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    “Por uma cidade acolhedora: Somos todos Mi-
grantes” foi o tema que norteou o 32° Curso de Ve-
rão 2019, iniciado no dia 9 de janeiro, coincidente-
mente, na mesma semana em que foi oficializada 
a retirada do Brasil do Pacto Mundial de Migração 
da ONU (Organização das Nações Unidas). 
  A formação reuniu cerca de 500 participantes - 
cursistas, monitores, artistas populares, assesso-
res, equipes de serviço, convidados, ouvintes - de 
diferentes regiões brasileiras e de outros países. 
  Com a proposta de sensibilizar e refletir sobre o 
papel social de cada cidadão diante da situação 
migratória, por meio do aprofundamento das ques-

Painel traz menino sírio símbolo da crise migratória 

Curso de Verão 2019 reúne 
cerca de 500 pessoas na PUC
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tões relacionadas aos fluxos migratórios de todo o 
mundo, o Curso de Verão é uma fonte que alimen-
ta as lutas de causas humanitárias.
   A programação, que se estendeu até o dia 17, 
incluiu palestras com especialistas que apresen-
taram um panorama das migrações no mundo 
e seus desafios, uma reflexão bíblica acerca do 
tema, evidenciando a presença da mulher no 
processo migratório, e a partilha das experiên-
cias de instituições que trabalham em apoio a 
pessoas migrantes.
   Dentre as atividades propostas, foram desta-
que os depoimentos de migrantes e de pessoas 
que atuam em instituições em defesa à causa 
migratória, partilhados nos Círculos de Cultura. 
  As 15 tendas (oficinas) que compõem a gra-
de do Curso de Verão, amparadas pelos seus 
quatros pilares - Arte, Ecumenismo, Educação 
Popular e Mutirão - provocaram debates e insti-
garam compromissos.
  O Curso de Verão, realizado desde 1988, é 
uma iniciativa do CESEEP (Centro Ecumênico 
de Serviços à Evangelização e Educação Popu-
lar) e é realizado na PUC (Pontifícia Universida-
de Católica) de São Paulo.

    Aylan Kurdi, menino sírio de 3 anos encontra-
do morto em praia da Turquia, em 2015, e que 
se tornou símbolo da crise migratória mundial, é 
o elemento central do Painel do Curso de Verão 
2019, assinado pelo artista Guto Godoy.
  “É uma imagem que 
nos machuca, mas 
que não pode nos 
deixar só no luto. 
Precisamos que si-
tuações como estas 
nos deem força pra 
lutar e para que elas 
não se repitam”.
  O menino está dentro 
de uma semente, de 
onde surge uma mar-
garida, a representati-
vidade de um sonho.
  Outro elemento na 

arte é a terra, que quanto mais próxima à semente, 
mais clara fica. O efeito reforça a ideia que a pre-
sença dos refugiados e dos migrantes é luminosa. 
 Há também traços, próximos às flores, que 
resultam em seis personagens, representan-

do as migrações históricas 
do Brasil, como os escra-
vos (escrava Anastácia), os 
europeus (com a figura do 
italiano), os asiáticos e ja-
poneses, os bolivianos, os 
africanos e haitianos e as 
mulheres sírias. 
 O mapa mundi, que está em 
vermelho lembra o sangue 
derramado de tantas vidas 
que já foram exterminadas. 
Do mapa saem setas que in-
dicam os principais fluxos mi-
gratórios do mundo. Painel assinado por Guto Godoy

Cursistas acompanham assessorias 

2

Carta Compromisso
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- Aprofundar nosso conhecimento sobre a realidade das migrações, promovendo e participando 
de grupos de estudos sobre o panorama nacional e internacional e, especialmente em nossos 
territórios de atuação e vivência; 
- Promover a leitura popular da bíblia em grupos, nas comunidades e movimentos, como ferra-
menta de libertação dos e para os excluídos, referenciados na metodologia do CEBI;
- Conhecer, divulgar e fiscalizar a execução da legislação sobre os direitos das/os migrantes;
- Participar com consciência sociopolítica da luta pela manutenção, elaboração e implementa-
ção de políticas públicas que contemplem, favoreçam e garantam os direitos das/os migrantes 
e refugiados/as;
- Acolher e aprender a conviver de forma integrada e solidária com as/os migrantes e refugiados, 
valorizando suas raízes, culturas e respeitando sua fé e expressão religiosa;
- Criar e estimular o desenvolvimento de estruturas e redes de solidariedade para acolher e 
acompanhar as/os migrantes e refugiados/as em suas necessidades; 
- Fortalecer e ampliar os espaços existentes de acolhida, escuta e integração dos/as migrantes 
e refugiados/as, em especial as crianças;
- Combater e denunciar a xenofobia, a exploração da mão-de-obra e o trabalho escravo que viti-
mizam os/as migrantes e refugiados/as;
- Utilizar as redes sociais para compartilhar conhecimento sobre a realidade das/os migrantes e 
seus direitos.

CESEEP agradece Beozzo presente no Curso

“A gente tem uma tarefa 
muito grande pela frente, 
sobretudo, com a juventude, 
porque nós entramos outra 
vez num tempo muito desa-
fiador. E, são pessoas como vocês que podem aju-
dar a colocar uma luz, ânimo, não deixar a peteca 
cair. Agradeço de coração vocês terem tocado para 
frente este projeto de mutirão que é de todos nós, o 
de uma educação popular, comprometida”.

   Nesta edição do Curso de Verão, contamos com 
a parceria de pessoas e de instituições, especial-
mente PUC-SP e TUCA; Paulus Editora, que se 
colocaram a serviço da formação ecumênica e 
popular, além de outras instituições e famílias que 
hospedaram as/os cursistas.
   Agradecemos a todas/os que contribuíram para 
que o Curso tivesse êxito, de modo especial, à Cecí-
lia Bernardete Franco, coordenadora do Curso de 
Verão, com seu jeito firme e carinhoso de coordenar.
  Oferecemos este Curso ao padre José Oscar 
Beozzo, coordenador do CESEEP, que se en-
contra afastado para tratamento de saúde.
   Despedimo-nos desta edição com alegria e 
com a certeza de que a reflexão aqui realizada 
contribuirá para que as pessoas possam retor-
nar aos seus locais de origem, prenhes de espe-
rança e com coragem para enfrentar os desafios 
que a cidade apresenta em relação ao acolhi-
mento das/os migrantes e refugiadas/os.

  Assumimos o compromisso de:

Assumir esses compromissos implica: a) lutar por um novo projeto de sociedade e de cidade, onde as 
políticas públicas coloquem pobres e migrantes no centro dos seus interesses; b) desconstruir os pa-
radigmas do modelo de sociedade capitalista; c) respeitar a diversidade cultural e religiosa de todas as 
pessoas; d) resistir aos retrocessos atuais em relação aos direitos já conquistados pelos trabalhadores; e) 
reinventar os movimentos sociais e pastorais frente aos desafios que a cidade apresenta nos dias atuais.

Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani
Coordenadora Geral do CESEEP (em exercício)
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A participação dos assessores enriqueceu ainda mais o evento, com informações atuais deste cenário no Brasil e no mundo

Alfredo J. Gonçalves

   Com o tema Mi-
grantes: feridas e 
cicatrizes – pano-
rama nacional e 
internacional das 
migrações, Alfredo 
J. Gonçalves, falou 
sobre o impacto mi-
gratório no Brasil.

   De acordo com os dados do último Cen-
so Demográfico de 2010, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), houve um aumento de 84,4% do ingres-
so de quase 23 milhões de pessoas nas áreas 
urbanas do país. Este processo ainda em avan-
ço e com tendências de caminhar para um mun-
do cada vez mais urbanizado gera impactos di-
retos: cidades marcadas pela extrema pobreza 
e as pessoas que nelas vivem se tornam uma 
“multidão solitária”, um “deserto moderno”.
     O assessor ressaltou que “hoje a maior soli-
dão se passa nas cidades”.

Filósofo, teólogo e sacerdote da Congregação dos Missionários de São Carlos (Scabrinianos) 

Américo Sampaio

     Na assessoria de Américo Sampaio, 
a reflexão foi em torno do tema “Por uma 
cidade justa, humana e popular - os de-
safios para a redução das desigualdades 
territoriais, sociais e na mobilidade ur-
bana em São Paulo”, foi destacado que 
São Paulo é uma das cidades mais ricas 
do planeta, assume o 4º lugar no ranking 
de orçamento público, porém, no tocante 
a igualdade e justiça social, ela ocupa as 
piores posições.

  Torna-se notório os 
gritantes índices de 
desigualdades territo-
riais, sociais e na mo-
bilidade urbana.
   No tocante à migra-
ção é visível que o 
acolhimento está cra-
vado pela desigual-
dade, a classe dominante nega ou ignora a 
existência dos migrantes.

Rosita Milesi

   A questão aborda-
da foi “Os avanços e 
dificuldades da legis-
lação brasileira para 
atender a questão 
migratória no país”.
 A nova lei 
(13.445), em vigor 
desde novembro de 
2017, é considera-

da um marco para a história brasileira. “O 

Brasil passou por um longo período seguindo 
uma lei feita na fase militar, mais voltada para 
a segurança nacional que trazia desconfiança e 
rejeição ao estrangeiro. Apesar da demora em 
se ter uma nova proposta aprovada, celebramos 
esta conquista pelo seu teor humanitário e por 
seguir conceitos da nossa Constituição”.
     Apesar do avanço, Rosita acredita que o país 
ainda deixa a desejar em relação aos mecanis-
mos de acesso para colocar em prática o que 
prevê a legislação.

Advogada, Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, assessora da Pastoral 
dos Refugiados da CNBB e membro da Congregação das Irmãs Scalabrinianas

Sociólogo, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, membro da direção da Escola de 
Governo e integra o Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública de SP

Felix Fernando e Robert Nascimento

      A programação deu espaço à Campanha 
da Fraternidade, que neste ano tem como 
tema Fraternidade e Políticas Públicas.
  Os convidados explicaram que é neces-
sário compreender o conceito de política, 
que não está apenas associada a parti-
dos políticos. “A política está presente no 
nosso cotidiano, nas nossas ações diá-
rias. A partir do momento que temos que 
tomar uma decisão, estamos praticando 
um ato político”.

  Eles também 
falaram da im-
portância do 
‘agir’ neste pro-
cesso. “Este 
é o momento 
em que a fé 
se torna obra. 
Precisamos de fato de um comportamento 
mais participativo. Participar de entidades, 
órgãos, grupos é um dos caminhos”.

Felix é especialista em Gestão Pública e Pedagogia Social
Robert é advogado, com extensão universitária em Introdução à Moral Cristã 

Wagner Lopes Sanches

  Foram apre-
sentados alguns 
pensamentos do 
Papa Francisco 
em relação à mi-
gração, que tem 
colocado essa 
questão no cen-
tro de suas pre-
ocupações.

  O Papa tem feito de seus discursos uma opor-
tunidade para denunciar as condições desuma-
nas a que estão submetidos os migrantes, tanto 
nos países de origem como nos de destino.
   Para Francisco, a Igreja Católica precisa con-
tribuir de forma decisiva, seja através da acolhi-
da aos migrantes, atenuando o seu sofrimento, 
ou de denúncias das causas dos deslocamen-
tos forçados e de medidas discriminatórias e 
marginalizadoras.

Licenciado em História , mestre em Teologia, mestre e doutor em Ciências Sociais

Odja Barros

   Convidando a todos a fazer uma cami-
nhada pela história de Rute, livro bíblico, 
Odja Barros iniciou sua explanação no séti-
mo dia do Curso de Verão 2019. 
    De acordo com Odja, os quatros capítulos 
que compõe o livro de Rute narram o movi-
mento migratório da época que se asseme-
lha a questões atuais ainda sofridas pelos 
migrantes, principalmente as mulheres.
  De acordo com Odja, a narrativa do livro 
está cheia de provocações literárias, inco-

muns, inclusive para a 
época, que tinha como 
base as leis patriarcais.
 Mesmo acreditando 
que ninguém precisa 
de Bíblia ou de igreja 
(instituição) para viver
sua fé, faz um alerta 
sobre a força transfor-
madora que o Evan-
gelho possui.

Pastora batista em Maceió, assessora do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) e
coordenadora do Grupo de leitura popular e feminista da Bíblia Flor de Manacá
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Rodas de diálogos debatem preconceito e assistência

“Todo o território é nossa casa”
   “Para nós, não há cerca ou fronteira. Todo o 
território é nossa terra”, afirmam Julieta Paredes, 
pertencente ao povo Ayamara, e Tami-
kuã Txihi, do povo Pataxó.
  Julieta sustenta a importân-
cia de identificar os mem-
bros dos povos indígenas 
pelas suas identidades 
próprias: Ayamara, Pa-
taxó, Tikuna, Guarani, 
etc.  O termo “indíge-
na” foi criado pelos 
colonizadores para 
designar os mais de 
5 mil povos originá-
rios com mais de mil 
línguas. “Para nós, 
todo este continente 
(América) é um único 
território, que chamamos 
de ‘Abya Yala’, que, na língua 
Kuna, significa ‘Terra madura, 
Terra Viva ou Terra em florescimento”, 
ratifica Julieta.
   Já Tamikuã confronta a ideia errônea de que 

os povos originários não são civilizados. “Somos 
civilizados com a mãe terra e com a natureza, que 

protegemos e defendemos”. Também 
questionou o conceito de “migra-

ção”, pois para os povos indí-
genas nunca existiram cer-

cas ou fronteiras. Era tudo 
um único território. Ela 
nasceu na Bahia e hoje 
mora em São Paulo, 
mas não se sente mi-
grante, pois continua 
vivendo no território 
dos seus ancestrais
  “Tivemos uma vitó-
ria com a Constituição 

de 1988, pela inclusão 
de um capítulo que re-

conhece ‘aos índios sua 
organização social, costu-

mes, línguas, crenças e tra-
dições, e os direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam. Hoje, no entanto, vemos retroces-

sos e a tentativa de expulsar os povos originários 
e de exterminá-los”, enfatiza Tamikuã.

Barreiras do preconceito 
   Karai Nhe’ery (Guarani) vive próximo ao Pico 
do Jaraguá, região norte da cidade de São 
Paulo. Em seu depoimento, publicado na pá-
gina 218 do livro do “Por uma cidade acolhe-
dora, somos todos migrantes” (Curso de Verão 
2019), ele compartilha barreiras bem conheci-
das e muito presentes no cotidiano dos indí-
genas que vivem próximos às cidades. Dentre 
elas a dificuldade de direito de ir e vir, o conví-
vio social com pessoas não indígenas e a luta 
para manter suas tradições.
  O depoimento desencadeou muitas reflexões e 
questionamentos como: será que a cultura para 
nós (não indígenas) tem que ser dinâmica e para 
eles (indígenas) deve ser estática?
  A conversa se aprofundou em trocas de ex-

periências dos 
cursistas e visi-
tantes, que se 
mostraram bas-
tante sensibili-
zados com as 
questões sofridas 
ro t ine i ramente 
pelos indígenas, 
em especial, os que residem dentro e próximos 
as grandes cidades. 
   Outro trecho do depoimento do Guarani que 
colaborou para essa sensibilização foi: “Quem 
vê a alegria de nossas crianças não vê nosso 
sofrimento. É igual sabiá na gaiola. Canta, canta, 
canta. Pensam que é um canto feliz”. 

Imigrante, mulher e presidiária

    Ser imigrante já é um problema no Brasil, imagi-
na ser imigrante, mulher e ainda presidiária. Para 
refletir esta temática com os cursistas, o encontro 
teve como convidada a agente da Pastoral Car-
cerária em São Paulo, Mariana Antonio Santos. 
   Além de toda a luta para sobreviver em um país 
que - apesar de ter uma legislação que prevê seus 
direitos - possui uma deficiência nos mecanismos 
de acesso às políticas públicas, os imigrantes 
têm que conviver diariamente com o preconceito, 
discriminação, desconfiança, rejeição e violência.

Com olhar humanitário, ações oferecem apoio  
   Apesar das diversas dificuldades encontra-
das para sobreviver, os migrantes têm encon-
trado o apoio de pessoas e entidades que os 
enchem de esperança. 
   A rede solidária Caritas Arquidiocesana de 
São Paulo (CASP), por meio do Centro de Refe-
rência para Refugiados, realiza serviços de aco-
lhida e integração, de controle das políticas pú-
blicas para refugiados e solicitantes de refúgio.
   O CAMI (Centro de Apoio da Pastoral do Mi-
grante) promove a defesa dos direitos humanos, 
atendendo prioritariamente imigrantes que tra-
balham nas confecções da grande São Paulo.  
Dentre as grandes preocupações da instituição 
estão os enfrentamentos ao tráfico de pessoas, 
a violência doméstica e o trabalho infantil. 
   O Centro de Integração do Migrante é um 

Os chamados Círculos de Cultura contaram com a participação de migrantes e membros de instituições de apoio que relataram as suas vivências 
dentro deste cenário de lutas diárias; os depoimentos enriqueceram ainda mais as atividades do Curso   

espaço de convivência e de formação para os 
migrantes que vivem no bairro do Brás e arre-
dores. A proposta do Centro nasceu da neces-
sidade dos próprios migrantes de ter um local 
para se reunir e do trabalho conjunto das Missio-
nárias Servas do Espírito Santo e a Pastoral do 
Migrante da Paróquia São João Batista do Brás.
    O Serviço Pastoral dos Migrantes trabalha 
com a acolhida do migrante, seja nos locais de 
origem como de destino, e a defesa dos seus 
direitos.
   O CIEJA (Centro de Integração de Educa-
ção de Jovens e Adultos) integra migrantes 
por meio do ensino da língua (português), for-
necendo alimentação e oferecendo opções de 
lazer. Há duas unidades, o CIEJA Perus I e o 
CIEJA Cambuci.

   As dificuldades se estendem quando se tra-
ta de mulheres, que já sofrem pela questão de 
gênero e ainda cometem alguma infração que a 
leva ao cárcere privado. Muitas delas são pre-
sas ao tentarem entrar no país, com envolvi-
mento com o tráfico de drogas. 
   O julgamento da sociedade é uma problemática, 
porém, a sobrevivência dessas mulheres no siste-
ma penitenciário passa a ser o grande dilema.
Mariana explica que entre os principais pontos 
estão a dificuldade para entender a razão pela 
qual estão presas, como está o seu processo 
judicial e o que pode ser feito para alcançarem a 
liberdade. Além disso, têm a dificuldade de con-
seguir contato com familiares em seu país de 
origem.
    Entidades como a Pastoral Carcerária tem re-
alizado um trabalho de amparo a essas mulhe-
res, orientando e tentando minimizar esses pro-
blemas. Porém, é necessário um esforço maior 
por parte do Estado, oferecendo assistência e 
preservando os seus direitos sociais.

Cursistas conversam sobre o sistema carcerário

Partilhando experiências
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    Arte e educação popular - Vivência e aprendi-
zado em Arte Educação Popular, com a utilização 
de diversas linguagens colaborativas: visuais, 
cênicas, musicais, brincantes, danças da cultura 
popular, metodologias colaborativas, etc.
    Arte e espiritualidade do cotidiano - Vivência 
de arte e beleza na espiritualidade do cotidiano, em 
um processo de superação da dicotomia entre o 
sagrado e o profano, utilizando-se da pintura como 
forma de expressão individual e coletiva.
   Arte e militância em diálogos - Reflexão e vi-
vência de manifestações e expressões culturais 
artísticas como chaves para redimensionar a es-
cuta engajada nas pastorais e movimentos sociais.
Arpilleras: justiça e paz em nossas mãos - A 
arte de bordar e costurar com linhas e tecidos, 
denunciando as desigualdades e

Informativo Curso de Verão 2019 Informativo Curso de Verão 2019
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Em Tendas, cursistas têm acesso à criatividade e conhecimento
buscando a paz com justiça social.
Jogos e circularidades indígena e afro-brasileira - 
Vivências cooperativas, canções, narrativas, dan-
ças circulares brincantes em perspectiva étnico-
-racial na esteira da Pedagogia Griô.
Danças Circulares - Vivência da dança, de modo 
circular, como linguagem reflexiva de arte e ce-
lebração popular.
Dança: o corpo como construtor da identidade -
Vivência da dança como expressão do corpo que car-
rega a vida e faz história, deixando marcas e influên-
cias da arte na própria vida e na de outras pessoas.
Poesia: prática e política - É um espaço de 
dessacralizar a linguagem de poder de forma 
crítica e artística, a fim de ver, ouvir, sentir e ex-
perimentar a poesia, com intensidade e teimo-
sia, discutindo a prática da política e da poesia 

no cotidiano, valorizando os poetas populares e 
nos redescobrindo como poeta...
Juventude e direitos - Reflexão sobre a fase ju-
venil da vida, em toda a sua diversidade e desafios 
contemporâneos: conflito geracional, gênero e polí-
ticas públicas para a garantia dos direitos humanos.
Linguagem Audiovisual - Olhar crítico sobre 
as mensagens presentes nos meios de comu-
nicação (filmes, novelas, jornais, publicidade, 
memes, tutoriais, etc.) e sua utilização na edu-
cação, pastoral e movimentos sociais.
Liderança e grupos populares - Reflexão so-
bre o papel e compromisso das lideranças po-
pulares nas pastorais e movimentos sociais com 
base na pedagogia de Paulo Freire.
Metodologia de trabalho com grupos populares 
Experiência de metodologia de trabalho com gru-

pos populares, com reflexão sobre a dialética teoria 
versus prática, como suporte para a militância críti-
ca e comprometida com a emancipação humana e 
transformação social.
Música -  Vivência da arte musical através do canto 
coral, partilhando elementos técnicos que auxiliem 
o cantar na comunidade e nos movimentos sociais.
Retalhos da história do povo negro -  Traba-
lho com a memória dos “retalhos da história” dos 
afros-brasileiros e de seus ancestrais, com mo-
tivação e encantamento para a resistência em 
tempos de retirada de direitos.
Diversidade, cidadania e bem viver - Troca de 
experiências e saberes; de reflexões e debates em 
torno da diversidade, da cidadania ativa e do bem vi-
ver, em vista da construção de uma sociedade plural, 
justa, solidária, democrática e sustentável.

9
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Mudando vidas

Venho pela diocese de 
Sucumbios, Equador, 
onde trabalho. Me sin-
to bastante contente, 
pela dinâmica,  am-
biente acolhedor, es-

piritualidade encarnada 
na vida do povo e pela 

 organização do Curso.

Este intercambio de ex-
periência fortalece meu 
compromisso com o 
trabalho que faço, 
principalmente, com a 
juventude e, também, 
com a vontade de tra-
balhar com imigrantes
latino-americanos.

Estou na tenda Poesia 
Prática e Política, que 
está me ajudando mui-
to. Eu tinha medo de 
me expressar em públi-
co, então, este espaço 

de convivência tem me
 ajudado a expressar e falar
            o que estou sentido. 

Vim fazer o Curso de Ve-
rão para vivenciar uma 
experiência nova e
partilhar a minha vida 
com outras pessoas. 
Meu sonho é ter uma 
vida mais estável, ter o 
necessário para 
minha família. 

Foi um experiência fan-
tástica. Estou encanta-
da com esta dinâmica 
que favorece a intera-
ção, a partilha, o cuida-
do. Em minha  diocese, 

junto com outros agen-
tes, vamos multiplicar e sa-

       borear o que aprendemos.

Padre Raul Usca - Equador
Primeira vez no Curso de Verão 

Isabel Crsitina Camacho - Peru
Primeira vez no Curso de Verão 

Florência Quispe Márquez - Bolivia
Primeira vez no Curso de Verão 

Lucélia Del Valle Briceno - Venezuela
Primeira vez no Curso de Verão 

O Curso de Verão é sem-
pre um poço que alimenta 
a minha fé. Com a ques-
tão migratória, percebi 
que todos nós somos mi-
grantes e que precisamos 
de uma cidade acolhedora.
Então, esses dias me deixa-
ram super fortalecida. 

Renata Garcia - Rondônia
Primeira vez no Curso de Verão 

Conceição Almeida - Fortaleza
Participou de vários cursos

A opinião dos cursistas é importante para dar continuidade a este projeto que 
busca melhores condições de vida aos menos favorecidos.

O Curso de Verão é possível graças ao trabalho de muitas pessoas que se 
dedicam com profissionalismo e muito amor a esta causa. Sintam-se todos 
representados! Confira mais fotos em www.cursodeverao.com

Um mutirão de amor

Coordenação Secretaria

Sistematização Animação

Chá Alimentação

Comunicação Transmissão



Espiritualidades na cidade
é o tema de 2020

Equipe de Comunicação - Textos: André, Arthur Gandini, Daniel Freitas, Frei Zeca, 
Ira Romão, Jorge, Juçara Zottis, Larissa Calixto, Keila Roberts e Mônica Santos. Fotos: Anna 
Catarina, José Iago, Giovanna Silva, Matheus Tarrão e Patrícia França. Audios-visuais: Alderon, 
Anderson, Andreza, Benedict, Cilto, Fábio, Felipe, Paulinho e Vinícius.    
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Fique atento aos cursos do CESEEP

   O Curso de Verão 
2020 já está com a 
sua programação 
fechada. Com o 
tema Espiritualida-
des na cidade: por 
uma dimensão li-
bertadora, o even-
to vai acontecer de 
8 a 16 de janeiro, 
nas dependências 
da PUC-SP. 
    Os temas das 
assessorias foram 
divididos em três seções: Seção I: Mapeando 
a Realidade; Seção II: Bíblico-Teológica; Seção 
III: Pastoral. 
   Na Seção I, a programação conta com a asses-
soria de Faustino Teixeira, que vai falar sobre 
o Panorama das religiões e da expressão das 
diferentes espiritualidades na cidade, e Maga-
li Cunha Nascimento, com o tema Influências 
das mídias no campo religioso: disputas e con-
frontos em nome da fé. Na Seção II, Maria Soave 
faz reflexões sobre A espiritualidade libertadora de 
Jesus. Na Seção III, tem Marcelo Barros com A 

dimensão libertado-
ra da espiritualidade 
na militância social e 
pastoral. 
 A programação abor-
dará também o tema 
da Campanha da 
Fraternidade 2020, 
Fraternidade e vida. 
Dom e compromisso.
  Círculos de Cultura: 
Entre as atividades 
do Curso de Verão 
os Círculos de Cultura 

têm proporcionado aos cursistas uma experiência 
enriquecedora. Nessa edição, será feita a partilha 
de diferentes experiências de espiritualidades por 
pessoas de diferentes igrejas e religiões, assim 
como de pessoas que se definem como sendo 
“sem religião”.
   A inscrição para o Curso de Verão 2020 pode 
ser feita pelo site www.cursodeverao.com ou 
pelo e-mail verao@ceseep.org.br. O investi-
mento é de R$ 220 até o dia 15 de dezembro 
de 2019. Após esta data, o valor é de R$ 250. 
Informações: (11) 3105-1680 e (011) 3241-1169.

Informativo Curso de Verão 2019

  O CESEEP (Centro Ecumênico de Serviços à 
Evangelização e Educação Popular) está com uma 
programação de cursos com inscrições abertas.
   Entre as propostas está o Curso de Gênero, 
com o tema Violência, gênero e raça: resistência 
e caminhos de superação, que será realizado de 
21 de janeiro a 3 de fevereiro. 
  A iniciativa tem o objetivo de contribuir com a 
compreensão das origens e consequências da 
violência contra as mulheres.
  Também estão abertas as inscrições para os 

seguintes cursos:
  Curso para Militantes, com o tema Gestão pú-
blica para o bem comum: estratégias de poder 
compartilhado, de 1 a 19 de maio.
 Curso de Ecumenismo, sobre Ecumenismo 
como promotor de diálogo, reconciliação e paz, 
de 2 de julho a 18 de julho. 
  Curso de Formação Pastoral, falando sobre 
Cidade e mídia: a comunicação nas pastorais 
urbanas, de 4 de agosto a 27 de setembro. 
   Inscrições pelo site: www.ceseep.org.br

Programação já está disponível 


