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Editorial
A pandemia de COVID19 continua a afetar a
educação teológica de várias maneiras. Em um
encontro recente de lideranças canadenses de
faculdades teológicas anglicanas, foram descritas
as seguintes lições úteis: o uso do Zoom funciona
perfeitamente para alguns e não para outros; o
acesso é mais fácil com estudantes que
participam de vários pontos do país, eliminando
a sensação de que as faculdades são “torres de
mar�m”; os cursos de educação para gente leiga
têm maior aceitação quando oferecidos on-line;
a capacitação e a orientação de tutores e
estudantes exigem uma enorme quantidade de
trabalho adicional; o Zoom funciona melhor
quando o tutor e as/os estudantes já se
conhecem; a saúde mental e o bem-estar das/os
estudantes precisa ser cuidadosamente
monitorada e apoiada; o desenvolvimento de
relacionamentos informais de tutoria na rotina
regular é muito útil; é mais fácil para alguns
estudantes se esconder no aprendizado online e
então não vivenciar o tipo de desa�os
interpessoais que pode levar ao crescimento;
estar online di�culta revolver questões de
assédio e bullying; o ensino é diferente quando
feito on-line e é necessário usar uma boa
pedagogia, por exemplo, precisa haver

tempo para relaxar e conversar durante os
tutoriais; o apoio técnico é crucial; o culto tem
uma participação muito melhor; depois do culto,
é muito valioso haver um tempo para
convivência em pequenos grupos; muitos
estudantes mais velhos não estão interessados
em retornar ao campus.
 
Caso tenha outros comentários e sugestões para
aprendizado on-line, entre em contato comigo e
posso incluí-los na próxima edição deste boletim.
(stephen.spencer@anglicancommunion.org)
 
Com a gravidade crescente dos desa�os
ambientais, e com a realização da COP26 da
ONU em novembro, esta edição do Boletim dará
especial atenção ao valioso recurso ecológico já
disponível em português através do site da
Comunhão Anglicana. O Bispo Humberto
Gonçalves apresenta o texto anglicano-ortodoxo
Cuidadoras/es da Criação abaixo. TEAC
organizou traduções para o espanhol e
português, que estão disponíveis em
www.anglicancommunion.org/theology/theologi
cal-education/theological-education-
resources.aspx

Cuidadoras/es da Criação: Uma Ecologia para
Esperançar

Apresentação de um texto anglicano-ortodoxo
inspirador

Bispo Humberto Gonçalves
Porto Alegre, Brasil

Este texto, publicado em 2020[1], se origina a
partir de toda a trajetória de construção
teológica realizada pela Comissão Anglicana-
Ortodoxa, mas especialmente com base em sua
declaração publicada em 2015, Na Imagem e
Semelhança de Deus: Uma Antropologia para
Esperançar. Após a publicação da declaração, a
comissão do qual sou membro, assumiu a tarefa
de desenvolver temas especí�cos dentro dela.
Como foi escrito em 2015, “Na segunda parte,
ainda a ser elaborada e acordada, pretendemos
indicar as consequências práticas que se seguem
a esses pressupostos teológicos”. (ICAODT 2015,
p. ix)
 
O tema da ecologia logo surgiu como o mais
urgente e como aquele em que existiria uma
grande comunhão de pensamentos e ações entre
as pessoas cristãs e ortodoxas. Inspirada pela
oração que acompanhou as reuniões da
comissão, a expressão “E era Deus” surgiu como
uma nota chave e a citamos no prefácio do
acordo de 2020. Também é a antífona da liturgia
da criação que abre a Bíblia (Gen
1.10,12,18,21,25,31).
 
O desenvolvimento do tema foi guiado por dois
axiomas: de que a pessoa humana é a “imagem”
(tselem, eikon) e semelhança de Deus, no sentido
de serem participantes na ação criativa (ICAODT,
2020, p.7); e que Logos Divina e a vital energia ou
"logoi" (p. 8) emana a partir disso. Com base
nisso, surge a visão teo-antropológica-ecológica
das pessoas humanas como “colegas de trabalho”
de Deus (…) no processo contínuo, dinâmico da
revelação e criação divina (p.9). Isso traz o insight
de que “a narrativa bíblica releva que Deus
con�ou a guarda da criação à raça humana (Gen
1.28-29)”, o que por sua vez nos incumbe de
cuidar de todas as coisas criadas (Gen
2.15,19,26,29; Ps 121.7-8; Jer 2.7). Como o
signi�cado da vida humana é colaborar com a
criação, isso também revela a responsabilidade
da humanidade com relação ao meio ambiente.
Portanto, concluímos que, embora tenhamos
muitas vezes interpretado “domínio” (Gen 1.28)
como “uma dominação arbitrária e tirânica”,
devemos na verdade compreendê-lo como
“humildade no serviço de autodoação” (p.16; cf.
ICAODT 2015, p.28).
 
Em Cristo, recebemos a missão de reconciliação
com Deus, como custódia e sacerdócio (vide
Capítulo 3). Esse entendimento, que também
provém dos textos acordados anteriormente
(como A Igreja e o Deus Triuno, 2006), nos
permite novamente ver a Sagrada Eucaristia
como uma experiência em que podemos
vivenciar “a santidade e a bênção da criação”, pois
participamos como “pessoas criadas de acordo
com a imagem divina no exercício de nosso
sacerdócio real (I Pd 2.9)” (2020, pp.23-25).

Entre os pais e mães da Igreja, destacamos
Gregório de Nissa, que propõe que a humanidade
e a natureza devem viver em paz (2020, p.30). Da
mesma forma, destacamos a Philokalia, que nos
desa�a a atingir “o conhecimento do discurso de
todas as criaturas” (2020, p. 32; cf. O Caminho do
Peregrino, pp.31-32).
 
Pessoas anglicanas e ortodoxas passaram a
destacar um chamado e compromisso com a
integridade da criação. Desde os anos 1980, essa
ação colaborativa tem sido compartilhada de
forma ecumênica por meio do Conselho Mundial
de Igrejas, que propõe “preservar a integridade
de toda a ordem da criação” (2020, p. 34).
Diferentes documentos e ações que marcaram a
trajetória de nossas igrejas nessa questão
também foram recuperados, concluindo que “a
crise moral da mudança climática é uma
oportunidade para encontrar propósito na
alegria e responder ao encargo de nosso criador”
(2020, p.45).
 
O documento então se torna uma lista de tarefas
às quais as igrejas e pessoas são chamadas em sua
vida e missão, com a dramática pergunta: “Como
então Devemos Viver?” (Capítulo 6). Existem oito
linhas de ação, onde cada uma exigirá mais
estudos, re�exão e planejamento estratégico.
Resumidamente, são elas: (a) proteger e
conservar a diversidade e os ecossistemas; (b)
conter os poderes destrutivos e promover a
preservação de nosso planeta; (c) evitar a
poluição e a energia nuclear; (d) zelar pelo
presente da criação para as gerações futuras; (e)
reconhecermo-nos como pastores da criação em
nossas liturgias eucarísticas; (f) ouvir as vozes das
pessoas afetadas pelas mudanças climáticas,
poluição e perda da biodiversidade; (g) recuperar
a visão de asceticismo como base para combater
o consumismo; (h) testemunhar que o cuidado
com o meio ambiente faz parte de um ministério
de reconciliação e restauração; (i) trabalhar para
revisar como os sistemas econômicos tratam os
recursos da natureza e promover
sustentabilidade para todas as pessoas (2020, pp.
47-49).
 
O documento termina em oração onde, apesar da
realidade adversa e das di�culdades em vivemos,
somos chamados a realizar a Missão de Deus e
sentir o júbilo e a plenitude da comunhão com
todas as coisas criadas:
 
Saia pelo mundo e rejubile-se 
e encontre o Criador que espera lá encontrar-te;
alegre-se em sua riqueza e diversidade
e viva como aqueles que louvam a Deus por sua
generosidade. (2020, p.51)
 
[1] A Declaração de Cantuária, disponível em
www.anglicancommunion.org/media/421995/icaotd_ste
wards-of-creation-hope-�lled-ecology_nov2020.pdf
 
Clique aqui para fazer o download do documento
 “Cuidadoras/es da Criação

NOTÍCIAS
Documentos do webinar TEAC estão disponíveis

A série atual de webinars de TEAC foi concluída em 25 e 26 de maio com 70 participantes de todo o
mundo, discutindo o papel das mulheres na liderança da educação teológica. Os materiais foram
enviados por diretoras e reitoras no México, Quênia e Filipinas, com interpretação em espanhol e
português. O evento teve participantes das Américas, Europa, África e Ásia. A Arcebispa Linda
Nicholls do Canadá presidiu o webinar em 25 de maio e a Professora Esther Mombo da Universidade
de St. Paul, do Quênia presidiu o evento de 27 de maio. A Prof. Mombo resumiu o evento a�rmando
que as mulheres cruzaram vários rios, mas ainda precisavam cruzar oceanos.  
 
Textos do evento “Mulheres na Liderança da Educação Teológica: Desa�os e Oportunidades” foram
enviados por:

ma Sally Hernández Dean da Catedral de San Jose de Gracia, e professora do Seminário San
Andrew, Igreja Episcopal Anglicana do México.
ma Gloria Mapangdol, Diretora do Seminário St. Andrew, Manila, Igreja Episcopal das Filipinas
Diana Iris Cabello, Diretora do Centro de Estudios Teologicos San Andres, Diocese do México
Ocidental.
Dr. Lydia Mwaniki, Diretora de Gênero e Mulheres - Conferência Pan Africana de Igrejas,
Nairobi, Quênia 

Os materiais estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português, em 
www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars/webinar-papers-women-in-leadership-in-theological-education-challenges-and-
opportunities.aspx
 
 

Principais Seminários e Faculdades Teológicas
Textos de diversos continentes sobre o contexto e os desa�os dos principais seminários e faculdades
estão agora disponíveis no site da TEAC. Eles se originam do segundo webinar de TEAC em abril e
estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português. Os artigos são de autoria de:

Revdo Dr. Pedro Trianada da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Reverenda Cônega Dr. Vicentia Kgabe, Reitora, College of Trans�guration, África do Sul 
Reverendo Dr. Sunil M. Caleb, Diretor, Bishop’s College, Kolkata, na Igreja do Norte da Índia

www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars/webinar-papers-seminaries-and-theological-colleges-challenges-and-opportunities.aspx
 
 

Colaboração entre Seminários e Educação Teológica na Igreja
O primeiro dos webinars de TEAC, em fevereiro, contou com mais de 100 participantes das Américas
do Norte e do Sul, África, Europa, Ásia e Australásia, com interpretação em espanhol, português,
francês e inglês.  Os textos estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português.

“Lugar Social e Educação Teológica”, da Professora Yak-hwee Tan, Faculdade de Teologia de
Tainan, Taiwan
“Levar a sério o contexto e a comunidade”, do Bispo Humberto Gonçalves, 
Porto Alegre, Brasil
“ETE, uma importante ferramenta pedagógica para a educação teológica nas igrejas”, por Tim
Green, Dr Graham Aylett e Dra Lyn Pearson, da Associação Increase, Ásia. 

www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars/collaboration-opportunities-and-challenges
 
 

Próximos Eventos - Webinars TEAC 2021-22
A próxima série de webinars de educação teológica abordará questões prementes para a educação
teológica em diferentes regiões do mundo. Um deles abordará questões urgentes na África, outro na
Ásia, outro nas Américas, outro na Oceania e outro na Europa e Oriente Média.  Os webinars serão
organizados em períodos convenientes para cada região, com início em outubro de 2021. Eles serão
abertos a todas as pessoas (é necessário fazer uma pré-inscrição).
 
Chamada para Artigos - Se você deseja oferecer um artigo de 1200 palavras para um desses webinars,
envie um e-mail para stephen.spencer@anglicancommunion.org com uma breve descrição do
conteúdo de seu artigo. Tópicos sugeridos - o conteúdo do currículo; modelos de aprendizado que
combinem aprendizado on-line com aprendizado contextual; parcerias entre faculdades e educação
na igreja.

“Ser Anglicana/o” - materiais de
estudo on-line - ATUALIZAÇÃO

Ser Anglicana/o Parte 1: Aprendendo com Nossas Raízes
Este é um curso introdutório para a espiritualidade Anglicana, da vida e missão da igreja, para grupos
de estudo em nível de certi�cação (em 20 sessões). Serão publicadas edições em inglês, português e
espanhol no �nal deste ano. Também está sendo elaborada uma edição em árabe pelo PTEE na
Jordânia. O Relay Trust está trabalhando em parceria com TEAC para produzir uma edição de
educação para leigos para uso em educação na igreja, no mundo em desenvolvimento, em inglês,
francês e outros idiomas.
 

Ser Anglicana/o Parte 2: Aprendendo com Perspectivas Globais
Vídeos com testemunhos e comentários para estudantes.
O grupo de trabalho está agora envolvido na fase de edição e produção deste recurso de aprendizado
inovador, que será disponibilizado no YouTube no �nal de 2021, em inglês, português, espanhol e
francês.

Perspectivas Anglicanas Globais em
Reconciliação, Evangelismo e Oração

Três coleções de artigos desa�adores e enriquecedores vindos de toda a Comunhão Anglicana estão
disponíveis, em inglês somente, para compra pela Amazon, com a opção de compra em sua região do
mundo.

Caminhando Juntas/os:
Perspectivas Anglicanas Globais
em Reconciliação

Testemunhando Juntas/os:
Perspectivas Anglicanas Globais
em Evangelismo e Testemunho

Ouvindo Juntas/os: Perspectivas
Anglicanas Globais em Renovação
da Oração e Vida Religiosa

Guias de estudo estão em fase de elaboração. Também estão previstos seminários on-line sobre os
livros, em parceria com o Cambridge Centre for Christianity Worldwide (Centro para Cristianismo
Mundial de Cambridge).

VERSO
Boletim de Recursos TEAC em inglês, francês, espanhol e português

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

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
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