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Sul da Ásia em destaque
O primeiro webinar de TEAC de 2022
Muthuraj Swamy
O primeiro dos webinars organizados por TEAC deste ano foi realizado em 10 de fevereiro com foco
na educação teológica na Índia, Paquistão e Sri Lanka. Foram 120 inscrições com 80 participantes no
dia e demais assistiram à gravação, que será disponibilizada posteriormente em Cambridge Centre for
Christianity Worldwide - YouTube

O webinar foi organizado em colaboração com o Cambridge Centre for Christianity Worldwide
(Centro para Cristianismo Mundial de Cambridge – CCCW) com três palestrantes do Sul da Ásia - Rev.
Prof. Israel David, do United Theological College, Bangalore, Índia; Professora Lubna Younas Dewan,
Diretora do St Thomas Theological College, Karachi, Paquistão; e o Rev. Rasika T B Abeysinghe,
Palestrante do Theological College of Lanka, Pilimatalawa, Sri Lanka. Cada palestrante apresentou
documentos informativos e para re exão que delinearam uma série de desa os e oportunidades em
seus respectivos contextos, nos quais a educação teológica é conduzida dentro das instituições
ecumênicas. Os documentos estão disponíveis aqui https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-educationwebinars.aspx
https://www.cccw.cam.ac.uk/2022/01/26/south-asia-challenges-and-opportunities-for-theologicaleducation/

Foram abordados os seguintes tópicos:
1. A pandemia da Covid-19 lançou alguns grandes desa os, bem como oportunidades para que as
instituições teológicas e as igrejas re itam e ajam em relação a eles;
2. A importância do cenário multirreligioso dentro do qual a educação teológica é ministrada nos
três contextos (Índia, Paquistão, Sri Lanka), embora com religiões diferentes em cada contexto
(hinduísmo, islamismo e budismo). Ele continuará a moldar a educação teológica e as
instituições teológicas e igrejas precisam explorar maneiras criativas de se envolver com essas
tradições religiosas e loso as;
3. A importância da contextualização para a teologia, o culto e a liturgia nesses contextos - apesar
dos muitos desenvolvimentos recentes na indigenização, muitas instituições e igrejas ainda têm
formas e estruturas altamente ocidentalizadas que muitas vezes não se acomodam
confortavelmente com as experiências das pessoas dentro de seus contextos locais;
4. A necessidade de levar a educação teológica além dos limites dos seminários e faculdades
teológicas, e fazer isso de forma ampla, assim como incorporar as perspectivas básicas no
currículo e a forma como a educação teológica é realizada. Paralelamente a isto, o papel da
praxis na educação teológica precisa ser abordado;
5. A importância dos padrões de cuidados e protocolos de saúde da comunidade, mudanças na
maneira de fazer os exames, aprendizado on-line e como lidar com o número crescente de
estudantes que usam recursos on-line sem a devida comprovação cientí ca em suas pesquisas;
6. Utilizar as inúmeras oportunidades para desenvolver ainda mais a educação teológica, como
por exemplo através do crescente papel das mulheres na educação teológica, particularmente
no Paquistão, e a importância cada vez maior da aprendizagem multicultural oferecida nesses
contextos, o que pode levar a novas e criativas formas de conduzir a educação teológica;
7. A importância da esperança no contexto de promover a educação teológica, uma esperança
construída sobre cuidado, compaixão e coragem, para atender nossas comunidades e nosso
ambiente - cuidando tanto das pessoas envolvidas na educação teológica em vários níveis
quanto da igreja e da comunidade em geral; compaixão pelas pessoas vulneráveis e pelas que
carecem de recursos; e coragem em continuar a jornada dentro da educação teológica,
mantendo nossa esperança em Deus, Theos.
Além de educadores teólogas/os, também participaram do webinar estudantes de pós-graduação e
lideranças de igrejas e missões da Comunhão Anglicana e vários participantes ecumênicos de outras
denominações eclesiásticas. Todos participaram ativamente e contribuíram de forma valiosa para as
conversas.
O próximo webinar terá como foco as Américas, incluindo o Caribe, em 26 de maio, das 10h00-12h00
(Costa Rica) / 16h00-18h00 GMT. Em outubro, o foco será a região subsaariana da África. Os webinars
estão abertos a todas as pessoas de toda a Comunhão Anglicana e você está calorosamente convidado
a participar.

Novos materiais de estudo lançados
Ser Anglicana/o Parte 2: Aprendendo com
as Perspectivas Globais
Esta nova série de materiais de estudo foi lançada no St. Mellitus College, Londres, no dia 22 de
fevereiro. Ela foi apresentada pela Professora Kwok Pui-Lan da Candler School of Theology, Rev. Dr
Marcus Throup do St Mellitus College e Muthuraj Swamy e Stephen Spencer - TEAC.
São 43 vídeos curtos, disponíveis aqui:
Aprendendo de perspectivas globais II

Os vídeos são destinados a qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre o Anglicanismo
mundial e são especialmente úteis para grupos de estudo e para uso dentro de programas acadêmicos.
O Manual para os vídeos, com uma lista de outros recursos, pode ser acessado aqui:
Manual – Sendo Anglicana/o – aprendendo das perspectivas globais
O Rev. Dr. Will Adam, Diretor de Unidade, Fé e Ordem e Secretário-Geral
Adjunto da Comunhão Anglicana, a rmou: “O projeto de vídeos Ser
Anglicana/o é uma grandiosa conquista, e é realmente muito bom ouvir as
vozes de todas essas pessoas ao redor da comunhão. Os testemunhos são
realmente calorosos e uma alegria de se ver. Eles também deixam muito
claro que a Comunhão Anglicana é ampla e global. Além disso, traz as vozes
(não apenas palavras impressas) de todos os lugares, juntos”.
Saiba mais, acessando
www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/beinganglican.aspx

Ser Anglicana/o Parte 1 Aprendendo com
Nossa História
Anúncio da publicação online de Ser Anglicana/o Parte 1 - Aprendendo com Nossa História
Esse material de estudo tem foco na história do anglicanismo contemporâneo e foi projetado para ser
utilizado como um curso para pequenos grupos, ou para estudo individual. Também disponível nos
idiomas francês, português e espanhol.
Disponível em www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/being-anglican.aspx

Atualizações sobre Jovens Teólogos
Anglicanos
Marque em sua agenda! O Projeto Teologia Jovem Anglicana tem o
prazer de anunciar que o evento de lançamento on-line será no dia
12 de maio, às 12h UTC. Todas/os estão convidadas/os a participar.
Mais detalhes e inscrição para o evento serão divulgados em breve.
Visite nosso site (younganglicantheology.org) e a página no
facebook (www.facebook.com/YoungAnglicanTheology) para
saber mais sobre o projeto e participar.

Fazendo Eco Teologia e discutindo Ética
Em resposta à crise ambiental, TEAC está agora realizando a produção de materiais de estudo sobre
teologia ambiental e ética. Trata-se de uma parceria com a USPG (Sociedade Unida Parceira no
Evangelho), com a ajuda de um grupo internacional de teólogas/os e educadoras/es, em nível
introdutório / certi cado. O recurso será disponibilizado em vários idiomas e oferecerá um conjunto
de conversas em vídeo acessíveis, acompanhadas por observações de gente colaboradora,
proporcionando uma visão geral dos principais tópicos e perguntas, com listas de outros recursos online. Os materiais serão apresentados de forma a permitir que sejam incorporados aos módulos e
programas existentes em todo o mundo, projetados especialmente para cursos e faculdades que têm
recursos limitados de biblioteca. A expectativa é que a primeira edição seja publicada no site da ACO
no nal do ano.

Uma nova Comissão da Comunhão
Anglicana para Educação Teológica
O Comitê Permanente do Conselho Consultivo Anglicano recentemente decidiu constituir uma nova
Comissão para a Educação Teológica da Comunhão Anglicana. O comitê considerou a centralidade da
aprendizagem para o discipulado e a vida e saúde das igrejas da Comunhão Anglicana, sobretudo
nesta época de Discipulado Intencional, e, portanto,
aprovou a criação de uma Comissão, com a missão de construir uma comunidade
autossustentável de educadoras/es teológicos em toda a Comunhão Anglicana por meio de
trabalho em rede online e o desenvolvimento compartilhado de recursos online, visando apoiar
o aprendizado de todas as pessoas de Deus, como parte do Tempo de Discipulado Intencional;
solicitou ao Secretário que convide os Primazes da Comunhão Anglicana a nomear pessoas a
serem membros dessa comissão.
solicitou ao departamento de Educação Teológica do Escritório da Comunhão Anglicana que
facilite a criação da Comissão, abrindo uma associação geral para as instituições teológicas e
para membros individuais. Seria solicitada uma taxa de liação das instituições, a m de
desenvolver uma base nanceira para a Comissão, eventualmente para torná-la
autossustentável e auto extensível;
e que a Comissão seja lançada formalmente na próxima reunião do Conselho Consultivo
Anglicano (ACC18), em 2023, com um mandato de cinco anos.

Mestrado (Rota da Diáspora Cristã
Africana)
A Church Mission Society (CMS) oferece um mestrado totalmente online com foco na diáspora cristã
africana, credenciado pela Universidade de Durham. Trata-se de um programa de 3 anos e com custo
total de £5, 250. Podemos oferecer uma bolsa de estudos para até 50% das mensalidades para
estudantes anglicanas/os. O programa é conduzido pelo Dr. Harvey Kwiyani. Acesse o link abaixo
para mais detalhes:
https://pioneer.churchmissionsociety.org/courses/common-awards-ma-theology-ministry-mission/

Rota África

Tópico Avançado em História da Igreja
Prática Re exiva: Liderança e Colaboração
Cristianismo e Tradições Religiosas Indígenas
Missão e Eclesiologia no Contexto Contemporâneo
Pesquisa e Re exão: Recursos e Métodos
Pentecostalismo Global
Dissertação em Teologia, Ministério e Missão

Ano um
Ano um
Ano um
Ano dois
Ano dois
Ano dois
Ano três

Caso tenha interesse em se inscrever, entre em contato com:
harvey.kwiyani@churchmissionsociety.org
cathy.ross@churchmissionsociety.org

Novo livro de Educação Teológica por
Extensão (ETE)
ETE para o século XXI utiliza perspectivas missiológicas, educacionais e sociológicas para explorar a
educação teológica por extensão (ETE) como uma poderosa ferramenta contemporânea para preparar
a igreja global para sua missão global. Este livro, que é uma obra multiautoral, realizada por uma
equipe global de especialistas na disciplina, reunidos pela Associação Increase, fala sobre as
necessidades reais de capacitação da igreja de hoje. Dirigido a líderes, professores e pro ssionais,
oferece uma estrutura robusta para avaliar criticamente o impacto da TEE na formação de discípulos
por toda a vida, em uma grande variedade de contextos e locais. Com um histórico comprovado na
Ásia, América Latina e África, a TEE tem um papel a desempenhar no futuro da igreja, capacitando
cada membro a cumprir seu chamado de Deus para o ministério e missão.
Mais detalhes tem TEE para o Século 21 (langhamliterature.org)

Islã e Relações Cristão-Muçulmanas
O Rev. Dr. David Marshall é um reverendo da Igreja da Inglaterra com ampla experiência na educação
teológica, especialmente no campo dos estudos islâmicos e das relações cristão-muçulmanas. Ele
também trabalhou internacionalmente nas relações inter-religiosas com a equipe do Arcebispo de
Canterbury e no Conselho Mundial de Igrejas. Agora atuando como freelancer na Suíça, ele está
interessado em se conectar com igrejas e seminários de todo o mundo e especialmente em contextos
de maioria muçulmana, para aprender com sua experiência e possivelmente oferecer ensino ou outro
apoio. Seu CV e algumas de suas publicações estão disponíveis aqui:
https://unibe-ch.academia.edu/DavidMarshall.
E-mail: revdem63@yahoo.co.uk
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Ser Anglicano - Aprendendo com nossa História
Guardiões da Criação - uma ecologia cheia de esperança
Um Seminário a Serviço da Igreja Local
Educação para Discipulado em um Mundo com COVID
Estudando a Doutrina Anglicana
Interpretando o Contexto da Bíblia
Educação para Discipulado
Conhecendo TEAC

Novembro 2021
Julho 2021
Março 2021
Novembro 2020
Junho 2020
Março 2020
Novembro 2019
Julho 2019

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

Contato da equipe TEAC
Stephen Spencer

Diretor para TEAC, sediado no Escritório da Comunhão Anglicana
em Londres.
stephen.spencer@anglicancommunion.org

Paulo Ueti

Diretor Assistente para regiões falantes de português, francês e
espanhol, sediado no Brasil.
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Muthuraj Swamy

Gerente de Projetos para Educação Teológica para a Missão,
sediado no Cambridge Centre for Christianity Worldwide, no
Reino Unido.
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org
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