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Desde o ACC-17, a TEAC continuou a incentivar e equipar a educação teológica em 
toda a Comunhão Anglicana, especialmente nas regiões onde há acesso limitado a 
recursos publicados. Apoiar a educação teológica baseada na igreja juntamente com 
a educação baseada no seminário tem sido parte integrante disso. A ampla mudança 
para o aprendizado on-line/híbrido durante a pandemia permitiu que a TEAC ampliasse 
seu alcance e número de contatos. Em 2022 também houve uma alegre retomada dos 
encontros presenciais.

Lançamento do Ser Anglicano/a 
Ser Anglicano/a: Aprendendo com a nossa História, um curso de curta duração para 
grupos de estudo e indivíduos, cobrindo a espiritualidade anglicana, vida da igreja e 
missão desde a Reforma até o presente, foi lançado em 2021, em quatro idiomas. Cópias 
deste recurso foram distribuídas na Lambeth Conference, sendo amplamente bem 
recebidas. O recurso inovador em vídeo, “Ser anglicano/a: aprendendo com perspectivas 
globais” foi lançado no UTube em fevereiro de 2022. www.anglicancommunion.org/
theology/theological-education/being-anglican.aspx

Consultas da TEAC sobre a Ásia Meridional, América Latina e África
Os webinários globais da TEAC foram direcionados a Índia, Paquistão e Sri Lanka, 
com 80 participantes, e para a América Latina e Caribe, sediados na Guatemala, 
reunindo 50 participantes sobre a crise migratória (em colaboração com a TEC Global 
Partnerships). Dez educadores/as teológicos/as estiveram presentes na Guatemala e 
produziram uma declaração. Esta declaração foi então discutida em um dos seminários 
da Lambeth Conference, em agosto, e outro seminário da Lambeth tratou da educação 
teológica em toda a África. A TEAC também apoiou o USPG com sua cúpula sobre o 
futuro da educação teológica na África, sediado em Botswana em novembro. www.
anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars.aspx
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Apoio à Lambeth Conference
A equipe da TEAC ofereceu suporte para as Conversas Episcopais pré-Lambeth, com 
facilitação de grupos e coleta e resumo de feedbacks de todos os grupos a cada mês. A 
equipe da TEAC também apoiou plenárias e seminários na conferência e ajudou a redigir 
alguns dos Chamados, além de ajudar a administrar o estande do ACO no Centro de 
Recursos.

Apoiando outros
A equipe da TEAC ofereceu suporte para o estabelecimento da Comissão para a Ciência 
da Comunhão Anglicana, incluindo a tradução do livro de Malcolm Jeeves, Why Science 
and Faith Belong Together (Por que a Ciência e a Fé Caminham Juntas), para o português 
e o espanhol (francês a caminho). 
www.anglicancommunion.org/media/492393/Why-science-and-faith-are-inseparable-
PT-2022.pdf
www.anglicancommunion.org/media/492402/Why-science-and-faith-are-inseparable-
SP-2022.pdf
Também foi apoiada a produção do novo recurso do departamento de Justiça de Gênero, 
God’s Justice (Justiça de Deus), e a tradução de Re-imagining our World Together 
(Reimaginando Nosso Mundo Juntas/os), da Aliança, e com a tradução de vários textos 
de diálogos ecumênicos.

Recurso de vídeo de ecoteologia
Foi continuado o trabalho neste recurso inovador por um grupo de trabalho 
internacional. As palestras em vídeo e os materiais que as acompanham estão sendo 
lançados aqui no ACC-18. Oportunamente serão disponibilizados em português, 
espanhol e francês.

Boletim de Recursos da TEAC 
Este foi novamente publicado três vezes por ano, em quatro idiomas, e distribuído para 
uma lista de 650 pessoas. www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.
aspx

A nova Comissão de Educação Teológica na Comunhão Anglicana (CTEAC)
O Comitê Permanente do ACC aprovou o estabelecimento desta nova comissão em 
fevereiro de 2022. Sob a presidência do Arcebispo Howard Gregory, está assumindo 
e estendendo o trabalho da TEAC nos próximos anos por meio de comissários/
as provinciais e grupos de trabalho. Os seminários serão convidados a tornarem-se 
membros associados e a contribuir financeiramente para este trabalho (na medida das 
suas possibilidades). Trinta e cinco províncias indicaram comissários/as. Uma reunião 
introdutória ocorreu em outubro e a Comissão é lançada oficialmente aqui no ACC-18.  

Reverendo Cônego Dr. Stephen Spencer e Dr. Paulo Ueti
Assessores em Educação Teológica 
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