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NetACT Africa Joint Research Project on Theology and Community 

Development. 

Projecto de Investigação Conjunta África NetAct de Teologia e 

Desenvolvimento Comunitário. 

Call for papers for first workshop: 3-8 July 2016, Brackenhurst, Limuru, 

Kenya. 

Chamada de trabalhos para a primeira oficina: 3-8 julho de 2016, 

Brackenhurst, Limuru, Quênia. 

 

"Ao longo das duas últimas décadas, o desenvolvimento tornou-se um tema importante no 

campo teológico. Nível nacional e internacional, estudos de desenvolvimento tornaram-se 

parte do discurso teológico "(Klaassen, 2013). Isto tem, no entanto, não é necessariamente 

o caso em África. Embora a África está em primeiro lugar nas regiões do mundo em 

necessidade de desenvolvimento, a partir de uma perspectiva acadêmica que tem sido 

muitas vezes o objeto de pesquisa e de teorias de desenvolvimento de testes desenvolvidos 

em outras regiões do mundo (especialmente na Europa e nos EUA). Existe uma 

necessidade premente de teologia em desenvolvimento do Continente Africano pelos 

próprios e instituições de formação teológica africanos estudiosos africanos, o seu pessoal 

docente e os alunos devem estar na vanguarda deste esforço. 

À luz do objectivo de NetAct África para promover a educação teológica terciário na África 

sub-saariana, para capacitar estudantes e acadêmicos no campo da teologia e de estimular 

a investigação teológica de alta qualidade no continente, a Rede lançou a sua mais recente 

pesquisa de três anos projeto. Tal como no passado, e na sequência da realização do seu 

projeto de três anos anterior, que centrou-se no desafio da justiça e igualdade de gênero no 

nosso continente (como o anterior que se centrou sobre o desafio de HIV e AIDS), a Rede 

identificou como tema para os próximos três anos que da teologia e desenvolvimento 

comunitário. 

Tal como no passado, o projeto de pesquisa tem objectivos semelhantes: em primeiro lugar 

para realizar uma série de três workshops ao longo dos próximos três anos. Essas oficinas 

visam reunir estudiosos com um interesse comum ou especializado em teologia e 

desenvolvimento comunitário, bem como questões como a igualdade ea justiça social em 

sua relação com o campo do desenvolvimento da comunidade teologia. Representantes de 

todas as quatro redes NetAct e suas respectivas instituições membros são convidados a 

participar das oficinas. No workshop trabalhos serão apresentados pelos delegados que 

serão discutidos pelos participantes, que incluirá especialistas na área. As oficinas também 

são destinadas a promover o conhecimento e habilidades na prática de teologia e 

desenvolvimento da comunidade tornando-as importantes oportunidades para compartilhar 

com e aprender com os outros no campo e em diferentes contextos em toda a África. 

Durante as oficinas os participantes serão oferecidos orientação e será dada a oportunidade 

de refinar e melhorar os seus papéis. Ele também apresenta oportunidades para identificar 

lacunas nos temas não abordados nas oficinas. Todos os trabalhos apresentados melhorou 

na primeira oficina, então, em uma segunda rodada / no segundo workshop, ser 

representado e temas adicionais que não são abordadas na primeira rodada serão 

abordados. O objetivo final, que irá formar o foco do workshop final, é produzir um conjunto 

coerente de ensaios que representam a investigação de qualidade em teologia e 
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desenvolvimento. Este será o trabalho de estudiosos africanos a partir de uma variedade de 

contextos e será publicada com vista a representar o estado atual e os desafios da teologia 

e desenvolvimento comunitário no continente Africano e que pode servir como um livro-texto 

para os alunos e um recurso de ensino para os estudiosos da Rede / s ou mais. 

Com o acima em membros mente de redes de NetAct África são convidados a identificar 

acadêmicos estabelecidos nos campos da teologia e desenvolvimento ou áreas afins ou 

aspirantes estudiosos no campo ou campos relacionados a submeter resumos de trabalhos 

a serem apresentados no workshop de 2016, a ser realizada em Brackenhurst, Quénia a 

partir de julho 03-08 2016. Isto não significa que os estudiosos de outras disciplinas (por 

exemplo, a ciência bíblica, Missiologia, Teologia Pastoral, Ética, etc.) não pode contribuir, 

mas a contribuição deve ligar estas disciplinas com o tema da teologia e desenvolvimento 

da comunidade (por exemplo, em bibilical textos relevantes para o desenvolvimento da 

comunidade ou da ética de responsabilidade e sua relevância para o desenvolvimento da 

comunidade, etc.). Nos últimos meses, os organizadores têm circulado um questionário a 

todas as instituições membro NetAct para a sua entrada em possíveis temas relacionados à 

teologia e desenvolvimento comunitário, à luz das respostas recebidas das seguintes sub-

temas para possíveis papéis foram identificados: 

 

1. Comunidade para o Desenvolvimento, teologia e ciência bíblica: 

Fundamentos teológicos do desenvolvimento da comunidade (por exemplo, Reino de Deus / 

Missio Dei / Missão / corpo-alma dualismo / missão relacionamento e desenvolvimento / 

antropologia cristã e desenvolvimento / desenvolvimento da comunidade como mordomia / 

hermenêutica bíblica para o desenvolvimento da comunidade holística). 

 

2. desenvolvimento comunitário e os / as organizações baseadas na fé da igreja (OBF): 

Papel / s da congregação / FBO no desenvolvimento da comunidade. 

Desenvolvimento da comunidade e crescimento da igreja. 

A relação entre Igreja / FBO e governo. 

 

3. desenvolvimento comunitário e educação teológica: 

A integração da teologia e desenvolvimento em outras disciplinas teológicas. 

Currículos desenvolvimento da comunidade e do ensino de desenvolvimento comunitário 

em África. 

Desenvolvimento comunitário e alfabetização / educação. 

 

4. desenvolvimento e as questões sociais comunitárias: 

Desenvolvimento comunitário e / como transformação social. 

Desafios culturais para o desenvolvimento. 

O desenvolvimento da comunidade em ambientes urbanos ou assentamentos rurais. 

Desenvolvimento comunitário e gênero. 

Desenvolvimento da comunidade eo desafio de diferenças étnicas. 

Desenvolvimento comunitário e deficiência. 

Desenvolvimento da comunidade e da juventude. 

Desenvolvimento comunitário e saúde. 

 

5. desenvolvimento comunitário e economia. 

Corrupção como desafio para o desenvolvimento da comunidade. 

Desenvolvimento da comunidade e da ecologia / segurança alimentar / agricultura. 
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Globalização e desenvolvimento da comunidade. 

Desenvolvimento comunitário e pobreza / dependência / síndrome da propriedade da terra. 

Desenvolvimento comunitário e empreendedorismo / micro-empresas 

Financiamento do desenvolvimento da comunidade. 

 

6. Questões de desenvolvimento e políticas comunitárias 

Desenvolvimento da comunidade e violência / fundamentalismo / terrorismo 

Desenvolvimento da comunidade como um caminho para a reconciliação / construção da 

paz / endereçamento trauma ou pessoas deslocadas internamente. 

O desenvolvimento da comunidade e advocacia / justiça. 

O desenvolvimento da comunidade e liderança. 

 

Como o acima não representa necessariamente uma lista completa de temas, artigos sobre 

temas não listados acima, mas relacionado com o tema geral do seminário também serão 

considerados. Enquanto alguns temas vontade e precisa ser de natureza mais teórica, 

também há espaço para estudos de caso de desafios de desenvolvimento da comunidade e 

práticas e que tais estudos também são bem-vindas. Lembre-se também que, embora 

esperamos incluir o maior número possível de papéis para o primeiro workshop, uma vez 

que alguns dos temas em toda a probabilidade solicitar mais de um papel e outros não, os 

organizadores poderão convidar pessoas específicas para contribuir em temas sub-

representados ou pode sugerir a colaboração de alguns estudiosos sobre alguns dos temas 

de uma vez todos os resumos estão em ou na própria oficina. Como os workshops e 

elaboração de trabalhos são também uma aprendizagem e capacitar exercício, os 

organizadores farão o seu melhor para fornecer alguns recursos fundamentais 

(principalmente sob a forma de artigos publicados) para auxiliar os participantes em sua 

pesquisa uma vez que os apresentadores de trabalhos têm sido identificado. 

Os resumos devem ser 200-300 palavras de comprimento e deve incluir um título de 

trabalho. O prazo para submissão de resumos é 01 de dezembro de 2015. A decisão dos 

organizadores será comunicada em janeiro 2016 que deixa 6 meses para a elaboração de 

trabalhos para apresentação no workshop. 

Olhando para a frente para ouvir de você e para receber os resumos! 

 

 

Footnote 1 

Tal como no passado, a reunião julho 2016 também servirá de oportunidade para 
NetAct África e as redes individuais para conduzir suas Assembléias Gerais 
Ordinária (AGMs). Tempo para estes será alocado no programa. Por esta razão, 
será ideal se cada instituição membro se representar na Brackenhurst tanto pelo 
estudioso que vai participar do projeto de pesquisa, bem como o chefe da instituição 
parceira / pessoa que representa a instituição-membro no que diz respeito a 
questões de rede (se estes pessoas que não são o mesmo). Com relação a isso, 
lembre-se também que os membros serão responsáveis pelas suas próprias 
despesas de deslocação a Nairobi, mas essa conferência, alojamento ou refeições 
será patrocinado pelo escritório NetAct África. 
Além disso, um novo recurso da reunião julho 2016 também será um dia de trabalho 
em rede, patrocinado por um dos nossos membros associados, Biblica. Este será 
um dia durante o qual os serviços e actividades de nossos associados, será 
apresentado às redes e será uma oportunidade ideal para familiarizar-se com 
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alguns dos apoio à investigação e outras oportunidades disponíveis para as 
instituições de formação teológica no continente. 
 

Footnote 2 

Os membros irão notar que os organizadores infelizmente teve de alterar a data 
para a reunião com a semana anterior àquela originalmente decidido (10-16 julho). 
Isto é devido a uma alteração na data da conferência conjunta da Sociedade 
Teológica da África do Sul que foi transferida para a semana do dia 10 de julho. 
Como todos os sul-africanos estão em diferentes graus esperados para participar da 
última conferência fomos obrigados a considerar para uma data anterior à reunião 
NetAct. Felizmente Brackenhurst foi capaz de nos acomodar. Esperamos 
sinceramente que, dado aviso prévio a essa mudança, que vai ainda ser capaz para 
os nossos membros a participar. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente 
que a mudança pode causar, mas infelizmente é fora de nosso controle e algo que 
deixou os organizadores bastante frustrado. 
 
 
 

 

 


