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Stephen Spencer é diretor da Equipe 
TEAC e está baseado no Escritório da Co-
munhão Anglicana em Londres. Antes de 
assumir este cargo em fevereiro de 2018, 
ele era vice-diretor do St Hild College, Mir-
field, e ensinou história do anglicanismo, 
teologia e missiologia a ordenandos de 
Yorkshire. Ele também foi Diretor de Com-
panheirismo para o elo entre as dioceses de 
Leeds e as dioceses de Mara, Rorya e 
Tarime na Tanzânia, e antes disso era pár-
oco na Inglaterra, reverendo e  professor no 
Zimbábue. Ele publicou livros sobre o Arce-
bispo William Temple, Teologia da Missão, 
Anglicanismo e crescimento da igreja.    
stephen.spencer@anglicancommunion.org - 

Tel: +44 (0) 20 7313 3920 

Jolyon Trickey é Coordenador de Educação 
para Discipulado. Ele tem sido um líder da 
Igreja local, plantador e agente comunitário 
há 27 anos na Igreja da Inglaterra. Antes da 
ordenação ele estudou Direito e trabalhou 
como advogado. Ele sempre esteve compro-
metido em capacitar outras pessoas a exer-
cerem seu ministério (Efésios 4:13), investin-
do tempo, treinando, redigindo e ministrando 
cursos para formar, treinar e discipular todo o 
povo de Deus. Ele atuou como membro do 
Comitê Coordenador do Trinity College, em 
Bristol e está estreitamente ligado a TEE 
(Ensino Teológico por Extensão, também 
conhecido como Ferramentas que Equipam e 
Capacitam), especialmente em toda a Ásia, e 
um membro do Comitê do Projeto Ouro 
Aprendizagem para Discipulado) no Reino 
Unido. Tel: +44 (0) 20 7313 2033 

jolyon.trickey@anglicancommunion.org 
Muthuraj Swamy é Coordenador de Pro-
jetos de Educação Teológica para a 
Missão, organizando conferências inter-
nacionais e publicações de livros. Ele tam-
bém é diretor do Centro de Cambridge 
para o Cristianismo Mundial, no Westmin-
ster College, e Professor visitante no St. 
John's College, em Durham/Reino Unido. 
Anteriormente, ele era decano de teologia 
e professor associado em Teologia e 
Religião no Union Biblical Seminary, Pune, 
Índia. Ele concluiu um doutorado em teolo-
gia na Universidade de Edimburgo e pub-
licou artigos e livros sobre o diálogo inter-
religioso. Ele é o autor do livro de Quar-
esma de 2019 do arcebispo de Canterbury 

sobre a reconciliação. 

Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org 

Paulo Ueti é Diretor Assistente de Educação 
Teológica para as regiões Lusófona, 
Francófona e de Língua Espanhola da Co-
munhão Anglicana. Ele está baseado no Bra-
sil e também trabalha meio período para a 
Aliança Anglicana como Assessor Teológico 
e Diretor Regional para América Latina. Ele é 
um estudioso do Novo Testamento e ex-
professor de espiritualidade e hermenêutica 
bíblica no Seminário São Boaventura, em 
Brasília/Brasil, e ex-professor de História e 
Literatura do Cristianismo Primitivo da Uni-
versidade de Brasília/Brasil. É membro da 
SBL (Society of Biblical Literature) e da ABIB 
- Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. 
Colabora com USPG e é consultor para a 
Comissão Interanglicana para a Unidade, Fé 
e Constituição. Tel: +55 61 996799949     

paulo.ueti@anglicancommunion.org  
“A colheita é grande e as trabalhadoras são 

poucas. Peçam pois ao Senhor da colheita que 

envie trabalhadoras para sua colheita. Mat 9:37-38 
O próximo boletim incluirá uma atualização dos 

recursos para a educação para o discipulado  

Vão e fa-

çam discípu-

los de todas 

as nações, 

batizando-os 

em[a] nome 

do Pai e do 

Filho e do 

Espírito 

Santo, ensi-

nando-os a 

obedecer a 

tudo o que 

eu lhes or-

denei. E eu 

estarei sem-

pre com 

vocês, até o 

fim dos  

tempos  

Mat 28:19-20   

Educação Teológica na               

Comunhão Anglicana 

Boletim Informativo - Julho 2019 

Boas Vindas 

Este é o primeiro de um conjunto regular de boletins do Depar-
tamento para Educação Teológica no Escritório da Comunhão 
Anglicana. Estes boletins são para fa-culdades teológicas, sem-
inários, cursos e departamentos de formação diocesanos ou 
provinciais, para ajudá-los a manter contato com os mais recen-
tes recursos que estão sendo desenvolvidos em toda a Co-
munhão Anglicana e além dela. Alguns dos recursos são espe-
cialmente para o site da Comunhão Anglicana, onde estarão 
disponíveis para download por qualquer pessoa que precise 
deles. Outros recursos serão fornecidos através de links para 

outros sites. 

Por favor, compartilhe este boletim com seus colegas. Espera-
mos que se torne uma maneira importante pela qual a comuni-
dade de educação teológica mantenha contato entre ela e atra-
vés da qual os membros compartilharão seus próprios recursos 

com a rede mais ampla. 

Por favor, envie links e recursos para o próximo 
boletim, que será publicado em outubro 

Três Tarefas 

Em "An Anglican Communion Approach to Theological Education: 

Report on Future Directions" de 2012, três tarefas principais foram 

identificadas: construção de redes através de uma variedade de con-

sultas internacionais e regionais, ajudando a desenvolver recursos a 

nível local e encorajando e defendendo a educação teológica em 

todos os níveis. O departamento de Educação Teológica está sendo 

apoiado pela Fundação Santo Agostinho, Canterbury, para tratar 

dessas tarefas da seguinte maneira: 

http://www.anglicancommunion.org/media/39765/teac-report-final.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/39765/teac-report-final.pdf


Através da construção de redes de educação e formação de 
aprendizagem mútua e amizade, por exemplo. através do apoio a 
faculdades teológicas e comunidades de seminários em toda a Co-
munhão, Norte e Sul, para colocar em prática laços de companheiris-
mo, baseados no modelo de companheirismo diocesano. Estes per-

mitirão o contato de colégio para colégio, de modo que as/os estudantes e a equipe 
de trabalho aprendam e apreciem as diferenças, apóiem e orem uns pelos outros e, 
assim, fortaleçam a consciência da Comunhão Anglicana e da identidade anglicana. 
Se a sua instituição gostaria de criar um desses links, entre em contato com Stephen 

Spencer: stephen.spencer@aco.org   

Incentivando a produção  materiais de estudo sobre áreas com 

poucos recursos a disposição, para serem colocados no site da ACO 

com acesso aberto para todas, em inglês, francês, espanhol e português. 

Esses materiais, no nível introdutório/certificado, podem ser inseridos em 

programas, módulos e sessões projetadas localmente e adaptados às necessidades 

do contexto. Eles serão desenvolvidos por equipes regionais de toda a Comunhão. O 

primeiro grupo de tópicos incluirá a doutrina ecumênica anglicana, a justiça de gênero 

e a identidade anglicana. Solicitações de materiais em outras áreas do currículo são 

bem-vindas - contate Stephen Spencer. 

Incentivando a educação teológica em todos os níveis, desde a ed-

ucação para o discipulado até a preparação de bispas/os para Lambeth 

2020. São aspectos importantes: apoiar os grupos locais engajados na 

educação teológica à distância e publicar o trabalho das/os teólogas/os 

globais do Sul através da Comunhão. Veja mais abaixo. 
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O Caminho Anglicano: uma declaração que descreve o coração 

da doutrina anglicana, também disponível em francês, suaíli e 

espanhol: "O Caminho Anglicano é uma expressão particular do 

Modo Cristão de ser a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Jesus Cristo. Ela 

é formada e enraizada nas Escrituras Sagradas, moldada por sua adoração ao Deus 

vivo, ordenada para a comunhão e dirigida em fidelidade à missão de Deus no mun-

do.” Clique aqui. 

Recursos 

online 

Planos de Estudos para o Ministério: 
listas de habilidades e competências 
acordadas que são essenciais para o 
ministério e discipulado dentro da Co-
munhão Anglicana. Há listas para 
vocacionadas/os a diáconas/os, 
presbíteras/os (e diáconas/os em 
transição), bispas/os, ministras/os leigas/
os licenciadas/os e lideranças leigas. 

Clique aqui. 

Lista de Faculdades e Seminários 
Teológicos das Províncias da Co-
munhão Anglicana, de faculdades e 
seminários anglicanos/episcopais e 
ecumênicos que oferecem educação e 
treinamento ministerial para mais de 
uma diocese na Comunhão Anglicana. 

Clique aqui 

Materiais de estudo sobre Justiça de 
Gênero para uso em Faculdades Teo-
lógicas, Seminários e Programas de 
Formação/Treinamento na Comunhão 
Anglicana: Justiça de Deus: Relaciona-
mentos Justos entre Mulheres e Homens, 
Meninas e Meninos (em inglês somente 

ainda: God’s Justice: Just Relation-
ships between Women and Men, 
Girls and Boys  

Outros recursos on line sobre Justiça de 

Gênero, clique aqui. 

Associação na Globethics Foundation para 
instituições teológicas da Comunhão Anglicana. 
A biblioteca on-line tem mais de 10.000 textos 
teológicos gratuitos para download. A Funda-
ção também pode fornecer facilitação on-line 
para grupos de trabalho e ferramentas de en-

sino online. 

Teólogas/os do Sul Global escrevem sobre 
reconciliação e evangelismo em dois novos 

livros editados pelo Escritório da Comunhão 
Anglicana. Publicados para ajudar a Co-

munhão Anglicana a se preparar para a Con-
ferência de Lambeth 2020, esses livros le-
vantam as vozes de teólogas/os da África, 
América Latina, Ásia e Oriente Médio, que 
juntas/os agora representam a maioria dos 

anglicanos ativos no mundo: 

Walking Together: Global Anglican Per-

spectives on Reconciliation, ed. M. Swamy 

and S. Spencer, Forward Movement, ISBN 

978-0-880-28474-5, USD$15. Edição Kin-

dle  Amazon Digital Services LLC 

ASIN: B07S588ZZK  USD$10 

Witnessing Together: 
Global Anglican Per-
spectives on Evange-
lism and Witness, ed. 

M. Swamy and S. 
Spencer, Forward 
Movement,  ISBN 

978-0-880-28475-2, 
USD$15. Edição Kin-
dle Amazon Digital 

Services LLC, 
ASIN: B07SGFYFVC  

USD$10 

http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/the-anglican-way.aspx
http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/ministry-grids.aspx
http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-colleges.aspx
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348886/faith-and-gender-justice-resources.pdf
http://www.globethics.net/library/home
http://www.globethics.net/research/workgroups
http://www.globethics.net/globethics-academy
http://www.globethics.net/globethics-academy

