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Editorial
Seja bem-vindo a este novo formato do Boletim de Recursos do TEAC. É uma resposta
ao seu feedback sobre a pesquisa do TEAC realizada no nal do ano passado.
Obrigado por todas as respostas que foram extremamente positivas.
O atual programa de webinars internacionais da TEAC (detalhes abaixo) visa
promover parcerias entre seminários e formação e educação da igreja local. Obrigado
a todos os que participaram do primeiro webinar TEAC nos dias 23 e 25 de fevereiro.
Foi um prazer receber mais de 100 participantes dos cinco continentes durante os
dois dias. A tecnologia apresentou alguns desa os, especialmente no segundo dia,
mas o webinar não foi interrompido e o senso de colaboração e inclusão foi forte.
Obrigado a todas/os as/os participantes. As apresentações estão disponíveis em
quatro idiomas em
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theologicaleducation-webinars.aspx

fi

fi

O artigo principal abaixo desenvolve este tema ricamente, com uma descrição de
uma série de programas executados pelo Seminário Teológico Tamilnadu no sul da
Índia. Obrigado ao Dr. Kalaiselvi por abrir uma janela sobre o que é possível. Se você
quiser mais informações sobre qualquer um dos programas, entre em contato com ela
(ttsprincipal1969@gmail.com).

Há também alguns anúncios e uma resenha de livro. Se você tiver itens que gostaria
de incluir na edição de julho, por favor, envie-os por e-mail para
stephen.spencer@anglicancommunion.org

UM SEMINÁRIO A SERVIÇO DA IGREJA LOCAL
Revd. Dra. P. R. Margret Kalaiselvi, Diretora e Secretária,
Seminário Teológico Tamilnadu, Índia

Programa de Treinamento em Serviço para pastoras/es
experientes
Meu ponto de partida é o Programa de Treinamento em Serviço (ITP) do Seminário
Teológico Tamilnadu, que é inovador. O objetivo é atualizar pastoras/es com dez ou
quinze anos de serviço com novos conceitos teológicos e novos desa os para que elas/
es possam passar mensagens signi cativas e relevantes para suas congregações.
Reunir um pequeno grupo de pastoras/es e expô-las/os a novos conceitos teológicos
as/os ajuda a desenvolver suas faculdades críticas em vários assuntos. Também ajuda
a preencher a lacuna entre as/os pastoras/es seniores e recém-treinadas/os em termos
de compreensão de Deus e do envolvimento de Deus na história humana.
Fundamentalmente, a teologia emerge da necessidade contextual e da experiência de
indivíduos e das massas. Exemplos disso são a teologia pública, a teologia do povo, a
teologia dalit, a eco-teologia, a teologia da práxis, a teologia contextual e assim por
diante. Acreditamos que Deus, que foi revelado em Jesus Cristo, é experimentado em
vários contextos.
Em resposta à situação da COVID-19, a maioria das/os pastoras/es mais jovens
assumiu a responsabilidade de conduzir os cultos de adoração, permitindo que as/os
pastoras/es seniores cassem em casa. Questões contextuais são destacadas por
meio desse tipo de experiência: vemos essa ação espontânea de pastoras/es mais
jovens trazendo a natureza diaconal da vida da igreja para o primeiro plano.

Reavivamento de Congregações Rurais
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Um segundo programa é sobre o reavivamento das congregações rurais (RRC). Este
também é um programa único iniciado pelo seminário que surgiu da constatação de
que muitas congregações rurais foram abandonadas por suas igrejas e seus membros
se espalharam por outras denominações, como igrejas pentecostais, igrejas
adventistas do sétimo dia, Igreja Católica Romana, Igrejas do Exército da Salvação,
etc.

Negociamos com o bispo local para permitir que nossos estudantes alcancem as áreas
afetadas. Eles então visitavam e conduziam o culto de adoração aos domingos. Isso
ajudou a trazer de volta membros de congregações dispersas e também a fazer com
que os alunos ganhassem mais experiência no ministério signi cativo da igreja.
Em grandes situações de con namento resultantes da COVID-19, apenas as
congregações menores foram autorizadas a se reunir, porque poderiam organizar o
culto com distanciamento social. No entanto, a eucaristia não foi permitida até 2 de
dezembro de 2020. Essas pequenas congregações precisam ser atendidas o tempo
todo, especialmente no contexto da pandemia.

Educação Teológica para o Compromisso e Ação Cristã
A Educação Teológica para o Compromisso e a Ação Cristã (TECCA) é um programa
de treinamento para leigas/os. Um pequeno grupo de professoras/es do seminário vai
a várias dioceses e interage com o povo de Deus. Uma série de reuniões e seminários
sobre muitos tópicos teológicos é realizada. Um certi cado de participação é emitido
após um ano. Isso ajudou os participantes a melhorar sua autoestima como parceiras/
os na jornada teológica. Também contribui com entusiasmo e uma perspectiva
adequada para a igreja e seus vários ministérios.
Em resposta à COVID-19, leigas/os tomaram muitas iniciativas para ajudar as
pessoas necessitadas, organizando pequenos grupos de oração e conduzindo cultos
de adoração. Através deles, muito foi aprendido. A maioria das lideranças foi treinada
pelo TECCA. Muitas/os leigas/os se esforçaram para atender às massas não
alcançadas que vivem na periferia, apoiadas/os pela partilha dos recursos fornecidos
pela igreja. Isso nos ajudou a perceber que trabalhar para as pessoas é trabalhar para
Deus.

Programa de Mulheres da Igreja
O CWP é um programa para o empoderamento de mulheres de várias categorias. Elas
são reunidas para se conhecerem e um espaço é criado para compartilhar suas
opiniões e novidades sobre o papel das mulheres na igreja. Mulheres como diaconisas,
ministras ordenadas, pessoas teologicamente treinadas, mulheres trabalhadoras,
líderes femininas de comunhão, anciãs da igreja e mulheres bíblicas são todas
encorajadas a vir em várias ocasiões. A igreja primitiva na tradição cristã incentivou
muito a participação das mulheres e este programa continua isso.
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A emancipação de mulheres e crianças e a consciência dos benefícios da educação
ajudam a identi car questões relacionadas às mulheres. Também cria um sentimento
de solidariedade entre elas. Mulheres e crianças são grandes apoiadoras das igrejas
indianas. Acreditamos que Jesus Cristo iniciou a participação das mulheres em todo o

seu ministério. Elas estiveram com ele desde seu nascimento até sua ressurreição.
Jesus con ou nelas para contar as boas novas ao mundo.
Finalmente, gente amiga, Deus criou a humanidade e soprou nela o sopro de Deus.
Portanto, a vida que temos é um presente de Deus. Saúdo cada uma/um de vocês e
rezo para que tenham uma vida mais plena neste novo ano.

NOTÍCIAS
Webinários sobre Educação Teológica
Para professoras/es e trabalhadoras de instituições e cursos e líderes religiosos e
educadores, com palestrantes e discussão principais
NOVOS TÓPICOS para o segundo e terceiro conjunto de webinários

1. Colaboração entre Seminários e Educação Teológica Baseada
na Igreja - Oportunidades e Desa os
com o Prof. Yak-hwee Tan, Dr. Tim Green e equipe da Associação Increase e Bispo Dr.
Humberto Gonçalves do Brasil
Os documentos deste webinar estão agora disponíveis em quatro idiomas, clicando
aqui.

2. Liderando Seminários e Faculdades Teológicas - um fórum
sobre os desa os e oportunidades
com Revd. Cânon Dr. Vicentia Kgabe, Reitor, Faculdade de Trans guração, África do
Sul, Rev. Dr. Pedro Trianna, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e outras/os
20 de abril 15h - 17H GMT
Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui
Com interpretação para português e espanhol
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22 de abril 7h - 9h GMT
Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui
Com interpretação para o francês

3. Mulheres na Educação Teológica - um fórum sobre os desa os
e oportunidades
com a Revda Dra. Gloria Mapangdol, Diretora, Seminário de Santo André, Manila,
Igreja Episcopal nas Filipinas; e outras/os
25 de maio 14h - 15h GMT
Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui
Com interpretação para português e espanhol
27 de maio 7h - 9h GMT
Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui
Com interpretação para o francês

Sendo Anglicana/o
próximos materiais de estudo online
Sendo Anglicana/o - Parte 1: Aprendendo com Nossas Raízes
Um curso introdutório à espiritualidade anglicana, vida da igreja e missão, para
grupos de estudo em nível de certi cado (em 20 sessões) em inglês, árabe, português,
espanhol e francês.
Publicação online em meados de 2021.

Sendo Anglicana/o Parte 2: Aprendendo com as Perspectivas
Globais
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Testemunhos em vídeo e comentários com notas de estudo.
O grupo de trabalho está atualmente coletando pequenos testemunhos em vídeo e
comentários de toda a Comunhão e editando a coleção para enviar ao Youtube.
A ser publicado em inglês, português, espanhol e francês
Publicação online no nal de 2021.

Livros de preparação para a Conferência de
Lambeth
Os três livros, com uma série de documentos informativos de toda a Comunhão
Anglicana, estão agora disponíveis para encomenda no site da Amazon Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation [Caminhando
juntas/os: Perspectivas Anglicanas Globais sobre a Reconciliação]
Witnessing Together: Global Anglican Perspectives on Evangelism and
Witness [Testemunhando Juntas/os: Perspectivas Anglicanas Globais sobre
Evangelismo e Testemunho]
Listening Together: Global Anglican Perspectives on Renewal of Prayer and the
Religious Life [Ouvindo Juntos: Perspectivas Anglicanas Globais sobre a Renovação
da Oração e a Vida Religiosa]
Guias de estudo também estão em preparação. Seminários online sobre os livros
também estão sendo planejados em parceria com o Cambridge Center for
Christianity Worldwide.

Rede de Jovens Teólogas/os
Um convite para se juntar ao Projeto Jovens Teólogas/os
Anglicanas/os
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"Somos um grupo de jovens estudantes (18-39) de teologia anglicana, praticantes e
escritoras/es que procuram iniciar um projeto para apoiar e encorajar o ministério de
jovens teólogas/os anglicanas/os. Isso elevará o per l de novos talentos teológicos
anglicanos e também oferecerá uma oportunidade de trabalhar em rede para a
próxima geração de teólogas/os da comunhão. No momento, planejamos um blog
para incluir artigos curtos de teólogas/os em início de carreira, particularmente
aquelas/es que têm boas ideias teológicas, mas que podem não ser capazes por
muitos motivos de colocar seu trabalho em periódicos teológicos formais. O que quer
que iniciemos e coloquemos para funcionar será conscientemente amplo em seu
anglicanismo, incluindo as diferentes perspectivas que existem dentro da comunhão.
Incluirá teologias em uma variedade de mídias, provavelmente envolvendo

entrevistas em vídeo com os colaboradores, a m de facilitar a inclusão e
acessibilidade.
Estamos no estágio de explorar quem podem ser as possíveis parcerias, e também de
montar um grupo central para discernir o caminho a seguir, para nos levar ao
lançamento. Também estamos procurando reunir um grupo de pessoas dispostas a
fazer algum trabalho editorial (nenhuma experiência anterior necessária, embora a
experiência anterior de escrever ou compartilhar suas ideias em outras mídias seja
valiosa).
Este projeto soa como algo que Deus está chamando você para assumir, ou algo do
qual você gostaria de fazer parte como uma contribuição? Em caso a rmativo, por
favor, considere juntar-se a nós - estamos realmente animadas/os para nos conectar
com nossas/os irmãs/ãos em Cristo em toda a Igreja Anglicana e planejar o projeto
juntas/os. Se desejar saber mais, entre em contato, fornecendo um breve parágrafo se
apresentando e nos dizendo por que gostaria de se envolver. Isso nos ajudará a nos
conhecermos melhor. Estamos ansiosos para ouvir de você!
Muitas felicidades
Rev Thomas Sharp e Hannah Malcolm (jovens teólogos anglicanos)"
A rede pretende ser multilíngue.
Para mais informações contate o Rev. Thomas (fr.tomsharp@gmail.com) ou Hannah
(hannahmmalcolm@gmail.com).

Seminário Anglicano declara Emergência
Climática
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O St Hild College, um seminário anglicano no norte da Inglaterra, reconheceu
formalmente a emergência climática. Ele não só está reduzindo suas emissões de
carbono e trabalhando para a neutralidade de carbono, mas está procurando
encorajar a igreja em geral a acordar para a emergência. Em 2017 St Hild tornou-se a
primeira faculdade teológica na Inglaterra a receber um Prêmio de Bronze EcoChurch pela agência ambiental cristã d'A Rocha, e desde então as preocupações
ambientais permaneceram no topo da agenda da faculdade devido ao trabalho de
um grupo de estudantes liderado pela Eco-Team. O grupo está agora avançando com
os planos do colégio para enfrentar a crise climática e espalhar uma mensagem
urgente de mudança a todas as organizações parceiras.

St Hild espera in uenciar não apenas as igrejas nas quais seus alunos servem, mas
também as escolas, instituições de caridade e empresas nas quais os membros da
igreja estão envolvidos.Mark Powley, diretor da St Hild, comentou que "reconhecer
uma emergência climática é de importância crucial, e estou encantado que St Hild
esteja dando este passo. Como cristãos, somos responsáveis por proteger a criação de
Deus - e parte disto signi ca que devemos falar sobre a mudança climática. A crise
está acontecendo agora. Padrões climáticos extremos, aumento do nível do mar e
altos níveis de carbono atmosférico estão resultando em sofrimento catastró co para
nossos semelhantes e para o mundo animal".

Palestras online gratuitas sobre a história
anglicana
As palestras do Dr. Fergus King of Trinity College, University of Divinity, Melbourne,
Austrália, estão disponíveis nos seguintes links:
Roots of Anglicanism - https://vimeo.com/346776697
The Book of Common Prayer - https://vimeo.com/346776762
Origins of the Anglican Communion - https://vimeo.com/505043058
The Anglican Communion Today - https://vimeo.com/505053143

Boletim de Recursos TEAC
em inglês, francês, espanhol e português
Julho de 2019 - Apresentando o TEAC
Novembro de 2019 - Educação para o discipulado
Março de 2020 - Lendo a Bíblia no contexto
Junho de 2020 - Estudando a Doutrina Anglicana
Novembro de 2020 - Educação para o Discipulado em um Mundo com COVID

fi

fi

fl

Disponível em
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx

Resenha de Livro
Paulo Ueti

"An Ecological Theology of Liberation, Salvation and Political
Ecology”
Foi com grande curiosidade, alegria e entusiasmo que li a
bela obra "An Ecological Theology of Liberation, Salvation
and Political Ecology", escrita por Daniel P. Castillo, 227
páginas, publicada pela Orbis Books, Maryknoll, em Nova
York, Estados Unidos da América em 2019 com ISBN
978-1-62698-321-2. O livro tem três partes: I.
Estruturando um discurso eco-liberacionista, II.
Interpretando a Palavra de Deus, e III. A práxis cristã em
um mundo globalizado.
É uma obra escrita a partir da perspectiva da ecologia
integral (libertária) e da teologia da libertação que tira daí
implicações práticas. Tem sido muito bem escrita e é
absolutamente apropriada para os tempos em que vivemos. Desenvolve uma extensa,
bem fundamentada e profunda re exão sobre os caminhos da ecologia e da ecoteologia, ampliando e questionando a jornada feita, e nos alertando para a
importância da "política" (a ordem e o cuidado com o bem comum) nesta abordagem.
Ela o faz a partir dos fundamentos da Teologia clássica da Libertação, muito bem
articulada por Gustavo Gutierrez e alguns de seus seguidores. A re exão de Castillo
inclui, como fonte, o grande trabalho do Papa Francisco sobre ecologia integral, a
partir da encíclica Laudato Si, que oferece complementos e amplia o trabalho já
realizado pela teologia clássica da libertação.
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A metodologia VER-JULGAR-AGIR é a espinha dorsal para a re exão do livro, que já é
muito cara à tradição teológica latino-americana e sul-africana.
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