
A Comissão para a Ciência da Comunhão Anglicana espera desenvolver uma 
compreensão mais profunda da ciência dentro da Comunhão Anglicana. 
 
A nova Comissão para a Ciência da Comunhão Anglicana (ACSC, em sua sigla em inglês) 
realizou sua reunião inaugural em 3 de dezembro, com a missão de desenvolver uma 
compreensão mais profunda da ciência dentro da Comunhão Anglicana e trazer uma 
forte liderança espiritual em todas as questões globais envolvendo a ciência.  
 
A comissão é copresidida pelo arcebispo da Cidade do Cabo, África do Sul, Thabo 
Makgoba, e pelo bispo de Oxford, Inglaterra, Stephen Croft, e inclui cientistas, 
teólogas/os e bispas/os de todo o mundo. 
 
O Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, disse à reunião da comissão, realizada on-line, 
que a ciência estava "profundamente embutida em nossa experiência de criação e de 
ser humano e de procurar entender o mundo ao nosso redor", mas que a Igreja a tinha 
"negligenciado muito" ao longo dos séculos.  
 
Ele disse que o mundo estava passando por um período de mudanças "esmagadoras e 
inimagináveis" com rápidos avanços em áreas como Inteligência Artificial, e que 
"precisamos nos dirigir a esse mundo, caso contrário estaremos completamente 
desconectados e não poderemos falar de ética".  
 
O Bispo copresidente Stephen Croft disse esperar que a comissão ajude a Igreja a 
"ouvir e receber a melhor ciência" sobre questões como mudanças climáticas, doenças 
e tecnologia e a "falar compassiva e criativamente" no diálogo cada vez mais complexo 
em torno destas questões. "Ajudará nossas igrejas a falar sobre isto a partir de nossa 
própria tradição com confiança, para um mundo que se debate com estas questões", 
disse ele.  
 
O copresidente Thabo Makkgoba disse que a pandemia da Covid-19 e as preocupações 
em torno das vacinas deixaram clara a desconfiança de muitas pessoas em relação à 
ciência, ou sua visão de que ela entra em conflito com sua fé. Ele disse: "A Comissão 
caminhará ao lado dessas pessoas enquanto mostra a toda a família ecumênica que 
Deus pode trabalhar no mais ínfimo material, nos dados, na saúde e em nossa vida 
cotidiana".  
 
Entre as pessoas que compõe a Comissão estão o bispo Joseph Galgalo, ex-vice-
chanceler e professor associado de Teologia na Saint Paul's University em Limuru, 
Quênia; a professora Jennifer Strawbridge, professora associada de Estudos do Novo 
Testamento na Universidade de Oxford no Reino Unido; o professor Andrew Briggs, 
professor de Nanomateriais na Universidade de Oxford, especialista em microscopia 
acústica e materiais para tecnologias quânticas; e a bispa Emily Onyango, bispa 
assistente na diocese de Bondo, Quênia.  
 
O professor Andrew Briggs, convocando a reunião, disse: "A visão da ACSC é equipar os 
bispos da Igreja para uma liderança corajosa e confiante nas questões que envolvem a 
ciência, abraçando a ciência como um recurso dado por Deus para a vida da fé, e 



oferecendo a sabedoria da fé ao impacto da ciência". A emergência climática e a 
pandemia trouxeram para casa como a fé cristã é realizada através do amor 
materialmente acionável".  
 
As pessoas que fazem parte da Comissão deixaram claro seu compromisso de garantir 
que as vozes das/os indígenas, marginalizadas/os e jovens sejam ouvidas na conversa, 
e que ela apoie as pessoas de fé que trabalham na ciência. Eles concordaram que o 
trabalho da comissão será enraizado em questões de justiça global, equidade e 
antidiscriminação. 
 
A ACSC será formalmente lançada na Conferência de Lambeth em Cantuária, 
Inglaterra, em julho e agosto do próximo ano, onde o Arcebispo Justin disse que 
esperava ver "um aumento de desejo para que a Igreja se comprometa com a ciência 
em cada país, província, diocese".  
 
A ACSC pretende realizar sua primeira conferência pouco tempo depois.  
 
A Comissão:  
 
ARCEBISPAS/OS e BISPAS/OS 
  
++Thabo Makgoba - Arcebispo da Cidade do Cabo 
++Linda Nicholls – Primaz da Igreja Anglicana do Canadá 
++Antje Jackelen - Arcebispa de Uppsala e Primaz da Igreja da Suécia 
+Steven Croft - Bispo de Oxford 
+Emily Onyango – Bispa Assistente na Diocese de Bondo, Quênia 
+Renta Nishihara - Bispo de Chubu, Japão 
+Michael Beasley - Bispo de Hertford, Inglaterra 
+Richard Cheetham - Bispo de Kingston; co-diretor do Equipping Christians in an Age of 
Science 
 
CIENTISTAS 
  
Professor Andrew Briggs - Professor de Nanomateriais, Dept. de Materiais, Oxford 
Dra. Heather Payne - Consultora Pediatra & Consultora Médica Sênior do Governo 
Galês. 
Professor Gustavo Assi – Professor Assistente do Departamento de Arquitetura Naval e 
Engenharia Oceânica da Universidade de São Paulo 
Dra. Santa Ono - Presidente e Vice-Chanceler, Universidade de British Columbia 
(imunologista molecular) 
Dr Derrick Aarons - Consultor de Bioética & Faculdade Adjunta - Centro de Bioética 
Global, Universidade St. George's, Granada, Índias Ocidentais. Médico de Família e 
anteriormente Ethicist for the Caribbean Public Health Agency (CARPHA). 
Professor Kwamena Sagoe – Virologista molecular e de saúde pública, Universidade de 
Gana, Zambia.  
 
TEÓLOGAS/OS 



  
Revda Canon Professora Jennifer Strawbridge - Professora Associada em Estudos do 
Novo Testamento, Universidade de Oxford & Canon Theologian, Blackburn Cathedral 
 
CONSULTORAS/ES 
  
Revd Canon Rachel Carnegie - Diretora Executiva, Anglican Alliance 
Reverendíssimo Joseph Galgalo - Bispo assistente, Diocese de All Saints Cathedral, 
Nairobi, Quênia. Anteriormente Vice-Chanceler e Professor Associado de Teologia, St 
Paul's University, Quênia. 
Revd Canon Dr. Stephen Spencer - Diretor de Educação Teológica na Comunhão 
Anglicana 
++Ian Ernest - Representante Pessoal do Arcebispo de Cantuária junto à Santa Sé; 
Diretor do Centro Anglicano em Roma (de Mauritius) 
Dr. Christopher M. Hays - anteriormente Professor do Novo Testamento no Seminário 
Bíblico da Colômbia 
Eamonn Mullally - Envolvido no planejamento da Conferência de Lambeth como 
cônjuge da Bispa da Diocese de London. Arquiteto de TI & Empresa, guia turístico da 
cidade de Londres 
 


