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CENTRO ECUMÊNICO DE SERVIÇOS À
EVANGELIZAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR

CESEP

10

Curso de Pastoral e Relações de Gênero
Data: 24 de janeiro a 13 de fevereiro de 2010
Tema: GÊNERO E CONSTRUÇÃO DO PODER
POLÍTICO

Curso Latino-americano para Militantes Cristãos
Data: 02 a 29 de maio de 2010
Tema: DEMOCRATIZAR A DEMOCRACIA

Curso de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso
Data: 01 a 16 de julho de 2010
Tema: TERRA E HUMANIDADE AMEAÇADAS PELA 
CRISE AMBIENTAL: DESAFIO AO ECUMENISMO

Curso Latino-americano de Formação Pastoral
Data: 01 de agosto a 25 de setembro de 2010
Tema: MIGRAÇÕES URBANAS NA AMÉRICA LATINA:
DESAFIO HUMANO, SOCIAL E PASTORAL

1. Água e Cidadania
2. Ecologia

3. Juventude
4. Arte e Educação Popular

5. Política e Comunidades Humanas

Inscreva-se: www.cesep.org.br

Parceria:

Apoio:

CURSO DE VERÃO
ANO XXIV
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A VIDA: DESAFIO À CIÊNCIA, BÍBLIA E BIOÉTICA
DO GENOMA ÀS CÉLULAS TRONCO

O CURSO DE VERÃO é um programa de FORMAÇÃO 
POPULAR no campo sócio-cultural, a partir da realidade 
e dos seus desafios, à luz da Bíblia, Teologia, Pastoral e 
do compromisso cristão na sociedade. É um ESPAÇO 
ECUMÊNICO E INTER-RELIGIOSO de convivência,  
partilha, troca de experiências, celebração e 
compromisso. Acolhe participantes empenhados na 
busca da unidade entre cristãos e entre homens e 
mulheres de toda a família humana, no esforço para se 
transformar as pessoas e a sociedade na linha da justiça 
e da solidariedade.

É um curso realizado em MUTIRÃO. Pessoas, famílias, 
comunidades, movimentos populares e instituições 
educativas e religiosas colocam-se gratuitamente a 
serviço de sua preparação ao longo do ano e de sua 
realização. O curso é organizado para um grande 
número de participantes vindos de todas as regiões do 
Brasil e mesmo de países da América Latina, do Caribe e 
de outros continentes. Oferece, ao mesmo tempo, 
atenção muito pessoal a cada participante que é acolhido 
em grupos menores, dentro da metodologia da 
EDUCAÇÃO POPULAR, que combina reflexão e 
criatividade, arte e celebração.

Em 2011, o XXIV Curso de Verão volta-se para a atual 
revolução  no campo da biologia e da genética humana, 
mapeando os avanços da ciência, no seqüenciamento do 
genoma humano, nas promessas de terapias genéticas, 
nas técnicas de clonagem de plantas e animais, no 
combate biológico a pragas e doenças. Volta-se também 
para os relatos bíblicos da criação, no diálogo com os 
novos dados da ciência e as antigas e renovadas  
perguntas sobre o sentido da vida cósmica e humana, da 
existência pessoal e coletiva, em sintonia  com a 
Campanha da Fraternidade: CF - 2011, sobre a vida no 
planeta.

- A revolução científica na biologia e genética. O 
projeto genoma e as células tronco embrionárias - uma 
nova fronteira na pesquisa genética: seus dilemas 
científicos, éticos e jurídicos. 
Lygia da Veiga Pereira  – Livre docente e pesquisadora  na 
área de genética humana - USP – São Paulo, SP.

- Deus da vida e da história
Carlos Mesters  – Biblista e um dos fundadores do Centro 
de Estudos Bíblicos - CEBI

- Bioética – Fundamentos e questões específicas 
sobre pesquisas envolvendo seres humanos
Márcio Fabri dos Anjos - Professor de Teologia no ITESP e 
docente do mestrado em bioética do Centro Universitário 
S. Camilo; membro da Câmara Técnica de Bioética do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP).

- CF 2011: Fraternidade e a vida no planeta: A criação 
geme em dores de parto.

Tema

Conteúdo / Assessorias

2011

Bolsa: A comunidade ou movimento que confirmar 
presença de um grupo de cinco participantes, pagará 
apenas quatro inscrições.

Pessoas comprometidas - especialmente jovens - com 
trabalhos pastorais, comunitários e com os movimentos 
populares e suas causas.


