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Educação Teológica na Conferência de
Lambeth

Stephen Spencer

A educação teológica estará no coração na Conferência de
Lambeth. O motivo é que todos os dias da conferência começarão
com o estudo da Bíblia, particularmente a Primeira Carta de
Pedro, por meio de exposições e grupos de estudo bíblico. Esse
estudo também in�uenciará as conversas e discussões
subsequentes ao longo do dia, porque os tópicos diários seguirão
com base na passagem de 1 Pedro desse dia. Se as/os bispas/os
decidirem fazer “chamadas” (convites) para a igreja global, elas
também terão origem em seu estudo da carta. Há um sentido
profundo no qual as/os bispas/os e seus cônjuges se colocarão sob
as escrituras e serão educadas/os por elas enquanto vivem, oram,
adoram, conversam e re�etem juntos. Será fascinante ver como o
Espírito de Deus conduz e guia esse aprendizado e re�exão durante
e depois da conferência.

Além disso, muitas das conversas e apresentações oferecerão percepções por parte dos que possuem
conhecimento especializado em uma gama de tópicos, como Missão e Evangelização, Igreja Segura,
Comunhão, Reconciliação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Unidade Cristã, Relações
Inter-Religiosas, Ciência e Fé e Discipulado. A conferência será uma celebração de aprendizados para
as/os bispas/os e seus cônjuges! O último tópico, sobre Discipulado, também tratará do futuro da
educação teológica. Isto porque ser discípula/o é literalmente ser aprendiz ou “pupila/o” e é possível
que, a partir de uma nova análise da natureza do discipulado, as/os bispas/os convoquem uma
renovação e transformação na forma como o aprendizado teológico é realizado em toda a Comunhão
Anglicana.
 
Também serão realizados dois seminários dedicados à educação teológica, um com foco na Ásia,
América Latina e Caribe e outro na região da África Subsaariana. Faculdades, seminários e programas
de treinamento em teologia nessas regiões enfrentam desa�os particularmente difíceis e existe uma
necessidade premente de que as/os bispas/os se envolvam com essas questões. Esses seminários
possibilitarão a eles a oportunidade de fazer isso. Como parte da equipe do TEAC, Paulo, Muthuraj e
eu iremos apoiar esses seminários e a conferência de forma geral, ajudando a garantir que ela seja
uma experiência educacional enriquecedora, que aborde os desa�os e oportunidades para a educação
teológica em toda a Comunhão Anglicana.

A Crise da Migração e o papel da
Educação Teológica

Consulta do TEAC e webinar na Guatemala em 26-

28 de maio

Dez educadores teológicos das igrejas anglicanas de toda a América Central e do Sul, reunidos na
Cidade da Guatemala para uma consulta importante sobre a crise migratória e sobre como as igrejas e
seus seminários e programas de treinamento podem dar uma resposta. O Escritório de Parceria
Global para a América Latina (TEC) e uma pessoa dos Ministérios Latinos (TEC) ofereceram sua
contribuição para a discussão. Realizada por TEAC, a consulta contribuirá com percepções para os
seminários da próxima Conferência de Lambeth. O grupo na Guatemala foi acompanhado online por
cerca de 50 outros participantes na primeira sessão, um webinar conduzido por Loida Sardinas da
Colômbia e Gabriela Merayo da Argentina. Elas lembraram a todos que existem hoje mais de 280
milhões de migrantes no mundo, sendo que 20% desse total se desloca dentro da América Latina e
muitos para as fronteiras dos Estados Unidos. Muitos podem ser vítimas de exploração, xenofobia e
racismo e já aconteceram mais de 100.000 desaparecimentos no México e na América Central. A
consulta também ouviu como a migração está no âmago da Bíblia, desde Abraão e o Êxodo até o
episódio que de�ne o Exílio do povo de Israel. Elizabeth Cook, da Costa Rica, salientou que a Bíblia foi
escrita por migrantes para migrantes, e que os migrantes são hoje, portanto, irmãos e irmãs que
precisam de respeito, dignidade e apoio. Neli Miranda, da Guatemala, lembrou à consulta que a
atividade missionária é a mãe da teologia e que, portanto, a educação teológica precisa se colocar
dentro das realidades da crise. Como disse John Mackay há alguns anos, isso precisa ser feito na
estrada e não na varanda”. Em breve será divulgada uma série de vídeo clips da consulta, como um
recurso introdutório sobre o assunto, e os documentos serão publicados online em três idiomas por
TEAC no devido tempo.

Projeto Jovens Teólogas/os
Anglicanas/os acaba de ser lançado

Somos um grupo de jovens (na faixa de 18-40 anos) de toda a
Comunhão Anglicana que busca conectar, estimular e empoderar
jovens anglicanas/os apaixonadas/os por teologia. Não é necessário
ser uma/um teóloga/o “o�cial” (ordenada/o, com quali�cação
acadêmica ou experiente) para se juntar ao grupo.
 
Por meio de seminários online e nosso blog, queremos:

estimular a juventude anglicana a encontrar sua própria voz
tornar a teologia mais acessível e inclusiva
estimular a juventude anglicana a usar dons na escrita, na
fala e na arte para contribuir para a vida de toda a igreja

Se quiser saber mais sobre nosso ciclo atual de publicações ou
apresentar seu trabalho, acesse nossa página de Envios para mais
informações. Trabalhamos em parceria com a Rede da Juventude
da Comunhão Anglicana.
 

Notícias da Fundação Santo Agostinho
Stephen Lyons

A Fundação Santo Agostinho é um fundo da Comunhão Anglicana que tem, em seu coração, o desejo
de apoiar o aprofundamento e o desenvolvimento da educação teológica em toda a Comunhão. Isso é
feito com a oferta de assistência �nanceira para instituições e pessoas.
 
O Fundo de Inovação da Fundação apoia as instituições (escolas de teologia, dioceses e províncias) em
projetos educacionais teológicos inovadores, com a oferta de bolsas de um ano (até o máximo de
£15.000) ou mais de dois anos (até o máximo de £20.000). A data de encerramento para inscrições
para o Fundo de Inovação é 15 de setembro de cada ano e o resultado é divulgado até o �nal de
outubro seguinte.
 
As concessões de Bolsas de Estudo (para doutorado) e “Fellowships” (fundo para pesquisa,
intercambio de docentes, publicação) são destinadas a indivíduos. A Fundação oferece um número
limitado de cada uma, todos os anos: As Bolsas de Estudo visam apoiar as/os candidatas/os em estudos
de doutorado e podem chegar a um máximo de £50.000 ao longo de um período de três anos de
estudo; as chamadas “Fellowships” visam oferecer um máximo de £2.500 em uma única vez, para
projetos como o �nanciamento de desenvolvimento pro�ssional para uma liderança religiosa no
Mundo Majoritário, o �nanciamento de uma/um teóloga/o e/ou educadora/or teológico de uma
Província para dedicar tempo para lecionar em uma Instituição de Educação Teológica (IET) de outra
Província; uma contribuição para o �nanciamento de uma/um ministra/o licenciada/o (leiga/o ou
ordenada/o) para a realização de um curso especí�co de estudo com resultado de�nido; o
�nanciamento de uma licença para estudos com resultados claramente de�nidos; ou um período de
consultoria focado em um trabalho, um projeto de mentoria ou auxílio para escrever uma publicação.
 
A data de encerramento das inscrições para Bolsas de estudos e Fellowships é 1º de dezembro e o
resultado será conhecido até o �nal de maio do ano seguinte. 
 
Para mais detalhes sobre as concessões e o trabalho da Fundação, acesse o site. Também no site
constam detalhes do tipo de iniciativas, concessões anteriores que foram feitas e acesso aos
formulários de inscrição relevantes.  Para mais informações ou consultas além do site, entre em
contato com: staugustinef@gmail.com

Intercâmbio de Faculdades pela
Comunhão

Cônega Anne Tomlinson 
No sábado, 28 de maio, estudantes do Scottish Episcopal Institute (SEI) participaram de um webinar de
duas horas sobre meio ambiente com seus colegas do Centro de Estudos Anglicanos (CEA) de Porto
Alegre, Brasil. Este foi o primeiro encontro de estudantes desde a formação de uma parceria de
companheirismo entre os dois institutos teológicos, há dois anos. Até agora, o contato era feito por
meio do compartilhamento de boletins, fotogra�as e orações.
 
Reunidas/os em torno de nossa preocupação comum com a criação, ouvimos Luri Lima, do norte do
Brasil, que falou apaixonadamente sobre a sabedoria e o trabalho dos povos indígenas - especialmente
as mulheres e as/os idosas/os - na região da �oresta tropical amazônica, que buscam proteger essa
área de maravilhosa biodiversidade das inúmeras depredações feitas a ela pela ganância
neocapitalista, e do martírio sofrido por quem busca trabalhar com eles na defesa de sua terra natal.
 
A apresentação de Iuri foi seguida pela do Prof. Alberto (Beto) Carabajal, que falou com muita clareza
sobre a ligação entre espiritualidade de libertação e liturgia, sendo a primeira anterior à segunda; e
sobre a necessidade de engajamento político.
 
As duas apresentações foram para nós da Escócia uma experiência de conscientização, que abriu
nossos olhos para a realidade da situação no Brasil, deixando-nos envergonhadas/os e desa�ando-nos
a agir.
 
Eilidh Proudfoot então mostrou as apresentações dos alunos do SEI: da Dra. Valerie Cameron, sobre o
trabalho ambiental da Igreja Episcopal Escocesa por meio do Grupo Provincial do Meio Ambiente; de
Ferdinand von Prondzynski, sobre o trabalho da Igreja na liturgia e cuidado com a criação; e de
Roberta Ritson, sobre viver com sustentabilidade. Roberta fez uma demonstração de uma refeição
preparada com alimentos forrageiros (feitos a partir das forragens) locais, destacando o poder dos
pequenos passos no caminho para uma vida mais simples e sustentável. Isto atraiu a imaginação de
todos os presentes e levou a tarde/noite a um belo encerramento "ao redor da mesa" em oração e ação
de graças.
 
O SEI agradece à Rvda. Lucia da Ponte, Coordenadora do CEA, por seu trabalho na organização do
webinar; ao Prof. Paulo Ueti e o Revdo. Cônego Dr. Stephen Spencer do Escritório do TEAC da
Comunhão Anglicana por seu apoio e imensa ajuda prática; e ao Dr. Felipe Buttelli, IECLB pela
tradução simultânea oferecida de forma tão magní�ca durante todo o webinar.
www.sei.scot
 
Nota de Stephen Spencer: Se outros colegas quiserem formar elos de companheirismo pela Comunhão Anglicana, por
favor, entrem em contato.

Instituto Litúrgico Mir�eld
Roteiros para Diploma de Pós-Graduação e MA em Culto &
Liturgia (pela Universidade de Durham, Reino Unido)
 
Este programa é dirigido a educadoras/es teológicos ou estudantes
que queiram melhorar suas habilidades e compreensão do culto e
liturgia. Trata-se de um programa interessante, que propicia
quali�cação de pós-graduação, feito sob medida para prática e
teologia, com respostas para as questões levantadas pelo culto na
atualidade.
 
Realizado por uma equipe internacional e ecumênica de
especialistas, será conduzido por meio de ensino à distância,
basicamente online, mas com uma parte opcional presencial no
verão, em Mir�eld, no Reino Unido, sede do Mir�eld Liturgical
Institute, que é parte integrante do The College of the
Resurrection.  A faculdade tem uma longa tradição de ensino
litúrgico que vem desde os anos 1890 e a maior biblioteca litúrgica
da Inglaterra e muitos recursos para o ensino da liturgia e culto,
incluindo esplêndidos espaços litúrgicos.

Para informações adicionais, entre em contato: 
The Revd Dr Jo Kershaw (Diretor do Curso)
College of The Resurrection
Stocks Bank Road
Mir�eld, WF14 0BW, UK    E-mail: jkershaw@mir�eld.org.uk      www.college.mir�eld.org.uk
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Sul da Ásia em Destaque
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 

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

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