No 6. April 2006

A Partir do Gabinete do Circulo
Queridas Irmãs no Círculo,
Saudações Pascais a partir do Gabinete do Círculo das
Mulheres Teólogas Africanas em Pietermaritzburg, África
do Sul!

Jornais do Círculo
Eu devo começar por pedir desculpas pelo facto de não ter
produzido à tempo o Jornal em 2005. Hélene Yinda produziu
em Francês o Jornal nº 5 do Circulo que as nossas irmãs
falantes do francês devem ter recebido em 2005. De momento
somos incapazes de enviar as versões em Inglês ou Português
por falta de fundos. Felizmente recebemos apoios ou fundos

Membros do Círculo à 9ª Assembleia do
Conselho Mundial de Igrejas, em Porto
Alegre, Brasil.
“Quintas Feiras em Purple: Marcha pela
cidade univeristariaem protesto contra a
violência doméstica.” 16/2/06
Em cima: Isabel Phiri, Nyambura Njoroge,
Mukami McCrum e Esther Mombo
À Esquerda: Fulata Moyo & Sarojini Nadar

da Unidade Ecuménica de Educação Teológica do Conselho
Mundial de Igrejas, para que possamos traduzir o Jornal nº 5 do
Círculo em Inglês.
Também estou agradecida pelos fundos que recebemos do
EMW que fizeram com que nos fosse possível produzir o Jornal
do Círculo nº6 em Inglês, Francês e Português. Orai comigo para
que tenhamos fundos para o Jornal nº 7.
Pondo de parte os obstáculos encontrados em 2005, penso que
fizemos razoavelmente bem, estando em contacto através do
Jornal do Círculo. Os jornais mantêm-nos conectados e é através
deles que nós podemos traçar nossos objectivos ou sucessos no
Círculo. Longa vida para o Jornal do Círculo! Longa vida!
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De Addis Ababa (2002)
à Yaoundé (2007)
O tempo está a correr muito. Parece ser
ontem que tivemos a nossa Conferência
Pan-Africana em Addis Ababa em
Setembro de 2002. Começamos agora a
preparar a próxima Conferência PanAfricana que terá lugar nos Camarões em
Setembro de 2007. Caso não tenhas ainda
recebido o aviso ou a chamada para as
dissertações, eu tenho-as inclusas nesse
assunto dos jornais Por favor, leia e escolhe
uma área em que gostaria de dar o seu
contributo e comece por fazer a sua
pesquisa, para que a sua dissertação possa
ser inclusa na publicação da conferência.
Estamos a contar com os Capítulos do
Círculo a serem o forum onde as
dissertações da conferência podem ser
desenvolvidas de tal formas que as versões
que são enviadas ás coordenadoras
regionais não venha a ser necessário serem
editadas para publicação.
Um desafio para todas nós que já
publicamos algum artigo antes, a escolher
alguém que nunca tenha publicado um
artigo antes e trabalhar com a mesma
pessoa no sentido de preparar um artigo de
pesquisa para a conferência. Esta é a
natureza do Círculo: trabalhar como equipa
para reflectir teologicamente sobre o nosso
tópico de pesquisa para publicação.
Os Capítulos do Círculo deveriam
também ser planificados para
angariamento de fundos para o registo dos
membros da sua equipa que atenderão á
conferência. A partir da chamada para as
dissertações, verificarás que, para além da
contribuição de um artigo para publicação,
cada pessoa deve pagar uma taxa de
$25.00. As taxas não deveriam ser da
responsabilidade de cada um, mas da
equipa. Se tens mais dinheiro que outras
deverias ser voluntária em ajudar outra
pessoa.

Rascunho da
Constituição do Circulo
Uma das coisas que faremos na
Conferência Pan-Africana de 2007 é
aprovar a nossa primeira Constituição
do Círculo. Te lembrarás que na
Conferência Pan-Africana do Círculo
tido em Addis Ababa em2002, a
liderança do Circulo foi mandatada a
preparar a Constituição. Isto foi feito em
2005. O rascunho circulou em três
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línguas pelas Coordenadoras regionais do
Círculo de formas a termos a vossa reacção.
O Círculo de expressão Inglesa usou a
conferência regional de 2005 para
escrutinar o rascunho da constituição. Se
ainda não o fizestes, por favor enviem os
vossos comentários às vossas
coordenadoras regionais. O segundo
rascunho revisto da constituição ser-vos-à
ainda enviado em Dezembro de 2006 para
vossos comentários finais. É a terceira
versão revista que será enviada em 2007
para os participantes aprovarem e
adoptarem como constituição do círculo.
Por favor certifique-se que a tua voz esta
inclusa na formação futuro do circulo
através da participação na criação desta
constituição. Se por uma razão ou outra
não tiveres visto o rascunho da
constituição, por favor faça a sua
coordenadora regional de pesquisa, saber.

Publicações do Círculo

Eleição da Próxima
Liderança do Círculo

Novas Publicações do
Circulo

A próxima equipa de liderança do Círculo
será eleita seguida da aprovação da nova
constituição. É importante que leiam a
constituição e se familiarizem com a
qualidade de liderança requerida e com os
procedimentos para a escolha de uma líder.
Mais importante ainda, nós precisamos de
começar a pensar agora quem é que nós
queremos como nossas próximas líderes.
O sucesso ou o fracasso do Círculo, até
certa medida, depende da sua equipa de
lideres durante um particular período na
história do Círculo. Por isso, por favor ore
sobre isso. Discuta com outras acerca das
que pensam ser nossas futuras lideres.
Fale com indivíduos que pensas que podem
dirigir e procure saber se estão dispostas a
serem indicadas como possíveis lideres do
Círculo.

É um prazer informar-vos que nos anos
2005 e 2006 sairam a lume as seguintes
Publicações do Círculo:
 Amoah, A., Akintunde D. e Akoto D.
(eds.) Práticas Culturais e VIH/SIDA.
Vozes das Mulheres Africanas.
(Accra:Sam-Woode, 2005).
 Phiri I.A. e Nadar S. (eds.) Sendo
Igreja: vozes e visões das Mulheres
Africanas. (Genebra CMI, 2005).
 Phiri I.A. e Nadar S. (eds.) Mulheres
Africanas, Religião e Saúde: Ensaios
em memória de Mercy Amba Oduyoye.
(Maryknoll/Pietermaritzburg.
Publicações Orbis/Cluster, 2006).
 Hinga T., Kubai A., Mwaura P. e
Avanga H. (eds) VIH/SIDA, Mulheres
e
Religião
em
Africa

Tenho prazer em anunciar que os
documentos do Circulo que seguem foram
completos.
1. Bibliografia do Circulo por Lilian
Siwila
2. Perfis do Círculo 2006 por Fulata Moyo
e Lilian Siwila
3. Registo do Círculo 2006 por Beverley
Haddad.
Por causa da falta de fundos não
seremos capazes de enviar cópias da
Bibliografia do Círculo e dos Perfis do
Círculo a todos os membros do Círculo.
Em vez disso nós vamos colocar no
seguinte endereço www.thecirclecawt.org.
É também por falta de fundos que eu tenho
somente a possibilidade de ter o website
uma vez por ano.

Pietermaritzburg. Publicações
o SIDA. Dez membros do Círculo
Cluster.
beneficiaram estando de quatro a noves
meses na Universidade de Yale como
 Yinda H. et Mbuy M-B. Beya
Amigos da Fé na pesquisa que lida
Femmes Africaines et VIH et
com o Género, Fé e VIH/SIDA. Estes
SIDA: Non, Plus de larmes! Sous
amigos da fé incluem Fulata (Malawi)
la direction de (Yaoundé:
Sylvia Amisi (Kenya), Vuadi Vibila
Sherpa).
(Repúblkica Democrática do Congo);
 Phiri I. A. and Dube M. (eds.) The
Anne Nasimiyu-Wasike (Kenyia);
Engendering
Theological
Dorothy Ucheaga (Nigéria); Teresa
Curriculum Handbook. (English)
Tinkasimiire (Uganda); Constance
Pietermaritzburg:
Cluster
Shisanya (Kenya) Isabel Phiri
Publications.
(Malawi) Dorkas Ankintunde
 Yinda H. and Ngalula J. The
(Nigéria) e Hazel Ayanga (Kenya).
Engendering
Theological
Apesar de duas das pessoas que
Curriculum Handbook (French)
beneficiaram deste curso serem
 Rakoczy S., Nadar S. and Getman
estudantes do grau de PhD A primeira
E. (eds.) Sexuality, Spirituality Na Assembleia também estavam a Shannon parceria que foi em 2002 a 2005 já
and Culture in Southern Africa.
Clarkson e Letty Russell. Elas são a nossa
conheceu um fim. Esperamos que na
Pietermaritz-burg: Cluster
ligação da Parceria do Circulo com a Yale
conferencia Pan-Africana de Yaodé
Publications.
Divinity School & CIRA
em 2007, n´s havemos de ter uma
 2 books from the 2005 Regional
publicação para demonstrar as
Amba Oduyoye e Elizabeth Amoah
Conference.
estavam entre as lideres para Transformar pesquisas que temos vindo a levar a cabo
É minha oração que quando nos o Mundo – Homens e Mulheres Juntos, na área das temáticas de Género, Fé e
avistarmos na Conferência Pan-Africana enquanto Phurmzile Zondi deram liderança VIH/SIDA em Africa.
a ter lugar em Yaounde em 2007, nos workshops que falaram sobre A Igreja
Em 2006 o Circulo esta entrando numa
apresentaremos pelo menos 10 livros do e VIH/SIDA. Eu avistei-me com Musimbi nova parceria com a CIRA que envolverá
Círculo publicados entre 2002 e 2007!
Kanyoro a qual estava muito ocupada com a entrada de dois estudantes por ano, devem

O Círculo na 9ª
Assembleia do Conselho
Mundial de Igrejas em
Porto Alegre, Brasil
O Círculo foi bem representado na
conferência como pode ver através das
fotos que tiramos. Algumas de nós fizemos
parte da pré conferência da assembleia das
mulheres. A Esther Mombo e a Ómega
Bula fizeram algumas apresentações na
Conferencia. A Genevieve James que
membro do Círculo, esteve na pré
conferencia da Assembleia de jovens,
enquanto que a Monique loubassou, que
também é membro do Círculo esteve na
pré conferencia da Assembleia para
pessoas com deficiências. A Assembleia
principal foi atendida por perto de 4.000
pessoas que vieram de diferentes
capacidades (faculdades) Apresentei um
tema com o título: “Chamados a ser uma
Igreja”. O futuro do Ecumenismo: Uma
voz Protestante, numa das sessões
plenárias. Sarojini e eu demos
apresentações em Cafés Teológicos. Para
além disso houve também (Mutiarôs) e
conversações Teológicas. Fulata Moyo
foi uma das lideres para a Tolerância Zero
em Violência Contra as Mulheres, Mercy

o trabalho de reuniões. Eu nem posso
mesmo começar por descrever o que a
Nyambura Njoroge fez como staff do CMI.
Como estava acontecendo muita coisa, eu
não pude acompanhar de perto tudo o que
estava sendo feito pelos membros do
Círculo ali presentes. No entanto se não
mencionar o seu nome é simplesmente a
falha da minha parte. Tudo o que eu quero
dizer é que esta foi uma grande ocasião
para ois membros do Círculo dar sua
contribuição neste grande encontro
ecuménico. Os meus especiais
agradecimentos vão às minhas irmãs e
irmãos do staff do CMI que nos convidaram
como membros do Círculo para que nossas
vozes fossem ouvidas. Apreciem as
fotografias de alguns membros do Círculo
presentes na Assembleia – elas dar-vos-ão
uma ideia do que foi a assembleia!

Parceria do Circulo com
a Escola “Yale Divinity” e
o Centro de Pesquisa
Interdisciplinar sobre o
SIDA
Em quase todos os jornais do Círculo
houve um artigo sobre a parceria do
Círculo com a “Escola Yale Divinity” e o
Centro Interdisciplinar de Pesquisa sobre

ser registados estudantes com o grau de
PhD que estão na fase de escrever suas
teses (proposal). Enquanto estamos
aguardando que a proposta do CIRA seja
aceite nos Estados Unidos da América,
dos estudantes do PhD do Círculo irão
para o CIRA de Agosto a Dezembro de
2006. São elas Lilian Siwila (Zâmbia) e
Bongiwe Dumezweni (Africa do Sul). Se
este novo arranjo surtir efeito, os membros
do Círculo envolvidos nesta parceria
acabarão por ter as categorias de PhDs a
partir do programa do Género, Religião e
Ética na Universidade do Kwazulu-Natal.

Finanças do Círculo
O maior desafio da minha tarefa como
Coordenadora geral do Círculo foi o do
angariamento de fundos. A nossa mais
larga e mais constante doadora tem sido a
(EMW) Evangelisches Missionswerk in
Deutchland. Para o ano de 2006 recebemos
E14,000 de EMW. Pedimos ajuda a
Católicos para a pró-escolha; Global
Ministries da Igreja Protestante Unida da
Holanda (UPCN): Federação Luterana
Mundial (LWF); Conselho Mundial de
Igrejas (CMI); Dia de Oração das
Mulheres/Alemanha, Conselho para a
Missão Mundial (CWM); Ajuda da Igreja
Notícias do Círculo



No. 6. April 2006 - Pag. 3

de Conferencias de Kempton Park
da Noruega, o Ministério Global
na Africa do Sul de 2-8 de Julho de
Metodista; Ministério Global
2006. Acordamos que usaríamos
Metodista; Ministério Global dos
este fórum para a preparação da
Discípulos de Cristo; UNAIDS;
Conferência Pan-Africana do
Fundação Ford etc. Em 2005
Círculo de 2007. No entanto os
recebemos pouco dinheiro de
temas e sub temas são os mesmos.
alguns dos doadores mencionados
Espera-se que 20 membros
acima com o qual organizamos a
oriundos do Círculo de expressão
conferencia regional de 2005. Em
Inglesa em Africa serão convidadas
2006 precisamos de dinheiro para
para apresentarem nesta
as publicações alistadas acima e
consultação os resultados de suas
em 2007 precisamos de dinheiro
dissertações. Os workshops destas
para a Conferencia Pan-Africana.
pesquisas serão em grupos
Como membros vamos contribuir
deformas a prepará-las para a
a esta conferencia através
publicação. Também espera-se que
pagamento do nosso registo e
a consultação teológica EHAIAH
tomando conta dos nossos próprios Membros do Círculo na 9ª Assembleia do CMI em
para os falantes do Francês e
vistos e transportes locais dentro Porto Alegre: Esther Mombo & Nyambura Njoroge
Português em Africa organizarão
dos nossos países. Por favor orem
consultações similares com os Círculos de
comigo à medida que a equipa de
A Consultação do Circulo
Francês e Português.
angariamento de fundos do Círculo, toma
EHAIH
de
2-8
de
Julho
de
Eu poderia alongar-me e alongar-me
a peito o desafio de angariar fundos para a
porque tenho muita coisa a partilhar! No
Conferencia de 2007. As que estão a 2006
entanto paro por aqui de formas a podermos
trabalhar comigo na equipa de
angariamento de fundos são: Helena Yinda, O consultante teológico da Iniciativa ouvir de outros membros do Círculo.
Dorkas Akintunde, Felicidade Cherinda, Ecuménica sobre o VIH&SIDA em Africa
Vossa no Círculo
Nyambura Njoroge, Musimbi Kanyoro, de Expressão Inglesa Dr Ezra Chitando
Mercy Oduyoye e Paulina Muchina. Se há convidou a secção de Expressão Inglesa Isabel Apawo Phiri
alguém que tenha potencial para angariar do Círculo das Mulheres Teólogas Coordenadora Geral: Circulo Das
fundos e gostaria de juntar-se a nós, por Africanas de expressão Inglesa para uma Mulheres Teólogas Africanas
consultação conjunta a ter lugar no Centro
favor dê-me a conhecer.

Aviso Para As Dissertações
4ª Conferência Pan Africana
do Circulo de Mulheres
Teólogas Africanas,
Yaunde, Camarões,
1-6 Setembro 2007
Um feliz e abençoado 2006 para todas vós.
Estou escrevendo a convidar-vos a
contribuir com uma dissertação que
possivelmente será publicada em forma de
livro que será lançado em 2007 na
Conferência Pan Africana do Círculo que
terá lugar nos Camarões de 1 a 6 de
Setembro (chegada dia 1; partida dia 6).
O tema da Conferência é: A Criança
Menina, Mulheres Africanas, Religião e
VIH&SIDA: Perspectivas do Género.
Este tema vai permitir ao Circulo
continuar a lidar com o VIH&SIDA como
uma pandemia do género em África. A
decisão de se concentrar sobre o
VIH&SIDA como assunto de pesquisa,
reflexão e acção foi tomada em Agosto de
2002 na 3ª Conferência Pan Africana de
Mulheres Teólogas que teve lugar em Addis
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Ababa, Etiópia. O tema da Conferência
foi: Sexo, Estigma e VIH&SIDA:
Mulheres Africanas Desafiando a
Religião, a Cultura e as Práticas Sociais.
O Comité Executivo do Círculo, que
também inclui a equipa de organizadores
está esperando por artigos que darão uma
reflexão religiosa/bíblica/teológica sobre
os seguintes sub-temas:
1. Casamentos de crianças
2. Desacordo no Relacionamento Sexual
3. Vencendo a Violência Contra As
Mulheres e contra a Criança Menina
4. Sexualidade
5. Prevenção do VIH/SIDA, Tratamento,
intervenções e Cuidado
6. VIH e Pessoas Incapacitadas
7. Organizações Baseadas na Fé e a
Prevenção e Cuidados do VIH
8. Trauma: Rapto, Cuidados e
Mecanismos de Cura
9. Relações transversais de Gerações e a
Disseminação do VIH

10. O VIH&SIDA Entre os Líderes
Religiosos.
11. Divulgação (Revelação), Estigma e
Discriminação
12. Instituições Teológicas e o VIH&SIDA

Propósito da Conferência
Um dos primeiros propósitos da conferência
é o de conduzir, reflectir, e disseminar a
original, actual e relevante pesquisa no
interrelacionamento entre VIH&SIDA,
religião e o género em África. Através
deste exercício nós esperamos empoderar
(dar poderes) às mulheres, capacitá-las
para as mudanças sociais, académicas e
estruturas institucionais que melhorarão
as vidas das mulheres em África.
Formato da Conferência
Previamente tinha sido a política do Círculo
que somente os membros do Círculo que
tenham contribuído com dissertações (sem
fazer caso da qualidade da dissertação)

poderiam atender às Conferências do
Círculo. Actualmente o formato da
Conferência mudou como segue:
1. Nenhuma dissertação (Apresentação)
será lida na Conferência pelos membros
do Círculo. Em vez disso as dissertações
serão seleccionadas para a publicação
antes da Conferência.
2. Somente os membros do Círculo cujas
dissertações forem aceites para
publicação atenderão a Conferência.
3. Os convites serão enviados às
Organizações Não Governamentais
(ONG‘s) e representações das
Organizações Baseadas na Fé (OBF),
outras organizações e indivíduos da
mesma natureza (como o Centro
Ujamma para lançar a Campanha
Tamar; Serviços Internacionais das
Populações para organizar um
workshop sobre Relações Cruzadas de
Gerações e a Disseminação do VIH; O
Conselho de Serviços da População
para organizar um workshop sobre o
Casamento de crianças e VIH&SIDA
em África; Centro para a Pesquisa
Interdisciplinar sobre o os indivíduos
com o SIDA para apresentarem a sua
pesquisa; A Rede Africana de Líderes
Religiosos vivendo com ou
pessoalmente
afectados
pelo
VIH&SIDA para organizarem um
workshop sobre Os Líderes Religiosos
e o VIH&SIDA; A Conferência das
Igrejas de Toda a África para
apresentarem o seu trabalho sobre o
Género e o VIH&SIDA; Iniciativas
Ecuménicas Sobre o VIH&SIDA para
apresentarem o seu trabalho; WYWCA
para apresentar um workshop sobre o
seu trabalho sobre VIH&SIDA em
África; Doutores médicos para
apresentarem a última pesquisa na
prevenção e tratamento do VIH e
teólogos Africanos masculinos a
dialogar com o Círculo sobre a pesquisa
e publicação da mesma pesquisa sobre
o VIH&SIDA.
4. Os encontros de negócios do Círculo
terão lugar onde havemos de celebrar
as realizações ou os feitos do Círculo;
adopção da Constituição do Círculo;
eleição do novo gabinete que suportará
o Círculo, e o esboço do Plano de Acção
do Círculo de 2007 a 2012.
Orçamento
1. Os membros do Círculo pagarão o seu
próprio registo de US$ 25 para o visto
e transporte local.
2. Os organizadores da Conferência

angariarão fundos para os bilhetes de
avião, comida e alojamento; facilidades
da conferencia e transportação no pais
que acolhe.
3. Todas as participantes convidadas e
que sejam membros do Circulo cobrirão
as suas próprias despesas.
4. São pedidas contribuições dos doadores
que possam ajudar a subsidiar ambos,
participantes e não participantes do
Circulo aqueles que forem incapazes
de angariar seus próprios fundos para
o bilhete de avião, alimentação e
acomodação; facilidades da conferencia
e transportação no pais que acolhe.

Linhas Mestras Para
Escrever Os Artigos
Como todos os artigos serão enviados para
os revisores ....(blind peer/review), é
imperativo que os artigos cumpram com os
seguintes critérios:
1. Estar dentro da disciplina do género,
religião e ou teologia e VIH/SIDA em
África.
2. Fazer uma contribuição aos discursos
académicos acima mencionados;
3. Exibir uma clara metodológica teórica
focando entre sua particular disciplina
análoga (Ex. teologia e ou estudo das
religiões, estudos bíblicos, historia da
Igreja, Teologia Pratica, Teologia
Sistemática, Religiões Comparadas
etc.);
4. Contem relevantes rodapés e
bibliografia;
5. Expor numa clara corrente de ideias,
expressas num bom Inglês Português
ou Francês com correcta gramática,
sintaxe e ortografia.

Orientação do Estilo
1. Pagina da capa
 Titulo que e especifico
 Nome(s) completos
 Endereços completos com o
contacto do Email
 Data de Emissão
2. ½ a 1 pagina de introdução
 Providencie a informação chave
acerca do seu trabalho isto e
 Breve analise da situação da
localização da sua dissertação
 Alvos e Objectivos
 Metodologias
 Principais pareceres (conclusões)
 Maior desafio teológico
 Resumo
3. O resto do trabalho deve ser uma
expansão da introdução.

4. Inclua subtítulos
5. Use o sistema de notas de rodapé. Ex:
Mercy Amba Oduyoye, Filhas de
Anowa: As Mulheres Africanas e o
Patriarcado, (Maryknoll: Orbis, 1995),
p.5 no fundo da pagina.
6. Referencias: Siga o estilo de Chicago:
Ex. Oduyoye, Mercy Amba Filhas de
Anowa: As Mulheres Africanas e o
Patriarcado, (Maryknoll: Orbis, 1995).
7. Use a linguagem inclusiva
8. A dissertação não devera conter mais
de 5000 palavras incluindo rodapés e
referencias.
9. Use MS Word, ponto 12, Times New
Roman.
10. Correc;\ao da ortografia
11. Data limite de recolha e Julho 2006 e a
dissertação final deve dar entrada a 30
de Setembro 2006.
12. Os artigos devem ser submetidos as
seguintes coordenadoras regionais de
pesquisa:
Dissertações em Inglês
Dr Dorcas Olubanke AKINTUNDE
Department of Religious Studies
University of Ibadan
Ibadan
Nigeria
Email:dolubanke@yahoo.com
Dissertações em Francês
Dr. Hélène Yinda
16 Ancienne Route
1218 Grand Saconnex
Geneva
Switzerland
Work Tel: (41) 22 929 6053
Home Tel: (41) 22 311 2630
Fax: (41) 22 292 96040
helene.yinda@worldywca.org
Dissertações em Português
Rev Felicidade Cherinda
Parklands A25
634 Park Street
Arcadia 0002
Pretória
South Africa
E-mail: fcherinda@tvcabo.co.mz
Esperando receber uma resposta positiva
de vós.
Com a maior consideração sou pelo
Círculo,
Isabel Apawo Phiri
Coordenadora Geral: Círculo de Mulheres
Teólogas Africanas
Notícias do Círculo



No. 6. April 2006 - Pag. 5

Estudos de Posgraduação no Genero, Religião e Ética
Universidade do Kwazulu-Natal, Africa do Sul

O engajamento teológico e (religioso)
com assuntos do género procura expor os
males e injustiças que se encontram na
sociedade e os quais se estendem à
Escritura e aos ensinos e práticas das
culturas da igreja (religião).
Musimbi Kanyoro, Secretária Geral da
Associação Mundial Cristã das
Mulheres Jovens

O Progama de Género Religião e Ética, é
o único programa que oferece um estudo
focalizado do género em relação ao estudo
das religiões bem como ao da ética. O
Programa do Género, Religião e Ética, é
presentemente conjunto e encontra-se
baseado na Escola de Religião e Teologia
e na Escola de Filosofia e Ética. O seu
lançamento foi em 2002, pela Professora
Mercy Amba Oduyoye e fundada pela
Prof. Isabel Phiri. Dentre outras coisas,
os principais objectivos do Programa são:
1. Criar um alerta geral entre os
professores e estudantes acerca de
assuntos ligados ao género e os papeis
que o género jogou nas várias tradições
religiosas e sistemas éticos.

OBRIGATORIO

ELECTIVES

O programa do GRE recorrerá (apelará)
à:
 Estudantes que vêm de estudos
religiosos, teologia ou bases éticas os
quais gostariam de expandir seu
conhecimento da matéria e ocupar-se
criticamente com a teoria do género
em relação às religiões e éticas,
particularmente,
mas
não
exclusivamente às religiões e tradições
de África;
 Estudantes que vêm de algumas
particulares tradições religiosas e
querem estudar as conexões ou os elos

POS GRADUACAO*
• Bacharel em Teologia ou
Bacharel em Artes em
Religião ou Ética
• Com media de 65% ou mais

REQUISITOS
PARA O
INGRESSO

Nº DE CREDITOS
MODULO
CENTRAL

(Enviado por Sarojini Nadar)
2. Engajar num estudo rigoroso e
académico das teorias do género e
suas aplicações para o continente de
Africa e suas tradições religiosas,
através da aprendizagem da perícia
ou habilidades de usar a teoria do
género para as funções críticas e
analíticas.
3. Desenvolver conexões (elos) entre o
activismo das raizes comunitarias e a
academia.

128 C
PTH 706
Teologias das Mulheres Africanas
(32C)
RELG 701H1P1
Metodologia de Pesquisa em
Religião e Teologia (16C)
RELG702H1 P1
Metodo e Teoria na Religião e
Teologia (16C)
THEO7RPPC
Projecto de Pesquisa (32C)
Refer to handbook for a range of
electives on offer for credits

entre o género, ética e religião com o
objectivo da transformação social do
género.
ESTÃO À DISPOSIÇÃO LIMITADAS
BOLSAS DE ESTUDO, MAS OS
REGISTOS DEVEM SER FEITOS
CEDO.
Para mais informações sobre o programa,
por favor consulte o programa orientador:
Dr. Sarojini Nadar
School of Religion and Theology
University of KwaZulu-Natal
Private Bag X01
Scottsville
3209
Phone: +27 33 260 5192
Fax: +27 33 260 5858
e-mail: nadars@ukzn.ac.za
Nós oferecemos este programa nos níveis
de (Honours), Mestrado e Doutoramento
como vem detalhado no quadro abaixo.

MESTRADO**
• Bacharelato em Teologia
ou Artes em Religão ou
Ética (Hons) in Religion or
Ethics
• Com media de 65% ou
mais
192C
THEO8CD
Género, Tradição e a Igreja em
Africa (32C)
THEO8CDPB Coursework
Dissertation (128C)
NB: Masters students who
have not completed RELG
701H1 P1 & RELG702H1 P1,
will be required to do these
courses as co-requisites.

DOUTORAMENTO
• Mestrado em Teologia
ou Artes em Religião
ou Ética somente por
dissertação
• Com media de 65% ou
mais
384C

• THEO90PB Doctoral
Thesis (384C)
• Bi-monthly Doctoral
seminars

Refer to handbook for a range of
electives on offer for credits

*

Certain Honours and Masters courses may be offered in the Block Release programme. Please consult the programme director before registration
for more information regarding this programme.

**

Please note that the Masters degree can also be offered through research only, but this option is at the discretion of the programme director.
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O Programa
da Federação Luterana
Mundial na Vida da
Igreja
(Enviado por Nyambura Njoroge)
Caras Colegas,
Temos o prazer de anunciar que aos 4 de Abril foi lançado
um novo Website para o trabalho ralacionado com o
programa em Teologia na Vida da Igreja da Federação
Luterana Mundial. Pode checa-lo no http:/
www.luthersem.edu/lwfdiscuss. (É também suportado
pelo Seminário Lutero nos EUA e consegue-se através do
Fisher’s Net. Se bem que a organização é principalmente
usada para os cursos em online, a parte da Federação
Luterana Mundial deste curso é aberta a todos os
participantes sem custos.)
Um inicial fórum de discussão começou à volta da
seguinte questão: Como é que respondes teologicamente
à duras realidades da morte e da injustiça? Os artigos
iniciais feitos em relação à esta primeira trajectória inclui
artigos escritos por teólogs da Dinamarca, Estados Unidos,
anzania e Alemanha:
 “Teologia
Trinitariana
na
Face
do
Consumerismo”(John Hoffmeyer)
 “Um Corpo de esperança na Face da Morte e da
Injustiça”(Johanne Stubbe Teglbjaerg)
 “Salmos de Lamento como Fonte de Cura Total/ para
todos os que vivem com o VIH & SIDA” (Anastasia
Boniface-Male)
 “Esperança e Lamento na Face de Destruição Própria
da Vida (Gunter Thomas)
És encorajada a checar
isto,
assinar
como
participante (com o nome e a
senha) e juntares-te à
discussão. Mais tarde dênos a conhecer os meios que
possas sugerir para que isto
torne acessível a outros.

Anuncios dos
Membros do Círculo
 Musa Dube deixou o Script College nos Estados Unidos da
América e agora está de volkta à casa em Botswana
trabalkhando como Professpra Associada em Estudos do
Novo Testamento na Universidadede Botswana. O seu novo
maior projecto é o Comentário da bíblia Africana que ela está
editando com a Sarojini Nadar.
 Dorcas Omolere Olanrewaju (nee Olukare) está
presentemente estudando na Universidade Teológica de
Kampen (ThUK), Holanda. Ela está presentemente trabalhando
na “Ordenação das Mulheres na Igreja Pentecostal” usando a
Igreja Cristã Apostólica, a Nigéria é um caso de estudo sob a
supervisão do Dr Lieke Werkman. Ela pretende fazer uma
reflexão ética do tópico desde que a ética é o seu principal
curso de estudos na universidade.
 Pauline Muchina tem um novo emprego como superior no
escritório da advocacia do SIDA da UNASIDA em
Washington, DC, USA.
 Chiropafadzo Moyo, completou seus estudos de PhD no
Antigo Testamento na Universidade de Stellenbosch. Ela
ainda não partilhou connosco acerca do tópico da sua tese.
Parabéns Dra Moyo!
 Madipoane Masenya, Foi promovida à Professora Associada
em estudos do Antigo Testamento, na Universidade da Africa
do Sul. Ela regressou de suas férias sabáticas na Universidade
de Bell-South nos EUA.
 Felicidade Cherinda, Está agora registada no Bacharelato
em Teologia na Universidade de Pretória na Africa do Sul.
Felicitações, Felicidade!

Melhores cumprimentos,
Karen
Bloomquist,
facilitador(a) para a
discussão
Departamento para Teologia
e Estudos
Federação Luterana
Mundial
kbl@lutheranworld.org

Membros do Círculo à 9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em porto Alegre,
Brasil: Esther Mombo, Maryann Theuri e Nyambura Njoroge
Notícias do Círculo
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As Origens do Círculo
O Círculo das Mulheres Teólogas
Africanas (mais tarde Círculo) foi
inaugurado em 1989. No ano de 2006 o
Círculo registou 616 membros no
Continente e no estrangeiro distribuídos
como segue: 465 membros Anglófonos,
93 membros Francófonos e 59 membros
Lusófonos. O critério para a membrasia é
o compromisso para a pesquisa, escrever

e publicar sobre assuntos que afectam as
mulheres Africanas e mulheres
descendentes de Africa.
O Círculo é o espaço para as mulheres
da Africa fazerem uma teologia comum
baseada na sua religião, cultura e
experiência social. Ele aponta a sua
membrasia de mulheres de diversas
origens, nacionalidades, culturas e

religiões baseada nas religiões Africanas
indígenas, Cristianismo, Islamismo e
Judaísmo. Ela orienta mulheres Africanas
indígenas e procura relacionar mulheres
Africanas de origem Americana Asiática
e Europeia. Estas mulheres relacionadas
estão engajadas em teologia dialogo com
culturas, religiões, Escrituras Sagradas
historias orais da forma do contexto
africano e define a mulher deste continente.

Declaração da missão e
visão
A missão do Círculo é assegurar a
pesquisa, escrita e publicação em assuntos
africanos na perspectiva das mulheres.
A visão do círculo é empoderar a
mulher Africana a contribuir com o seu
pensamento crítico e analise para
promover conhecimento actualizado.
Teologia, religião e cultura são as três
áreas escolhidas que devem ser usadas
como esqueleto para pesquisas e
publicações do Círculo.
Membros do Círculo na 9º Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Porto Alegre, Brasil.
Em cima: Agnes Abuom, Elizabeth Amoah, Misimbi kanyoro, Letty Russell & Mercy Oduyoye
Em Baixo (Centro) & Direita: Isabel Phiri

Por favor partilhe connosco o que está
acontecendo em sua vida e no seu Capítulo do Círculo! Envie os eus
artigos à Professora Isabel Phiri ou à sua Coordenadora Regional de
Pesquisa. Eis os detalhes do endereço para o Jornal do Círculo:
Professor Isabel Phiri, School of Religion and Theology, University of KwaZulu-Natal,
Private Bag X01, Scottsville, 3209, Pietermaritzburg South Africa. Tel: (27-33) 260 6132,
(27-33) 3462920 (h), (27) 724239134 (c). Fax: (27-33) 260 5858, E-mail: phirii@ukzn.ac.za
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