
Jolyon Tricky, Coordenador  
da Educação para o Discipulado 

 
 A Igreja na Zâmbia enfrentou os 
mesmos desafios da Covid -19 que 
outras igrejas em todo o mundo, com 
prédios fechados e reuniões restritas. O 
Rev. Cônego Robert Sihubwa em Lusaka 
escreve que eles aprenderam “que o 
investimento no discipulado traz muita 
força para a igreja suportar tempos de 
dificuldades. Temos implementado o 
Discipulado conduzindo sessões com 
pequenos grupos que, por sua vez, passam 
a conduzir sessões com grupos menores 
em suas congregações. O investimento 
no ministério de pequenos grupos deve 
ser promovido e também é fácil de usar 
no ‘novo normal’”. À medida que as 
comunidades são severamente testadas, 
o valor e o potencial de pequenas 
reuniões regulares para aprendizagem, 
treinamento e apoio mútuo tornaram-se 
mais claros (onde isso é possível, 
fisicamente ou online). Elas brilham com 
uma luz forte! 
 Outra experiência recente 
também fala sobre nossa nova 
realidade, desta vez no Sudão. O Rev. 
Dr. Andy Wheeler, um educador de 
longa data com muita experiência em 
Educação Teológica a Distância (ETD), 
está ajudando a fortalecer o Instituto de 
Treinamento Bíblico Shokhai, de 50 
anos, em Omdurman, no Sudão. Ele e o 
Diretor, Simon Kodi, viajaram juntos 
para o leste do Sudão. Andy escreve 
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como “ficamos surpresos ao descobrir 
que, em vários lugares, pequenos grupos 
que usavam ETD para discipulado e 
treinamento ainda faziam isso 30-40 
anos depois de terem sido criados. Eles 
continuaram por muitos anos sem apoio 
externo e eram verdadeiramente 
autossustentáveis!” 
 

Seminários para toda a Igreja  
  
 Essas duas histórias, saindo da 
Temporada de Discipulado Intencional 
da Comunhão Anglicana, abordam 
alguns dos desafios para a educação 
teológica mencionados neste Boletim 
há um ano. Uma delas era como tornar 
os recursos teológicos de nossas 
instituições de treinamento diretamente 
disponíveis para todo o povo de Deus? 
As respostas mundiais à Covid-19 
exigiram que encontrássemos novas 
maneiras de treinar e envolver as 
pessoas sem nos reunir em grandes 
grupos. Isso destacou o custo e as 
complexidades do treinamento 
presencial. Na adversidade, o Espírito 
criativo de Deus nos move 
rapidamente para tornar muito do 
nosso ensino e treinamento acessíveis 
remotamente. Estamos aprendendo 
como fazer isso bem e como lidar com 
as limitações. No entanto, descobrimos 
que existem vantagens e novas 
possibilidades: mais pessoas, 
localmente, nacionalmente e 
internacionalmente, estão interessadas 
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making much of our 
teaching and training 
accessible remotely. We 
are learning how to do 
this well and tackling 
limitations. Yet we have 
discovered that there 
are advantages and 
new possibilities: more 
people, locally, 
nationally and 
internationally are 
interested in and able 
to participate, gaining 
from the storehouse of 
insight and learning in 
our theological 
institutions and staff. 
 Yet it is not only 
ordinands and theology 
students who need to 
be formed and 
resourced but rather 

‘E ele designou 
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mestres, com o 
fim de preparar 

os santos para a 
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Efésios 4.11-13 

(NVI) 

e são capazes de participar, ganhando 
com o “armazém” de ideias e 
processos de ensino-aprendizagem 
que existe em nossas instituições 
teológicas e das equipes 
colaboradoras. 
 No entanto, não são apenas as/
os ordenandas/os e estudantes de 
teologia que precisam ser formadas/
os e ter recursos, mas sim todo o 
povo de Deus: lideranças locais leigas 
e ordenadas da igreja; lideranças 
leigas em negócios e na política; 
evangelistas e catequistas; lideranças 
de pequenos grupos e cristãos 
comuns que procuram viver uma vida 
moldada em Jesus. 
 O Espírito de Deus está nos 
chamando como educadoras/es e 
instituições teológicas para novos 
modelos de formação e uma nova 
compreensão de nosso papel que 
está mais enraizada no serviço à 
Igreja local? Liderança, sabedoria, 
criatividade e coragem serão 
necessárias se quisermos abraçar 
essas mudanças, mas aquelas/es a 
quem o Senhor chama, ele também 
capacita! 
  

Discipulado para todas as pessoas 
 
Outro desafio para a educação 
teológica mencionado há um ano é 
como capacitar melhor nossas/os 
estudantes com as ferramentas e 
habilidades para discipular e capacitar 
todo o povo de Deus para um 
discipulado para toda a vida? 
 
 Como as reuniões litúrgicas e 
de ensino foram restringidas nos 
últimos meses (e é provável que 
continue assim), podemos reconhecer 
que podemos ter nos concentrado 
muito e por muito tempo na Igreja 
reunida em vez da Igreja dispersa. 
Também somos a Igreja quando 
estamos espalhadas/os em casa, no 
trabalho ou quando nos reunimos em 
um pequeno grupo. Talvez uma 
dependência tenha sido exposta e a 
importância de cada cristão assumir a 
responsabilidade por seu próprio 
discipulado e andar com Deus tenha 
sido destacada. E a principal tarefa 

dos líderes da igreja é revelada: 
equipar os santos (Efésios 4.11-13) 
para viver sua fé em casa, em sua 
comunidade e em seu trabalho. 
 

Educação Teológica à Distância 
 
 Como indica a história de 
Andy Wheeler, a ETD tem um 
histórico comprovado, em todo o 
mundo, de treinar pessoas em seus 
locais e oferecer materiais eficazes 
que formam discípulas/os e 
desenvolvem lideranças cristãs. 
 A ETD, portanto, oferece um 
modelo e uma estratégia 
complementares e poderosos, por 
meio dos quais qualquer instituição 
teológica pode multiplicar seu 
ministério e impacto, uma 
ferramenta maravilhosa nas mãos de 
toda futura liderança. 
 O Espírito de Deus pode estar 
chamando nossas instituições de 
treinamento para investir 
intencionalmente em ETD, treinar 
nossas/os estudantes em seus 
valores e, assim, discipular e 
capacitar  teologicamente todo o 
povo de Deus? 
 Na medida em que todas/os 
nós refletimos sobre isso, também 
precisamos enfrentar dois outros 
desafios mencionados no ano 
passado, a saber, como integrar o 
documento sobre o Discipulado 
Intencional* em programas de 
treinamento e como aumentar o 
foco na formação de estudantes 
para serem Pessoas Como Jesus, 
adaptando formas de avaliação para 
reconhecer e afirmar isso.  
 A Church Divinity School of the 
Pacific, em parceria com a Trinity 
Church Wall Street, reformulou seu 
programa de treinamento para 
abordar o Documento  (https://
cdsp.edu/), e alguns bons trabalhos 
sobre a segunda questão podem ser 
encontrados no seguinte site: 
www.increaseassociation.org/
resources/impact-assessment 
 
*www.anglicancommunion.org/
mission/intentional-
discipleship.aspx  



Consultas sobre Educação Teológica para 2021 
 
Diretoras/es, reitoras/es e equipe acadêmica são convidadas/os para três consultas internacionais de 
duas horas cada no Zoom, para 3 consultas: 
 
1. “Colaboração entre Seminários e Educação Teológica nas Igrejas locais -  Oportunidades e Desafios”  
 com a participação de Dra Yak-hwee Tan de Taiwan, Tim Green baseado na Malásia e Bispo Dr.  
 Humberto Gonçalves do Brasil.  
 23 de fevereiro para fusos horários americanos - 15h GMT / 12h Brasília / 8h São Francisco 

Inscrição: https://bit.ly/35M8yTb  
 25 de fevereiro para fusos horários africanos e asiáticos - 8h GMT / 11h Nairóbi / 13h30 Déli / 19h00 

Sydney 
Inscrição: https://bit.ly/31XG4V8  

 
2. “Aprendizagem e Ensino Online - Oportunidades e Desafios”  
 20 de abril para fusos horários americanos - 16h BST / 12h Brasília / 8h São Francisco; 

Inscrição: https://bit.ly/36yoQ2f  
 22 de abril para fusos horários africanos e asiáticos - 8h BST / 10h Nairóbi / 12h30 Déli / 18h00 Sydney 

Inscrição: https://bit.ly/2IAyHw2  
 
3. “O currículo em educação teológica - o que é necessário?”  
 25 de maio para fusos horários americanos - 15h BST / 11h Brasília / 8h São Francisco 

Inscrição: https://bit.ly/2UomBc7  
 27 de maio para fusos horários africanos e asiáticos - 8h BST / 10h Nairóbi / 12h30 Déli / 18h00 Sydney 

Inscrição: https://bit.ly/3lG0rOs  
 
Interpretação disponível (inglês, espanhol e francês para fusos horários americanos e inglês e francês para 
fusos horários africanos e asiáticos).  
 
Objetivos:  Produzir diretrizes para o trabalho futuro e alinhamento das instituições com dioceses e 
províncias em toda a Comunhão, a serem publicadas no site da Comunhão Anglicana e no Boletim de 
Recursos do TEAC.  

 Rumo a uma sinfonia de instrumentos 

Que tipo de corpo é a Comunhão Anglicana? 
Como suas partes constituintes se relacionam 
entre si? Qual é o papel do Arcebispo de 
Cantuária? Qual é o lugar da Conferência de 
Lambeth, do Conselho Consultivo Anglicano e 
da Reunião dos Primazes? Rumo a uma sinfonia 
de instrumentos (2015) responde a essas 
perguntas, olhando para as várias estruturas 
oficiais que facilitam a vida comum da 
Comunhão, chamadas de “Instrumentos da 
Comunhão”. Como diz o documento, tal política 
"é uma preocupação adequada da Igreja, 
merecedora de seu melhor estudo e reflexão". 
(1.14) Este documento fornece excelente 
instrução sobre tudo isso para todos os 
estudantes de teologia.  Visite https://
www.anglicancommunion.org/theology/theological-
education/theological-education-resources.aspx     

Livros sobre Anglicanismo 

Para obter um guia de livros sobre História 
Anglicana da Dra. Sheryl Kujawa-Holbrook, e 
uma lista de leitura de livros sobre Eclesiologia 
Anglicana pelo Prof. Paul Avis, visite https://
www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education/theological-education-
resources.aspx  
 

Concurso de ensaios: 
Abaixo estão informações sobre um concurso de 
ensaios do CMI para jovens sobre o tema "O 
futuro do diálogo inter-religioso". Por favor, 
passe isto para suas/seus estudantes: 
https://www.oikoumene.org/news/wcc-
announces-essay-competition-for-youth-the-
future-of-interreligious-dialogue—Para 
compartilhar nas redes.  
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Em que as/os anglicanas/os acreditam? 
Colabore com um feedback sobre o novo guia de estudo do TEAC  

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-resources.aspx  
 
Bispo Philip D. Baji, Reitor, Escola de Teologia e Estudos Religiosos, Universidade de St John da Tanzânia:  
Escrevo para expressar nossa sinceridade e apreciação pelo valioso documento sobre o anglicanismo ... e por 
poder usá-lo livremente e transmiti-lo a outras pessoas também. Espero que mais informações continuem a ser 
produzidas para tornar a Igreja Anglicana mais conhecida em todo o mundo. 
Bispo Jaona Ranarivelo, Bispo de Antananarivo, Madagascar:  Obrigado por este importante documento. Será 
um grande recurso e uma grande bênção para nossa comunidade anglicana que enfrenta muitos desafios hoje.  
Reverendíssimo Eduardo Chinchilla, Presidente da Comissão Latino-Americana e Caribenha de Educação 
Teológica e da Diocese da Costa Rica: Tenho várias observações: 
- Gosto muito da utilização do método ver-julgar-agir, este método nos faz confrontar o nosso reflexo da fé a 
partir da realidade e iluminar a realidade com a própria fé, convidando-nos a uma ação para transformar o nosso 
meio. 
- Estou muito satisfeito com o espírito ecumênico ao citar o Conselho Mundial de Igrejas e a Comissão 
Internacional Anglicano-Católica Romana (ARCIC), a Comissão Internacional Anglicana-Ortodoxa-Oriental, que 
mantém a vocação ecumênica na qual toda a Igreja e especialmente sua ministros devem ser formados. 
- Possui uma linguagem muito clara e didática e extremamente fácil de abordar. 
- É um documento com muitos links bibliográficos para documentos históricos e os escritos mais recentes 
nascidos na Comunhão Anglicana. Esperamos que seja um documento utilizado por todas as igrejas. 

Publicado em Setembro 2020: 
Listening Together: Global Anglican Perspectives on the Renewal of Prayer and the 
Religious Life. Editado por Muthuraj Swamy & Stephen Spencer. O terceiro volu-
me da série “Preparando-se para Lambeth”, publicado por Forward Movement, 
disponível em Amazon.com USD 15, Kindle USD 7.99 e Amazon.com.br BRL 
84,14 e Kindle BRL 24,99; EUR 12,97 e Kindle EUR 6,91  
Também disponível na Amazon.com: 
Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation Kindle EUR 6,91 e 
BRL 55,29 
Witnessing Together : Global Anglican Perspectives on Evangelism Kindle EUR 8,64 
e BRL 55,29 

Educação Teológica na Comunhão Anglicana 
(TEAC) - Boletins de Recursos  

Em Inglês, Francês, Espanhol e Português   
 
Julho 2019  
Apresentando TEAC  
 
Novembro 2019  
Educação para o Discipulado 
 
Março 2020 
Lendo a Bíblia em Contexto 
 
Junho 2020 
Estudando Doutrina Anglicana 
 
Disponível 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 Bra-
sil  
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 Wor-
ldwide, Reino Unido  
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org 
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