a Igreja.
Nós reconhecemos que a Igreja feriu profundamente muitas mulheres e meninas, e não ouviu
ou reconheceu as dores delas.
Nós reconhecemos que a violência, em todas as suas formas, contra as mulheres é praticada
não apenas fora da igreja, mas também dentro.
ATENÇÃO
Nós reconhecemos que a Igreja global tem freqüentemente ignorado as vozes das mulheres em
suas comunidades.
Nós nos comprometemos a estar atentos a essas vozes, incluindo experiências, perspectivas,
alegrias e sofrimentos.

Nós nos comprometemos a estar atentos às mulheres e meninas entre as mais vulneráveis
populações e regiões do mundo, especialmente aquelas que vivem em extrema pobreza, ou
com deficiência, ameaçadas pelo tráfico humano, perseguidas por sua fé, negadas a educação
e direitos humanos - e, portanto, em maior risco de violência baseada em gênero e
discriminação.
Nós nos comprometemos a discernir os dons espirituais de todas as mulheres e meninas, e do
mesmo modo trazer à tona os recursos que Deus tem dado para a plena saúde e força de toda
a Igreja, onde quer que se manifestem e em todos os setores da nossa sociedade.
AÇÃO
Todos nós precisamos agir para:
Envolver em um diálogo positivo, com pesar e arrependimento pelos erros e a dor que temos
causado e buscando a reconciliação; acreditando que este é o primeiro passo para tornar
nossas comunidades mais fortes em Cristo e mais seguras para mulheres, meninas, homens e
meninos.
Celebrar a força, a coragem, os presentes e o trabalho das mulheres nas igrejas em todo o
mundo.
Trabalhar em unidade para abordar as questões que nos preocupam em relação as populações
mais vulneráveis, especialmente aquelas em extrema pobreza e enfrentando perseguição pela
fé.
Consagrar nossos dons e oportunidades para fortalecer ainda mais, crescer e amadurecer
nossas igrejas locais e a Igreja global, imitando o exemplo de liderança servil de Cristo.
Comprometer com a colaboração entre mulheres e homens.
Equipar mulheres e meninas para assumir posições de liderança na Igreja e na sociedade em
geral, incluindo treinamento e desenvolvimento, aproveitando ao máximo dos recursos
inovadores.
Nós chamamos todos os homens e mulheres da Igreja global a agirem para que todas as
mulheres, homens, meninas e meninos possam abraçar seus dons espirituais para fortalecer o
trabalho da Igreja, e testemunhar a glória de Deus.

