Boletim de Recursos
Educação Teológica
na Comunhão Anglicana–TEAC Novembro 2019
Ao cair da
tarde, os
discípulos
aproximaram-se dele
e disseram:
“Este é um
lugar deserto, e já está
ficando
tarde.
Manda
embora a
multidão
para que
possam ir
aos
povoados
comprar
comida”.
Respondeu

Jesus: “Eles
não
precisam
ir.

Dêem-lhes
vocês algo
para comer.
Mat 14:15-16

Educação para o Discipulado
Em 2016, o Conselho Consultivo
Anglicano, o órgão mais
representativo da Comunhão,
emitiu uma 'Chamada para uma
temporada de nove anos de
discipulado intencional'. Isso
reconhece a necessidade de cada
província, diocese e igreja da
Comunhão Anglicana 'adotar um
foco claro no discipulado
intencional e produzir recursos para
capacitar, equipar e permitir que
toda a igreja seja eficaz em fazer
novas/os discípulas/os de Jesus
Cristo'.
Além disso, o relatório que deu
suporte a esse chamado foi descrito
pelo arcebispo Justin Welby como
'o melhor relatório do gênero que já
li' e foi indicado para estudo em
toda a Comunhão. O documento
chama-se Discipulado Intencional e
Criação de Discípulos - um Guia
Anglicano de Vida Cristã e
Formação. Pode ser baixado neste
link: www.anglicancommunion.org/
mission/intentionaldiscipleship.aspx
O relatório mostra como, em toda a
Comunhão Anglicana, Cristo está
nos chamando de volta a fazer
discípulas/os todo o povo de Deus.
Isso é bem ilustrado pela
experiência da diocese de Lusaka
na Zâmbia, onde o bispo David
Njovu explica como uma grande

conferência para todos os
grupos da igreja em 2014
provocou uma transfiguração
coletiva: 'Reconhecemos que
nosso povo responde
emocionalmente ao evangelho,
mas não tem profunda raízes ou
relacionamento profundo com
Deus. Decidimos que
precisávamos discipular nosso
pessoal e fazê-lo
intencionalmente '. É essa
necessidade e imperativo de agir
que o relatório articula
profeticamente como um
movimento de Deus em sua
Igreja com o potencial de
renovar todo o povo de Deus,
em nossa missão ao mundo
inteiro.

Isso levanta questões imediatas
para educadores e formadores
em teologia

Como estamos realizando e
facilitando esse estudo em
nossas faculdades, seminários
e programas de formação?
Quais são as implicações que decorrem quando toda a Comunhão tem
no Discipulado Intencional sua prioridade, para o nosso trabalho como
Instituições de treinamento, nossas
abordagens e nosso currículo?

Para mais informações sobre TEAC: https://www.anglicancommunion.org/
theology/theological-education.aspx
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Como estamos realizando e facilitando esse estudo em nossas
faculdades, seminários e programas de formação?
Richard Tiplady, diretor de treinamento em modo misto no Instituto
de Teologia da Igreja Episcopal da Escócia recentemente facilitou uma
semana de estudos focada no discipulado intencional. Ele liderou todas as pessoas candidatas ao ministério ordenado no estudo do relatório e materiais relacionados sobre as Cinco Marcas de Missão e uma
vida do jeito de Jesus. Ele pediu que pensassem em como esse foco
poderia moldar o futuro ministério. Seu programa está disponível como modelo para outras pessoas usarem e adaptarem.
Contatar jolyon.trickey@anglicancommunion.org
Talvez você já esteja fazendo algo semelhante? Informe a equipe do
TEAC e teremos o maior prazer de compartilhar todos os recursos que
você deseja disponibilizar.

Quais são as implicações que decorrem quando toda a Comunhão tem
no Discipulado Intencional sua prioridade, para o nosso trabalho como
Instituições de treinamento, nossas abordagens e nosso currículo?
Decidimos que
precisávamos
discipular nosso

pessoal e
fazê-lo
intencionalmente
Obispo David

Njovu

Para mais
informações
sobre TEAC:
https://
www.anglicanco
mmunion.org/
theology/
theologicaleducation.aspx

Aqui, TEAC oferece algumas reflexões e desafios iniciais com os
quais você é convidada/o a se envolver
desafio vem do Grande
Mandamento e da
importância vital da ação:
'Ensinando-os a obedecer a tudo o
que eu lhe ordenei' (Mateus 28.19).
Não é suficiente conhecer,
aprender ou entender a fé cristã: a
meta e a dificuldade de todo
discipulado é a obediência, um
seguimento ativo de Jesus que leva
a uma vida transformada. Como,
então, oferecemos treinamento
teológico que efetivamente forma
discípulas/os transformadas/os
que outras/os podem imitar?

O 1o

questão é como
avaliamos esse tipo de
formação nas
estruturas atuais de acreditação
em nossas instituições de
treinamento e ensino. Isso pode
ser particularmente difícil quando
os organismos de acreditação têm
uma mentalidade secular que se
inclina para o conhecimento

A 2o

intelectual e "objetivo", em vez
de trabalhar para transformar o
estilo de vida. Mas cursos de
treinamento vocacional, como
enfermagem, às vezes
fornecem melhores modelos de
acreditação para esse tipo de
aprendizado.
questões estão
interligadas: Como
disponibilizamos os
e 4o
recursos teológicos
de nossas
instituições a todo o povo de
Deus? E como podemos
equipar melhor nossas/os
estudantes com as ferramentas
e habilidades adequadas para
discipular e capacitar todo o
povo de Deus para um
discipulado de toda a vida?

A 3o
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Perguntaram-se um ao
outro: “Não estava
queimando o nosso coração,
enquanto ele nos falava no
caminho e nos expunha as
Escrituras? Levantaram-se e voltaram
imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os
Onze e os que estavam com eles reunidos (Lc 24:3233)

A seguir, destacamos algumas das melhores ferramentas e
abordagens que estão sendo usadas em todo o mundo,
incentivando as pessoas a viver um discipulado de toda a vida

A Educação Teológica
por Extensão (ETE) é
amplamente utilizada em
diversas formas em todo
o mundo. Uma versão
popular e crescente
oferece aprendizado
local baseado em grupos,
para formar pessoas para
missão e ministério. Um
conjunto desses
recursos, originalmente
escrito por anglicanos na
América do Sul, está
disponível em mais de 70
idiomas no
www.seaninternacional.com.

Uma excelente visão
geral é o ETE na Ásia:
Empoderando Igrejas,
Equipando Discípulas/
os (editado por HannaRuth van Wingerden,
Tim Green e Graham
Aylett) mostrando o uso
e o potencial desta
versão, também
chamada de
'Ferramentas que
Equipam e
Empoderam' (ISBN 9781-5272-3054-5 e
disponível para
encomenda através do
link tiny.cc/utcx4y

The Possible World (CMS) é um curso prático, focado
em missões, projetado para
desafiar, equipar e formar
discípulas/os. Este curso de
sete semanas explora o
significado da missão
profética e mergulha em
questões vitais como
hospitalidade, cuidados com
o meio ambiente e injustiça.
Tem um sabor internacional.
O estudo inclui vídeos e
sugestões práticas sobre
ações em grupo ou
individuais.
www.churchmissionsociety.org/
resources/possible-world

Viver e compartilhar uma vida do
jeito de Jesus (JSL, em inglês) é
uma gama de recursos inspiradores
produzidos pelo Escritório de Comunhão Anglicana para incentivar o
discipulado intencional e ajudar as
pessoas a explorar as implicações
desse foco por si mesmas. Isso inclui um folheto da JSL, um livreto
da JSL, uma estrutura catequética
da JSL enraizada nas 5 marcas de
missão e um conjunto de 12 guias
de vida da JSL. Esses recursos, como o relatório original, estão sendo
disponibilizados em vários idiomas
(chinês, inglês, francês, português,
espanhol). Um PowerPoint de treinamento de cinco sessões do livreto JSL também está disponível
em inglês. Este material e o Guia
estão disponíveis neste link: anglicanwestmalaysia.org.my/resourcesand-publications/

A Transformação da Comunidade e Igreja a partir de
recursos locais (ABCCT, a sigla em inglês) é um conjunto de
abordagens que incentivam as igrejas a trabalhar nas e com
as comunidades. O objetivo é ver a pobreza reduzida de
forma holística e sustentável - para trazer vida em toda a sua
plenitude. Todos envolvem a igreja trabalhando com a
comunidade, e não com a comunidade. O processo começa
com estudos bíblicos que ajudam as igrejas locais a discernir
como elas podem fazer parte da missão de Deus no mundo,
de trazer e viver as Boas Novas do Reino. Agora eles são
adotados e contextualizados em muitas províncias anglicanas:
www.anglicanalliance.org/development/church-communitymobilisation
A African Pastors Fellowship (APF) produziu um aplicativo
para celulares que coloca uma biblioteca inteira de recursos
nas mãos das/os pastoras/es rurais pela primeira vez, incluindo
muitos recursos sobre discipulado. www.africanpastors.org/
evitabu
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O Instituto de Cristianismo Contemporâneo de Londres (LICC, em inglês),
originalmente fundado pelo Rev. John Stott, oferece uma gama de ideias e recursos
para visualizar e equipar as/os cristãs/os comuns em um discipulado de toda a vida.
O sonho deles é que todo cristão vá ao seu bairro confiante de que Deus pode
trabalhar através deles, confiante de que Jesus é uma boa notícia para as pessoas que
elas/es conhecem, uma boa notícia para as coisas que elas/es fazem, uma boa notícia
para as organizações com as quais elas/es se envolvem. Vídeos e recursos on-line
incluem Fruitfulness on the Frontline: www.licc.org.uk/ourresources/fruitfulness .
Treinamento para pessoas com necessidades
Um excelente guia de conscientização e treinamento
para instituições de educação teológica de Bridget
Hathaway e Flavian Kishekwa está disponível: https://
www.amazon.co.uk/Included-Valued-Practical-Theology-Disability/
dp/1783686138/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=

Revista de Educação Teológica—Instituto de
Teologia Escocês
O Journal of Scottish Episcopal Institute (Revista de
Educação Teológica), que tem seus textos enviados revisados
por outras/os acadêmicas/os, é eletrônico e gratuito, busca
contribuições - artigos ou resenhas de livros - sobre a vida
teológica da igreja em qualquer nível. O Journal é um veículo
para o debate sobre questões atuais na Comunhão Anglicana
e além, incluindo o que significa pensar como episcopal na
Escócia. Se você tem alguma Revista Eletrônica que deseja
divulgar e quer colaboração, por favor nos escreva que
vamos colocar no próximo boletim .
www.scotland.anglican.org/who-we-are/vocation-and-ministry/
sei/sei-journal/

Seminários Internacionais de Eclesiologia preparando a
Conferência de Lambeth 2020. Abadia de Westminster,
Londres. Entre 8 de novembro 2019 e Abril 2020 háverá
painéis internacionais na Abadia para refletir temas
específicos relacionados com a identidade anglicana e a
natureza e a missão da Comunhão Anglicana no século 21.
Mais detalhes disponíveis com

tiggy.sawbridge@westminster-abbey.org

Igrejas Anglicanas na Construção da Nação no PósGuerra—Conferência no sábado, 4 de abril de 2020,
9h30 às 17h00, Prior's Hall, Catedral de Durham,
Reino Unido—Artigos sobre ‘a busca pela reconciliação
nos anos após a Segunda Guerra Mundial'; ‘reconstrução
social na Grã-Bretanha após 1945'; ‘uma teologia da restituição como reconciliação incorporada em uma comunidade na África do Sul pós-apartheid'; ‘A coerência das
sociedades do Oriente Médio hoje: pensamento político
anglicano e islâmico’. Para reservar um lugar, entre em
contato com o Prof. Michael Snape: michael.snape@durham.ac.uk Há acomodação disponível em Durham, Reino Unido.

A Justiça de Deus: relações justas
entre mulheres e homens, meninas
e meninos.
www.anglicancommunion.org/
media/348551/TEAC-Justrelationships-women-men.pdf
Português, Espanhol & Francês
com
Paulo.ueti@aco.org.

Convite para Calcutá
Se alguma das instituições teológicas e de
formação da Comunhão Anglicana gostaria
de visitar Calcutá, Índia (agora Kolkata) e o
Bishop's College para uma experiência de
anglicanismo em um contexto diferente, então o colégio está aberto a receber visitantes.
Possui quartos de hóspedes confortáveis e,
se necessário, pode fornecer aluguel barato e
refeições subsidiadas. Entre em contato com o
Dr. Sunil Caleb, diretor do Bishop's College em
smcaleb@gmail.com. Mais informações disponíveis em www.bishopscollege.ac.in . Para Kerala contatar Rev Dr David Joy kutseminary@gmail.com Veja: www.kuts.edu.in

Contatar a Equipe de TEAC:
Stephen Spencer, Diretor do TEAC, baseado
no Escritório da Comunhão Anglicana em
Londres,
stephen.spencer@anglicancommunion.org
Paulo Ueti, diretor assistente para as regiões
de língua lusófona, francófona e espanhola,
com sede no Brasil
paulo.ueti@anglicancommunion.org
Jolyon Trickey, Coordenador de Educação
para o Discipulado, no Escritório da Comunhão Anglicana em Londres
jolyon.trickey@anglicancommunion.org
Muthuraj Swamy, Gerente de Projetos de
Educação Teológica para Missões, com sede
em Cambridge, Reino Unido
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org

