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O Amor e a Verdade se encontrarão;
Justiça e Paz se beijarão. Salmo 85:10

O grupo de trabalho internacional de teologia da Rede Internacional de Mulheres Anglicanas está atualmente
desenvolvendo recursos para estudo para um curso sobre “Justiça Divina: relações justas entre mulheres e
homens, meninas e meninos”. Este grupo se encontrou no Centro Anglicano Saint Julian, em Limuro, Quênia,
de 11 a 15 de março de 2019. A Rede Internacional de Mulheres Anglicanas e a Diretora para Mulheres na
Igreja e Sociedade do Escritório da Comunhão Anglicana pediram para o grupo que produzisse materiais de
estudo, considerando que treinamento e capacitação de lideranças e ministras/os da igreja em aspectos de
justiça de gênero é essencial para que elas/es se preparem para ser testemunhas e proclamar o Evangelho de
Jesus Cristo em sacramento e palavras, e em suas próprias vidas.
Nós fomos acolhidas/os pela Sra Evalyne Nafula, administradora do Centro Saint Julian e por Esther Mombo,
professora associada da Faculdade de Teologia da Universidade Saint Julian. Ela foi uma pessoa muito
importante para organizar o evento. Nosso encontro se deu em um ambiente orante, todos os dias tivemos
oração da manha (Laudes) e oração da tarde (Vésperas) e Eucaristia na Capela da igreja de Cristo do Centro.
Fui uma grande alegria receber a visita da Reverenda Canon Rosermary Mbogo, Secretária Provincial da
Igreja Anglicana no Quênia, do Reverendo Canon Professor Joseph Galgalo, vice-chanceler da Universidade
Saint Paul em Limuro, e da Reverenda Canon Dr. Emily Onyango, professora titular na Faculdade de Teologia
da Universidade de Saint Paul em Limuro.
Os materiais de estudo que serão oferecidos para as faculdades de teologia, seminários e programas de
capacitação como um componente ou módulo que pode ser utilizado como um curso especial ou incorporado
em um curriculum ou plano de estudos já existente para a formação de mulheres e homens que se preparam
para o ministério, ordenado ou não, ou quem deseje continuar desenvolvendo sua formação ministerial.

As contribuições para esse material foram feitas por teólogas/os de diferentes contextos da Comunhão
Anglicana. Suas reflexões convidam a uma crítica profunda e contínuo diálogo no contexto de comunidades
teológicas que estão comprometidas com a missão e vivem de maneira respeitosa. Durante o encontro
presencial, o grupo compartilhou o trabalho que já estava em andamento desde um ano e agora se juntaram
para finalizar um rascunho para apresentar ao Conselho Consultivo Anglicano (ACC17), que acontece em
Hong Kong, começando dia 28 de abril próximo.
Os materiais de estudos incluem sessões de como estabelecer um ambiente de aprendizagem; estratégias de
aprendizagem; conversas sobre gênero desde as Sagradas Escrituras; desigualdades de gênero nas culturas;
violência de gênero; perspectivas teológicas; masculinidades e feminilidades transformadoras; e sugestões de
como ser testemunho de relações justas de gênero em nossos ministérios.
O grupo trabalhou durante a emana em um profundo ambiente de diálogo, facilitado pela Reverenda Canon
Terrie Robinson. O tempo juntas/os foi considerado especial para uma aprendizagem mútua, buscando
conexões mais profundas e compromissos e estabelecer um espaço de confiança onde pudemos concordar
com a estrutura, linguagem e conteúdos do documento a ser apresentado. Foi um bom momento para
compartilhar capacidades e experiências de cada uma/um sobre a justiça de gênero, hermenêuticas bíblicas e
teologias intencionais através de histórias compartilhadas que iluminaram todo o processo. Um
reconhecimento especial a Kwok Pui Lan por sua capacidade profunda de ajudar o grupo com relação ao
processo editorial. Os resultados deste trabalho serão compartilhados oportunamente.
As pessoas membros do Grupo:

1. Kwok Pui Lan, Estados Unidos das Américas
2. Dorothy Lee, Austrália (ausente do encontro)
3. Stephen Spencer, Diretor para a Educação Teológica da Comunhão Anglicana, Escritório Global
da Comunhão Anglicana
4. Paula Nesbitt, Estados Unidos das Américas
5. Paulo Ueti, assessor teológico da Aliança Anglicana, Comunhão Anglicana, Escritório Global da
Comunhão Anglicana
6. Moumita Biswas, Índia
7. Carole Hughes, Nova Zelândia
8. Esther Mombo, Quênia
9. Gloria Mapangdol, Filipinas
10. Gerald West, África do Sul
11. Terrie Robinson, Diretora para Mulheres na Igreja e Sociedade da Comunhão Anglicana,
Escritório Global da Comunhão Anglicana

