
Tendas (ofi cinas) apro-
fundam o tema do Curso 
de Verão aos participan-
tes além de fomentar a 
partilha do saber nos es-
paços criativos.
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Realização: CESEEP - Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular

Juventude e relações afetivas

Painel pintado pelo ar-
tista Anderson Augusto 
S. Pereira motivou par-
ticipantes do Curso a re-
fl etirem sobre as relações 
afetivas.
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Com o tema “Juventude e 
relações afetivas”, o Cur-
so de Verão 2015 contou 
com a presença de mais 
de 450 pessoas do Brasil e 
do mundo.

Páginas 2 e 3

Padre José Oscar Beozzo 
faz uma apresentação 
sobre a importância do 
tema do XXVIII Curso 
de Verão: “Juventude e 
relações afetivas”.
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Veja ainda: estatísticas dos participantes
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Juventude e relações afetivas



  O Curso de Verão, pro-
movido pelo Centro 
Ecumênico de Serviços à 
Evangelização e Educação 
Popular (CESEEP), possi-
bilita uma formação po-
pular a partir dos desafi os 
da realidade. É um espaço 
ecumênico e inter-religio-
so de diálogo, convivên-
cia, partilha, celebração e 
compromisso.
  Embora o tema deste ano 

(28ª edição) tenha enfo-
que na juventude, ele aco-
lhe participantes de todas 
as idades.
Na abertura do encontro, 
dom Júlio E. Akamine, 
bispo da Região Lapa, 
Arquidiocese de São Pau-
lo, afi rmou que a educa-
ção da afetividade é um 
aspecto decisivo não só 
para os jovens, mas para 
todos, independente-

mente da idade. De 
acordo com dom Flá-
vio B. Ilara, bispo da 
Diocese Anglicana 
de São Paulo, o tema 
da família, da juven-
tude e da sexualidade 
humana é preocu-
pação constante do 
pastorado da Igreja 
Anglicana. Para o 

presidente do CESEEP, 
padre Benedito Ferra-
ro, o tema das relações 
afetivas e sexualidade 
consiste em “abrir-se 
ao mistério do encon-
tro com o outro/a.
Durante os nove dias do 
Curso, os participantes 
puderam refl etir sobre 
diversos aspectos do 

“

Curso de Verão 2015 reúne jovens 
de cidades do Brasil e do mundo

 A educação 
da afetividade é 
necessária tam-
bém para a nos-
sa salvação.”

Dom Júlio Endi Akamine
bispo da Região Lapa, 

Arquidiocese de São Paulo

Juventude e relações afetivas 
XVIII Curso de Verão do CESEEP

Cerca de 450 pessoas prestigiaram o encontro que aconteceu de 6 a 14 de janeiro na PUC-SP; iniciativa falou sobre juventude 

    O tema é abordado no horizonte da cor-
poreidade, da espiritualidade e da sua di-
versidade. Indagar-se sobre o afeto e a sexu-
alidade é tocar sempre na dimensão maior 
do amor humano, de sua grandeza e con-
tradições e ser capaz de aproximar-se com 
respeito de suas diferentes formas de expres-
são e vivências, sem a ilusória pretensão de 
desvendar inteiramente seu mistério.

  A casa do ser humano é sua corporeidade, 
que se exprime na busca por sentido mais 
profundo na espiritualidade e no incessante 
afã por tornar-se sujeito respeitado e reco-
nhecido no seu direito à própria identidade 
e dignidade de pessoa humana. 

   O jovem não quer ser mero objeto na teia 
de relações sociais e pessoais no seio da fa-

mília, dos círculos de ami-
gos/as, no trabalho, no 
lazer e na aventura das 
escolhas amorosas, mas 
sim sujeito de suas esco-

lhas e protagonista do seu 
destino.

Assessores que participaram do encontro:

de relações sociais e pessoais no seio da fa-
mília, dos círculos de ami-

gos/as, no trabalho, no 
lazer e na aventura das 
escolhas amorosas, mas 
sim sujeito de suas esco-

lhas e protagonista do seu 
destino.

Pe. José Oscar Beozzo
Coordenador geral 
do CESEEP 

Américo Sampaio Ana Cristina Canosa Edward Guimarães



CF 2015” (Pedro A. R. de 
Oliveira) e “Reforma Polí-
tica” (Américo Sampaio).
  O evento foi marcado 

Curso de Verão 2015 reúne jovens 
de cidades do Brasil e do mundo

“ Não é possível a pas-
toral sem afetividade, sem 
cuidado e carinho uns com 
os outros.”

Dom Flávio Borges Ilara, bispo da Diocese 
Anglicana de São Paulo

Cerca de 450 pessoas prestigiaram o encontro que aconteceu de 6 a 14 de janeiro na PUC-SP; iniciativa falou sobre juventude 
tema central, como: “Cor-
poreidade e identidades: 
mapeando o universo da 
sexualidade humana e das 
relações afetivas” (Ana C. 
Canosa); “Relações afeti-
vas, sexualidade (gênero) 
e família no horizonte da 
reflexão ética” (Edward 
N. M. B. Guimarães); 
“Integrar a sexualidade 
no nosso projeto de vida” 
(Marcelo Barros). Tam-
bém foram abordados 
outros temas: “Fraterni-
dade, Igreja e Sociedade - 

ainda por um espaço de 
diálogo entre várias ex-
pressões culturais, religio-
sas e sociais, criando uma 

grande sintonia e vivência 
da afetividade entre os 
participantes. Veja mais 
em www.ceseep.org.br

Assessores que participaram do encontro:

Marcelo Barros Pedro A. Ribeiro Oliveira



Tendas proporcionam diálogo inter-religioso 
e formação biblíca e teológica

   As tendas (oficinas) têm como objetivo fomentar o tema do Curso de Verão aos participantes, através do ponto 
de partida das reflexões propostas pelos assessores durante as suas palestras. Os monitores direcionam o grupo a 
compartilhar o saber e as experiências de vida de cada um, proporcionando um ambiente ecumênico, o dialogo 
inter-religioso e a formação bíblica e teológica.  
  A tenda também é designada como espaço criativo, onde cada um tem a sua maneira de fazer esta partilha, e 
dinamizar o grupo em sintonia, respeito e aprender olhar e ouvir o outro sem preconceito, dando a liberdade de 
deixar o corpo sentir a sensação de cada comportamento humano. Veja mais em www.ceseep.org.br

Curso de Verão 2016 - 6 a 14 de janeiro

Estatística Participantes “O painel tem sua 
centralidade no 
gesto amoroso en-
tre duas pessoas, na 
atitude de entrega 
de um ao outro, do 
olhar que se funde 
no desejo do to-
que e do carinho. 
A pessoa toda se 
coloca na relação; 
mãos que se acari-
ciam, corpos que se 
tocam, lábios que 
se beijam…”

Economia - Promotora dos Direitos Humanos e Ambientais
www.ceseep.org.br

Mais fotos em www.flickr.com/photos/cverao

Cerca de 450 pessoas diretamente 
envolvidas.
373 cursistas inscritos.
120 voluntários e monitores.
53,35% dos cursistas é jovem,
entre 15 e 29 anos.
61,13% é do sexo feminino;
86,6% é solteiro/a
79,62% é leigo e leiga
14 são os Estados representados
7 são de outros países


