
CURSO DE VERÃO ONLINE 2021 
 

Data: 17 de outubro a 10 de novembro de 2021 
Tema: Ética e Participação Popular na Política a Serviço do Bem Comum 

 
Vimemos hoje um momento difícil dentro da nossa história, com uma crise econômica e social que 

há tempo já assolava a vida dos mais pobres, que se junta à crise sanitária, em virtude da pandemia pelo 
COVID-19.  

A pandemia desvelou e agravou a crise já existente nas áreas da saúde e da educação, bem como 
no que diz respeito ao trabalho e emprego. Mas, muito mais grave do que tudo isso é a crise política que 
se instaurou, revelando a face cruel da ideologia de quem está no poder, expressa na corrupção 
(especialmente em negociatas na compra de vacinas), na usurpação de direitos dxs trabalhadorxs, na 
violência explícita justificada com o uso da Bíblia e do nome de Deus.  

O tema a ser trabalhado no Curso de Verão online 2021 é o mesmo do 31° Curso de Verão, realizado 
presencialmente pelo CESEEP, em 2018: Ética e participação popular na política a serviço do bem 
comum.  

O curso recolhe a reflexão dos assessores/as e o testemunho de pessoas que consagram suas vidas 
à política, como vocação e missão a serviço da sociedade, e se propõe a: 

- Compreender o momento atual 

- Resgatar os pilares do exercício da política 

- Motivar a participação popular e sua organização a serviço do bem comum 

- Articular a fé e política 

- Cobrar o agir ético de todos os agentes públicos 

- Acreditar e descortinar um horizonte de esperança.  

A metodologia da educação popular se faz presente no curso, com o desafio de trazer para o 
formato virtual as suas principais características.  

Em tempos tão conturbados, Dom Helder Câmara convoca-nos a manter viva a esperança: 

Deixa-me acender cem vezes, mil vezes, 
um milhão de vezes a esperança, 

que ventos perversos e fortes teimam em apagar. 
Que grande e bela profissão: acendedor de esperança! 

Dom Helder Câmara, 1971 

 
 
INSCRIÇÕES  
Valor: 200 reais (Brasil) / 40 dólares (outros países)  
Inscrições pelo site do CESEEP: www.ceseep.org.br  
Informações: www.formacaopastoral@ceseep.org.br / ceseep@ceseep.org.br 
Forma de pagamento: Pela chave PIX ou Transferência bancária.  
1. Chave PIX = administracao@ceseep.org.br  
2. Transferência bancária: Banco Itaú S/A: Agência: 0251 Conta corrente: 34.307-5 
 CNPJ: 52.027.398/0001-53  
Enviar comprovante de depósito para o e-mail: formacaopastoral@ceseep.org.br ou para o 
WhatsAapp +55 11 99325 5961. 
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PROGRAMA 
 

Data 
Horário 

Tema 
Atividade  

Assessoria  
Responsável  

17/10 (dom) 
15h-18  
Videoconferência 

Acolhida e apresentação dos cursistas 
Apresentação do CESEEP e Setorial Inter-religioso 

CESEEP 
Setorial 
 

20/10 (4ª f) 
19h-22h 
Videoconferência 
 

Cidadania e política: conceitos e desafios 
contemporâneos 

Manfredo Araújo de Oliveira 

VIDEO COMPLEMENTAR 
O sistema eleitoral no Brasil 

André Feitosa Alcântara 

23/10 (sab) 
15h-18h 
Videoconferência 
 

Participação das mulheres na política: desafios 
éticos nas relações de gênero 
A mulher na política: Experiência e desafios éticos 

Maria Aparecida Schumaher  
 
Juliana Cardoso 

VIDEO COMPLEMENTAR 
Desafios éticos na gestão pública Vídeo 

Lurdinha Paschoaletto 

27/10 (4ª f) 
19h-22h 
Videoconferência 
 

Relação Fé e Política no Brasil Pedro de Assis Ribeiro de 
Oliveira 

VIDEO COMPLEMENTAR 
Gestão Pública Municipal: uma experiência 
desafiadora 

Izalene Tiene 

30/10 (Sáb) 
15h-18h  
Videoconferência 
 

A vocação política da igreja em tempos sombrios: a 
denúncia de Dietrich Bonhoeffer ao messianismo 
político 

Wilhelm Sell 

VIDEO COMPLEMENTAR 
Vocação para a política 

Marco Aurélio de Souza 

03/11 (4ªf) 
19h-22h 
Videoconferência 

Política e religião, fundamentalismo religioso, 
mídias e fake news: os desafios das Igrejas cristãs 

Magali Cunha do 
Nascimento 
Cláudio de Oliveira   Ribeiro 

06/11 (sab) 
15h-18h 
Videoconferência 

Resistência ou Submissão: Desafios dos cristãos 
diante das necropoliticas 
  

Marco Arroyo 

10/11 (4ªf) 
19h-22h 
Videoconferência 

Apresentação da NOTA CONJUNTA  
Avaliação do curso 
Mística de encerramento 

CESEEP 
Setorial 
 

 


