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Em seu grande conjunto de poemas 'Os 
Quatro Quartetos', T.S. Eliot descreve como 
podemos ter uma experiência, mas perder o 
significado. Isso pode ser tão verdadeiro para 
as/os estudantes de teologia quanto para 
qualquer outra pessoa: elas/es podem ficar 
tão preocupadas/os com os aspectos práticos 
do ministério e da vida da igreja, 
especialmente em uma crise como essa, que 
perdem o contato com o significado mesmo. 
 
Passar um tempo estudando as doutrinas da 
fé cristã, as crenças que sustentam tudo o 
que fazemos, pode fazer toda a diferença. 
Este guia de estudo fornece uma 
oportunidade para as/os estudantes fazerem 
isso, com a ajuda de textos anglicanos e 
ecumênicos disponíveis gratuitamente na 
internet (nem sempre em Português ainda), 
principalmente para aquelas/es da 
Comunhão Anglicana que não têm acesso a 
bibliotecas teológicas. Além disso, como Eliot 
continua dizendo, encontrar o significado 
‘restaura a experiência de uma forma 
diferente’. 

  
Declarações Recentes 

  
O guia de estudo se baseará no diálogo sobre 
a doutrina que as igrejas anglicanas mantêm 
entre si e com outras igrejas em todo o 
mundo desde que foram formadas. Nas 
últimas décadas, essas conversas produziram 
uma coleção rica e oficial de declarações 
acordadas, escritas por teólogas/os 
anglicanos em parceria com teólogas/os de 
outras igrejas, para criar um mapa amplo e 
rico da fé cristã, tal como foi recebida e 
transmitida por essas igrejas. 
Neste guia de estudo, aproveitando a 
disponibilidade das declarações de vários 

sites, uma introdução concisa e bem 
fundamentada da doutrina cristã é reunida 
para uso em grupos de trabalho, programas 
de estudo, seminários e faculdades de 
teologia em toda a Comunhão Anglicana. 
Este guia foi produzido por membros da 
Comissão Permanente Inter anglicana de 
Unidade, Fé e Ordem (IASCUFO), 
trabalhando em parceria com TEAC. Ele está 
sendo compilado para ser subido nas 
páginas de educação teológica do site da 
Comunhão Anglicana, para estar disponível 
gratuitamente para uso de todas/os. 
  

Conversas 
  
Para ajudar as/os leitores a se envolverem 
com os textos, o guia de estudo usará uma 
abordagem interativa, com perguntas e 
respostas em todos os capítulos. Começará 
com perguntas amplas, como: o que é 
doutrina em geral e qual é a doutrina 
compartilhada por todas as igrejas 
históricas, e a partir daí se restringe à 
doutrina anglicana mais especificamente. O 
primeiro capítulo examinará a natureza da 
doutrina em geral, apresentando seu lugar 
no discipulado e na missão como um todo. 
O segundo capítulo se voltará para as 
doutrinas do Credo Niceno, um credo 
compartilhado por igrejas do Oriente e 
Ocidente, Sul e Norte, usando um texto 
ecumênico recente e amplamente acolhido, 
Confessando a Fé, que desenvolve e aplica 
seu significado para hoje. Este capítulo 
oferecerá uma estrutura para as/os 
estudantes se envolverem com ele. O 
terceiro e mais longo capítulo se volta para 
a doutrina da Igreja, baseando-se em uma 
rica seleção de declarações eclesiológicas 
anglicanas e ecumênicas, para abordar esse 
assunto importante de várias direções, 
incluindo também a natureza dos 
sacramentos.  
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‘Assim, meus 

amados, como 

sempre vocês 

obedeceram, não 

apenas na minha 

presença, porém 

muito mais 

agora na minha 

ausência, 

ponham em ação 

a salvação de 

vocês com temor 

e tremor, pois é 

Deus quem 

efetua em vocês 

tanto o querer 

quanto o 

realizar, de 

acordo com a 

boa vontade 

dele. ’  

Filipenses 2.12-13 (NVI) 
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‘Ao entender melhor 
as maneiras pelas 

quais outros cristãos 
mantêm, expressam 

e vivem a fé, cada 
tradição confessional 

é frequentemente 
levada a uma melhor 

compreensão de si 
mesma e pode 

começar a ver suas 
próprias formulações 
de doutrina em uma 

perspectiva mais 
ampla. Essa 

experiência e 
discernimento dentre 

elas é mutuamente 
enriquecedora. O 
processo aborda 

respeitosamente o 
mistério da salvação 

e suas várias 
formulações, sem 

intenção de "reduzir" 
o mistério por uma 

ou por todas as 
formulações. O 

processo é um meio 
de avaliar mais 

adequadamente 
expressões da 

verdade da 
revelação, sua inter-

relação, sua 
necessidade e a 

possível diversidade 
de formulações. ’ 

 
World Council of 

Churches, Notions of 
‘Hierarchy of Truth’ – 

An Ecumenical 
Interpretation, 36. (em 

Português: Conselho 
Mundial de Igrejas, 

Noções de 'Hierarquia 
da Verdade' - Uma 

Interpretação 
Ecumênica, 36)  

e anglicanas sobre o significado e o local da 
doutrina comum e doutrinas específicas na 
vida da igreja, e depois reflete sobre como a 
situação descoberta pela primeira etapa é 
criticada positivamente por isso. Que 
mudanças e alterações no entendimento da 
doutrina comum e de doutrinas específicas 
poderiam ser feitos e como eles poderiam 
encontrar uma expressão mais autêntica e 
inspiradora em nossa vida cristã? A maior 
parte do conteúdo do guia de estudo incluirá 
esta segunda etapa.  

Agir  

Em resposta à perspectiva crítica sobre a vida 
da igreja obtida na segunda etapa, a terceira 
se constitui como, na prática, vamos 
preencher a lacuna entre o que está 
acontecendo e o que deveria estar 
acontecendo. Nesse caso, trata-se de decidir 
como a doutrina comum, e as doutrinas 
específicas, devem desempenhar um papel 
mais contextualmente autêntico e inspirador 
em nossa adoração, missão e discipulado, e 
então resolver fazer essas mudanças. É 
melhor fazer isso como um exercício 
colaborativo, para que possamos nos apoiar 
mutuamente nessas mudanças e nos 
compromissos que assumimos. 

O guia de estudo abordará cada área da 
doutrina através deste método de três 
etapas. Dentro disso, como mencionado, ele 
utilizará uma forma de apresentação de 
perguntas e respostas, percorrendo cada 
seção como um diálogo entre o leitor e as 
declarações relevantes. Em cada ponto, o 
leitor será solicitado a passar da leitura e 
compreensão para a interpretação e 
expressão práticas. Além disso, com essa 
abordagem, não há um conjunto único de 
resultados, pois cada grupo, em seu próprio 
contexto, encontrará sua própria maneira de 
viver a doutrina que recebeu. 

As citações de textos anglicanos e 
ecumênicos serão colocadas em box, para 
que se destaquem claramente. Informações 
sobre os textos com detalhes bibliográficos 
serão fornecidas no final do guia de estudo. 
Boa Viagem! 

(Este artigo é uma versão revisada da introdução a 
Em que os Anglicanos acreditam? Um guia de 
estudo da doutrina cristã das Declarações 
Anglicanas e Ecumênicas, TEAC 2020. Este guia de 
estudo será publicado na página de Educação 
Teológica do site da Comunhão Anglicana até o 
final de Julho de 2020. Acesse https://
www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education.aspx - Traduções estão 
sendo preparadas.) 

Do pensamento à ação 

Tais declarações acordadas, no entanto, 
apenas nos trazem até aqui. Elas precisam 
ser não apenas lidas, mas entendidas, 
interpretadas e expressadas em adoração, 
missão e discipulado. É preciso haver 
momentos em que ‘a ficha cai’ e o 
significado das doutrinas se torna claro e 
energizante, e continuamos a expressá-las 
em nossas vidas. 

Tudo isso será muito diferente em lugares 
diferentes, dependendo das realidades 
sociais e culturais do respectivo contexto. 
Cada grupo de estudo encontrará sua 
própria maneira de fazer essas coisas, em 
um nível e de uma maneira apropriada. A 
pessoa que lidera o processo de estudo 
precisará ser sensível a essas dinâmicas e 
modelar o estudo de acordo. 

Para ajudar com isso, este guia de estudo 
utilizará uma abordagem para o 
aprendizado já promovido neste boletim e 
frequentemente descrito como ‘Método Ver
-Julgar-Agir’, ou ‘Discernimento, Avaliação, 
Ação’. É um método simples, mas eficaz, de 
três etapas de reflexão e ação, que se move 
do contexto da/o estudante para o texto em 
questão e depois para uma resposta prática, 
a ser repetida várias vezes: 

Ver 

Esta primeira etapa consiste em ver a 
situação em que nos encontramos - nosso 
'contexto'. Essa análise perguntará o que 
está acontecendo, quem está envolvido e 
quais são seus efeitos. Nesse caso, com a 
doutrina como assunto, as perguntas serão 
sobre qual é o papel atual da doutrina (ou 
doutrinas específicas) na vida de nossa 
igreja (local ou regional), quem está 
envolvida/o nessa função e que efeito isso 
tem. Essa primeira etapa do processo 
pedagógico requer um grau de análise social 
e é realizada como um exercício de grupo, 
envolvendo aquelas/es que compartilham 
essa realidade e que podem analisá-la 
juntos. 

Julgar 

A segunda etapa é obter uma perspectiva 
crítica sobre o tema, aprendendo com 
autoridades como as escrituras, o ensino 
oficial da igreja e academia e comparando e 
contrastando o que acontece agora em 
nosso contexto com o que deveria 
acontecer. No que diz respeito à doutrina, 
esta etapa envolve a leitura e o aprendizado 
de declarações com autoridade ecumênicas 
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Links para Recursos Gratuitos (muitos em Inglês)  

CEA – Centro de Estudos Anglicanos Brasil: http://www.centroestudosanglicanos.com.br/portal/  
Livraria Anglicana Brasil: http://www.livrarianglicana.com.br/  
Diretório de Publicações Acesso Aberto: https://doaj.org/ 
Google Scholar: Digitar no Google: Google Acadêmico 
Jornal de Biblioteconomia Teológica: https://theolib.atla.com/theolib 
Pesquise na Biblioteca Teológica Digital Aberta: https://opendigtheolib.on.worldcat.org/discovery 
Rede de Livros Teológicos: https://www.theologicalbooknetwork.org/ 
Koinonia Servicios: http://www.servicioskoinonia.org/ 
Biblioteca Digital Pós-Reforma: http://www.prdl.org/ 
Biblioteca de Estudos Cristãos: http://christianstudylibrary.org/ 
Biblioteca Etérea dos Clássicos Cristãos: http://www.ccel.org/ 
Versões audiovisuais da Bíblia: https://live.bible.is/bible/ENGESV/MAT/1 
Acesso a manuscritos antigos em todo o mundo: https://digital-scriptorium.org/ 
Artigos e livros teológicos: https://theologyontheweb.org.uk/ 
Bíblia na Vida da Igreja: http://www.bilc.org  
 

A Langham Publishing oferece uma bolsa da biblioteca e um programa de livros com oportunidades para solicitar 
recursos fora de seu próprio catálogo. Mais informações em literture@langham.org 
 

Fundação Globética: as instituições teológicas da Comunhão Anglicana são membros desse órgão por meio do 
escritório da Comunhão Anglicana. A biblioteca on-line possui mais de 10.000 textos teológicos gratuitos para 
download: www.globethics.net/library/home A Fundação pode fornecer facilitação on-line para grupos de 
trabalho: www.globethics.net/research/workgroups e ferramentas de ensino on-line: www.globethics.net/
globethics-academy 
 
O Manual Global de Educação Teológica está disponível em inglês http://www.ocms.ac.uk/regnum/downloads/
Handbook_of_Theological_Education-Watermarked.pdf  
 
Recursos da Tearfund: Geral - https://learn.tearfund.org/  Recursos sobre igreja e comunidade - https://
learn.tearfund.org/en/themes/church_and_community/?sc_lang=pt-PT  

 A Igreja: leitura adicional 
 
O que podemos dizer juntos sobre a Igreja do Deus Trino, a 
fim de crescer em comunhão, lutar juntas/os por justiça e paz 
no mundo e superar juntas/os nossas divisões passadas e 
presentes? A Igreja: Uma visão ecumênica (2015) oferece 
uma resposta notável a esta pergunta. Produzido por 
teólogas/os da mais ampla gama de tradições e culturas 
cristãs, A Igreja aborda primeiro a missão, a unidade e a 
existência da Igreja na vida Trina de Deus. Em seguida, 
aborda nosso crescimento em comunhão - na fé apostólica, 
na vida sacramental e no ministério - como igrejas chamadas 
a viver no e para o mundo. On-line em: https://
www.oikoumene.org/pt/documentos/a-igreja-uma-visao-
ecumenica/@@download/file/
AIgrejaUmaVisaoEcumenica.pdf  

Que tipo de corpo é a Comunhão Anglicana? Como suas 
partes constituintes se relacionam? Qual é o papel do 
Arcebispo de Cantuária? Que lugar tem a Conferência de 
Lambeth, o Conselho Consultivo Anglicano e a Reunião dos 
Primazes? Rumo a uma Sinfonia de Instrumentos (2015) 
responde a essas perguntas, observando as várias estruturas 
constituídas que facilitam a vida comum da Comunhão, 
denominadas ‘Instrumentos da Comunhão’. Como o artigo 
diz, essa organização ‘é uma preocupação apropriada da 
Igreja, merecendo seu melhor estudo e reflexão’. (1.14) Este 
artigo fornece excelentes instruções sobre tudo isso para 
todos os estudantes de teologia. https://
www.anglicancommunion.org/media/209979/Towards-a-
Symphony-of-Instruments-Web-Version.pdf   Tradução para 
o português e espanhol procure  
paulo.ueti@anglicancommunion.org  

 

O Oxford Centre for Religion and Public Life (OCRPL) está organizando uma oficina virtual de 27-29 de 
julho sobre educação teológica on-line na África. Você pode se inscrever através do seguinte site: https://
forms.gle/ghMNofsk4qPwqHdTA. Para mais informações, entre em contato com o Dr. Joshva John em 
joshva.john@ocrpl.org. Se você puder colaborar como palestrante ou conhecer líderes que estejam 
envolvidos na educação teológica on-line ou que possam ter experiência nesta área, por favor, contate 
também o Dr. John.  
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A Fundação Li Tim-Oi 
 

Podemos lhe ajudar? 

A Fundação Li Tim-Oi foi criada em 1994 em honra da 
Reverenda Dra. Florence Li Tim-Oi, a primeira mulher 
anglicana a ser ordenada ao ministério ordenado. A 
Fundação existe para permitir que as mulheres 
anglicanas dos “dois terços do mundo” recebam apoio 
para treinamento/formação. 

Nos últimos 26 anos, a Fundação concedeu subsídios a 
mais de 500 mulheres para treinamento/formação para 
ministras ordenadas, evangelistas, jovens e agentes 
comunitários, enfermeiras, professoras e assessoras 
teológicas, para citar apenas algumas das qualificações 
obtidas. Muitas se tornaram líderes em suas igrejas, 
dioceses e comunidades. 

A Fundação deseja agora expandir seu alcance 
geográfico para incluir mais Províncias da Comunhão 

Anglicana. Atualmente, ela recebe muitas inscrições de 
países da África Oriental e agora está interessada em 
receber inscrições da Índia, Ásia, América do Sul, Caribe, 
e outros lugares dentro da Comunhão.  

Se você conhece mulheres que se beneficiariam de apoio 
para treinamento, entre em contato com a Fundação, ou 
passe os dados de contato para as mulheres ou seus 
bispos.  

Se você estiver em uma diocese que possa estar 
interessada em uma parceria com a Fundação em apoio 
às mulheres, por favor, entre em contato também. 
Aguardamos o seu contato. Para maiores informações, 
entre em contato conosco: Sra. Stephanie Lewis-Grey, 
Secretária Executiva Email: admin@LTOF.org.uk 
Telefone: +44 (0)1323 - 819 - 313 Website: https://
www.ltof.org.uk 

 

Publicado recentemente: 
Listening Together: Global Anglican Perspectives on the Renewal of Prayer and the 
Religious Life. Editado por Muthuraj Swamy & Stephen Spencer. O terceiro volume da 
série “Preparándose para Lambeth”, publicado por Forward Movement, disponível em 
Ebook en Amazon.com ASIN: B086N2PFNM  US$8   
 
Também disponível na Amazon.com: 
Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation ASIN: B07S588ZZK  
US$8 
Witnessing Together : Global Anglican Perspectives on Evangelism ASIN: B07SGFYFVC   
US$8. 
 

 
Educação Teológica na Comunhão Anglicana (TEAC) 

Boletins de Recursos  

Anteriores: 
Julho 2019  
Apresentando TEAC  
em Inglês, Espanhol e Francês 
 
Novembro 2019  
Educação para o Discipulado  
em Inglês, Espanhol e  Francês 
 
Março 2020 
Lendo a Bíblia no Contexto  
em Inglês, Espanhol e  Francês 
 
Disponíveis em: 
https://www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education.aspx  

Entre em contato com a equipe — TEAC 

 

Stephen Spencer, Diretor da TEAC, baseado no 

Escritório de Comunhão Anglicana em Londres, 

stephen.spencer@anglicancommunion.org 

Paulo Ueti, Diretor Assistente para as Regiões 

Lusófonas, Francófonas e Hispânicas, no Brasil 

paulo.ueti@anglicancommunion.org 

Jolyon Trickey , Coordenador de Educação para 

Discipulado, no Escritório de Comunhão Anglicana em 

Londres jolyon.trickey@anglicancommunion.org 

Muthuraj Swamy , Gerente deProjetos para Educação 

Teológica para Missão, com sede no Cambridge Centre 

for Christianity Worldwide, Reino Unido 

Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org 
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