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Pesquisa
De quais recursos online você precisa para seus programas de formação? TEAC agora está olhando
para o futuro e começando a planejar seu trabalho para a próxima fase. Para nos ajudar a fazer isso,
precisamos ouvir de você sobre o tipo de recursos online que você precisa e não consegue encontrar.
TEAC espera preencher algumas dessas lacunas com a ajuda de grupos de trabalho de teólogas/os e
educadoras/es de todo o mundo. Por favor, preencha a breve pesquisa (clicar aqui) até o �nal de
novembro para nos ajudar com isso. Agradecidos.

Ser anglicana/o (Parte 1) -
Aprendendo com a nossa História

Novos materiais de estudo lançados este mês

Este mês é o lançamento da Parte 1 dos materiais de estudo do TEAC sobre ser anglicana/o. Estes são
todos sobre a história que está por trás do anglicanismo contemporâneo e são planejados para serem
usados como um curso para pequenos grupos, escritos originalmente em inglês com traduções para
português, espanhol e francês a seguir. A Parte 2 dos materiais de estudo, ‘Aprendendo com as
Perspectivas Globais’, atualmente fase de conclusão, é uma coleção de pequenos testemunhos em
vídeo de toda a Comunhão Anglicana com comentários adicionais, também em vídeo, de uma série de
acadêmicas/os, sobre diferentes aspectos do Anglicanismo. Isso será lançado no início de 2022.
 
Hoje, as igrejas episcopais/anglicanas são encontradas em mais de 165 países do mundo, com uma
estimativa de membros em cerca de 86 milhões de pessoas. A Comunhão Anglicana conecta 42 dessas
igrejas provinciais e nacionais, incluindo quatro igrejas unidas do subcontinente indiano, com
algumas igrejas e dioceses independentes em todo o mundo. Embora essas igrejas sejam autônomas e
diferentes umas das outras, elas têm muito em comum, considerando que vem de uma história
compartilhada, de relações contínuas entre si e de uma missão compartilhada. Este curso examina três
grandes elementos da vida da igreja que eles têm em comum:

na espiritualidade anglicana - na compreensão espiritual e nas práticas do passado que
ajudaram a trazer à vida o relacionamento das/os anglicanas/os com Deus
nas estruturas e relacionamentos institucionais que herdaram do passado e que compartilham
e estendem no presente
na rica e diversa missão de proclamar o reino de Deus que está cada vez mais moldando seu
futuro

Esses materiais de estudo, divididos em 20 sessões interativas, apresentam uma coleção de histórias
sobre todos os tipos de gente anglicana e apresentam ideias-chave que moldaram este ramo da igreja
cristã. As histórias não descrevem e não poderiam descrever toda a experiência anglicana, mas
cobrem uma ampla gama dela. As/Os participantes são convidadas/os a ler e re�etir sobre essas
histórias e ver como elas enriquecem, desa�am e mudam a maneira como entendem os modos
anglicanos de ser cristão.
 
Os materiais de estudo podem ser encontrados aqui

Atualização sobre a iniciativa Jovens
Teólogas/os Anglicanas/os

O grupo “Jovens Teólogas/os Anglicanas/os (YAT)” teve eleições em maio, após o convite enviado no
início do ano. Um novo grupo de animação foi eleito, a partir de membros de toda a Comunhão
Anglicana que atenderam ao convite. Desde então, tem havido discussões sobre questões de
identidade, propósito e governança, com os seguintes resultados -
 
Identidade  
O projeto Jovens Teólogos Anglicanos é um encontro de jovens (com idades entre 18-40) de toda a
Comunhão Anglicana que busca conectar, encorajar e capacitar jovens anglicanos com uma paixão
por teologia. Não é necessário ser uma/um teóloga/o "o�cial" (ordenada/o, quali�cado
academicamente ou experiente) para participar.
 
Finalidade
O YAT visa

Incentivar as/os jovens anglicanas/os a encontrar sua própria voz. 
Torne a teologia mais acessível e inclusiva, capacitando as pessoas jovens a contar suas histórias
desde as bases. 
Use seus dons na escrita, fala, performance, arte e imagens para comunicar e contribuir para a
teologia na vida de toda a Igreja.

 
Governança
O YAT é dirigido por membros eleitos do grupo de animação, incluindo editores regionais. Tendo
reconhecido algumas missões sobrepostas com outras redes da Comunhão Anglicana, estamos
trabalhando em parcerias com algumas delas. Há uma conversa em andamento com a Rede de Jovens
da Comunhão Anglicana.
 
Lançamento
Planejamos ter nosso lançamento antecipado em maio de 2022. O lançamento será precedido por
uma atividade inicial nas redes sociais.
Os convites para ingressar ainda estão abertos a todos os jovens da Comunhão.
Você tem facilidade com idiomas? Você é criativo? Você escreve sobre teologia ou sobre trabalho
criativo? Você quer editar contribuições e incentivar outras pessoas?
Você vive nas redes sociais? Ou você ama web design? Você conhece alguém que gostaria de
participar? 
Para participar, envie um e-mail para younganglicantheology@gmail.com
Cathrine Ngangira e Pr Thomas Sharp

Planos de TEAC para webinars em
2022

TEAC está organizando uma segunda série de webinars no Zoom para educadoras/es teológicos em
toda a Comunhão Anglicana. Esta série analisará diferentes regiões do mundo, começando com a
região da Ásia e do Pací�co na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, das 9h às 11h GMT.
Educadoras/es em teologia da região estão sendo convidadas/os a oferecer suas perspectivas sobre os
desa�os e oportunidades atuais. A região subsaariana da África será o tema em 24 de março de 0900-
1100 GMT, e a região do Caribe e da América Latina em 19 de maio de 1600-1800. Os webinars estão
abertos a todos da Comunhão Anglicana e você está calorosamente convidado a participar.

Conversas Episcopais
As conversas episcopais que estão sendo organizadas pela equipe da Conferência de Lambeth já
completaram quatro de suas seis sessões.  Um resumo das conversas de cada mês dos 25 grupos está
sendo produzido pela equipe TEAC e estes oferecem uma rica visão sobre o que está atualmente
ocupando a mente de nossas/os bispas/os e qual será a direção futura de nossas igrejas. Os resumos,
que estão se tornando mais detalhados a cada mês, podem ser encontrados nos seguintes links -

Como a pandemia está afetando as comunidades em torno da Comunhão Anglicana - Um
resumo das re�exões do mês passado nas Conversas dos Bispos - Sessões de julho - A
Conferência de Lambeth
O que signi�ca proclamar boas novas? Um resumo das re�exões do mês passado nas Conversas
dos Bispos - sessões de agosto. – A Conferência Lambeth
Um resumo das conversas episcopais de setembro - A Conferência de Lambeth

Novo livro sobre Educação Teológica
por Extensão (TEE) acaba de ser

publicado
A educação teológica está em uma encruzilhada
global. Embora muitos programas tradicionais
lutem para manter a matrícula das/os estudantes,
o ambiente de hoje oferece oportunidades
empolgantes de servir a igreja global de maneiras
que são acessíveis, em vários níveis e
educacionalmente e�cazes.
 
TEE for the 21st Century (ETE para o Século
XXI) utiliza perspectivas missiológicas,
educacionais e sociológicas para explorar a
educação teológica por extensão (ETE) como uma
ferramenta contemporânea poderosa para
capacitar a igreja global para sua missão global.
De autoria múltipla de uma equipe global de
especialistas em diferentes disciplinas, reunidos
pela Associação Increase, este livro fala sobre as
necessidades de treinamento da vida real da
igreja de hoje. Dirigido a lideranças, professores
e outros pro�ssionais deste mundo, ele oferece
uma estrutura robusta para avaliar criticamente
o impacto da ETE na formação de discípulas/os
para toda a vida em uma ampla variedade de
contextos e locais. Com um histórico
comprovado em toda a Ásia, América Latina e
África, a ETE tem um papel a desempenhar no
futuro da igreja, capacitando cada membro a
cumprir seu chamado dado por Deus ao
ministério e missão.
 
Mais detalhes em TEE para o Século XXI
(langhamliterature.org)

Teologia por Justiça Ambiental e Ética
Em resposta à crise ambiental, TEAC em parceria com o USPG e contando com um grupo
internacional de teólogos e educadores está agora facilitando a produção de materiais de estudo
sobre teologia para justiça ambiental e ética, em nível introdutório / certi�cado. A ideia é que este
recurso ofereça um conjunto de videoconferências acessíveis, com notas de acompanhamento,
fornecendo uma visão geral dos principais tópicos e questões com listas de outros recursos online. Os
materiais serão apresentados de forma a permitir que sejam incorporados aos módulos e programas
existentes de instituições teológicas em todo o mundo. Eles serão projetados especialmente para
cursos e faculdades em instituições com recursos limitados de biblioteca. Espera-se que um primeiro
rascunho seja publicado no site do Escritório Global da Comunhão Anglicana em meados de 2022.

Artigos de TEAC para webinars de
2021

Os artigos de todos os webinars deste ano estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português
em  https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars.aspx
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Cuidadoras/es da Criação - uma ecologia para esperançar
Um seminário a serviço da igreja local
Educação para o discipulado em um mundo com COVID
Estudando a Doutrina Anglicana
Lendo a Bíblia no contexto
Educação para o discipulado
Apresentando a TEAC 

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

Entre em contato com a Equipe do
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, baseado no Brasil   
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Muthuraj Swamy Gerente de Projeto de Educação Teológica para Missões, baseado
no Cambridge Centre for Christianity Worldwide, Reino Unido 
muthuraj.swamy@anglicancommunion.org

Anglican Consultative Council
St Andrew's House
16 Tavistock Crescent
London W11 1AP UK
www.anglicancommunion.org
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