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Editorial 

Prezados cefepianos, 

Mais um boletim, mais um diálogo do CEFEP com todos os que compõem nossa família. Como nunca, somos 

convidados/as para uma responsabilidade diante do momento político do Brasil. A Palavra de Deus “viva e eficaz’, 

conforme a carta aos Hebreus, nos interpela a um compromisso transformador diante dos caminhos da democracia, 

diante do bem comum. “Não podemos lavar as mãos, como Pilatos”, nos orienta o Papa Francisco. 

Tivemos na segunda quinzena de janeiro/2018 dias agitados no CEFEP. Além da sétima turma, com muita 

animação, contamos com a apresentação de mais de vinte monografias que expressaram com vigor a dinâmica do 

nosso Centro (cf. os temas no quadro das matérias). A Rede de Assessores e as representações das Escolas locais 

de Fé e Política devem se encontrar em Brasília no próximo mês de abril para um aprofundamento da nossa missão 

como cristãos leigos e leigas. 

Conforme decidido no Seminário da Rede no ano passado, estamos com mais publicação pronta: “O Papa 

Francisco com os Movimentos Populares” que está na Editora Paulinas, a sair proximamente. 

Unidos na mesma Esperança,                              

Padre Ernanne Pinheiro, 

Secretário Executivo do CEFEP 



 

Encerramos a primeira etapa presencial do sétimo curso de Fé e Política. O curso terá a duração de dois 

anos, organizado em duas etapas presenciais de quinze dias cada. Os alunos também estudarão matérias à 

distância, em parceria com a PUC - RIO. 

A sétima turma (2018-2019) contou com mais de 40 alunos provenientes de 16 estados brasileiros e 23 

Dioceses. Os cursistas são, na sua maioria, participantes de escolas de fé e política locais, militantes de partidos 

políticos e de movimentos sociais. A turma também conta com a participação de dois membros da Igreja Batista, 

um Sacerdote Católico e três Frades Franciscanos Menores estudantes. 

O CEFEP oferece para a Igreja do Brasil e para a sociedade uma sólida formação política à luz do 

Evangelho e da Doutrina Social da Igreja. Tem a intenção de formar lideranças políticas e sociais que atuem nas 

bases democráticas, interpelados pela justiça e verdade. 

Os alunos iniciaram as aulas com a disciplina de Fé e Política na Bíblia. A partir da Palavra de Deus, da história 

do povo de Israel, dos ensinamentos de Jesus Cristo e da vida das comunidades primitivas, os alunos são 

orientados a se posicionarem como pessoas de fé frente aos desafios da política. 

Há uma constatação de que o sistema político está muito ferido e desacreditado, para uma grande parte da 

sociedade. Em contraponto, o CEFEP, além de formar seus alunos, fomenta a esperança para fazer da política 

instrumento de transformação e de promoção humana. 

Nesse sentido, o Papa Francisco vem incentivando os cristãos a se colocarem dentro da política, “envolver-se na 

política é uma obrigação para um cristão” e que os mesmos não podem “fazer como Pilatos, lavar as mãos: 

devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura 

o bem comum”, atesta o papa. 

Assim, diante da utopia da implantação do Reino de Justiça, Igualdade e Fraternidade, impulsionados pelo 

vigor profético do Papa Francisco, os cursistas são enviados para serem promotores e defensores da democracia 

e da paz. 

  
Texto de Eduardo Augusto Schiehl, com contribuições de Padre Ernanne Pinheiro e Pietra Soares 

Foto: Dado Galvão 

 

 

 

 

  

Apresentação de Monografias 

Durante o Curso tivemos ainda a apresentação de monografias dos alunos da sexta turma e de alguns alunos dos 

anos anteriores. Os temas foram bem variados, focados nos principais temas abordados na temática Fé e 

Política. 

Segue os titulos e nomes dos Alunos que concluiram o curso com a apresentação das Monografias. 

 Nome Título do trabalho 
Alcino Vilela Ramos Junior Auditoria Cidadã para a Melhoria da Gestão Pública - Estudo de Caso Do 

Promessômetro. 

Alexandre Magno de Azevedo 
Paiva 

A Justiça na Concepção Bíblica: Contribuições Pragmáticas para a Conduta do 
Cristão no Campo da Política. 

Cleiton Miranda Alves Diaconato Permanente - Uma Solução Viável? 

Daniel Adão Lopes A Formação dos Cristãos leigos e leigas na Diocese de São José dos Campos à Luz 
do Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Daniel Vieira de Souza Participação dos Movimentos Sociais na Realocação das Famílias Durante a 
Construção da Barragem Araçagi – PB. 

Diego Vale Escola de Jovens Líderes: Uma Nova Proposta de Formação Política no Rio Grande 
do Norte. 

Fábio Henrique dos Reis Análise do Processo de Reintegração de Posse do “Pinheirinho”, sob a Perspectiva 
da Doutrina Social da Igreja. 

Sétima Turma do CEFEP 
 

“A política é demasiado suja, mas é suja porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico”. 

(Papa Francisco) 
 



Geovana Marcia Carneiro Oliveira A participação da mulher no poder político: a experiência no legislativo municipal 
de Ichu, Bahia. 

Géssica Dias Lins de Oliveira A Igreja que não se desviou: desafios práticos da Igreja urbana. 

João Batista Miguel Entre o Profético e o Poiético: Desafios para Igreja diante da anulação do Estado 
de Direito. 

José Aparecido Silva de Queiroz A Contribuição dos Projetos de Extensão Universitária com as Políticas Públicas 
locais para a Educação Social e Cidadã. 

Joselita de Oliveira Tessarotto Trabalho Doméstico; JUSTIÇA OU INJUSTIÇA dos Direitos, avanço, retrocesso? 
Uma leitura da Experiência dos Empregadores Cristãos na Cidade de João Pessoa. 

Laudelino da Costa Palmeira Dívida Pública Brasileira, Aspectos de Impactos Sociais nas Políticas Públicas, nos 
Direitos dos Cidadãos e o enriquecimento dos Investidores. 

Leonardo Ferreira Duarte Cristianismo e Democracia Participativa na Perspectiva do Papel Profético Cristão 
de “estar sem ser”. 

Marcio Leandro do Espírito Santo Paulo de Tarso e a Política da Libertação. 

Maria das Graças Silva Arruda de 
Farias 

A mulher no mundo da política: desafios e possibilidades 

Maria das Vitórias Ferreira As Contribuições da Cáritas Diocesana de Caicó para a Organização das Mulheres 
da Zona Rural de Lagoa Nova/RN. 

Maria Morena Marques de Melo Desterritorialização / Desfavelização: Uma Questão de não moradia: Aspectos 
Brasileiros na virada para o Terceiro Milênio. 

Nylfrâyo Ferreira dos Santos O Cristão Leigo e sua Relação com a Política Partidária. 

Pedro Henrique Araújo dos 
Santos 

Juventude e Participação Social, um Olhar sobre a experiência da Rede de 
Juventudes do Seridó. 

Rodrigo Barreto de Pinheiro 
Rocha 

Corretor de Imóveis Associado – Relação de Trabalho entre Profissionais e 
Empresas imobiliárias à Luz da Lei 13.097/15. 

Trinho Paiva Trujilho Emergência da Organização Indígena da Bacia do Rio Içana-Oibi: Etnohistória e 
Cosmopolítica. 

Vitor Hugo Scotton Fé e Compromisso político: A questão da organização. 
 

Realizado, em Caetité-BA, I Encontro da Escola Fé e Política 

Nos os dias 16 e 17 de fevereiro, o Conselho Diocesano de Leigos e Leigas da Diocese de Caetité realizou o I 

Encontro de Formação Fé e Política deste ano, com a participação de 15 paróquias. O encontro, realizado no 

Centro de Treinamento de Líderes (CTL), em Caetité, teve assessoria do Frei Gilvander Luís Moreira, da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), de Belo Horizonte. No encontro foi implantada a “Escola de Fé e Política 

Vilson de Jesus Silva”. 

Na pauta, atividades de formação e capacitação sociopolíticas 

dirigidas a agentes pastorais e lideranças comunitárias e cristãs 

à luz dos fundamentos bíblicos; a relação íntima entre fé e 

política, a dimensão social da fé cristã; a analogia entre fé e 

política; o compromisso cristão diante das injustiças e 

violências; a opção pelos pobres e de classe, dentre outros 

aspectos essenciais às bases bíblicas da fé e política. 

O Frei Gilvander falou sobre a consolidação de ações e de lutas 

concretas a partir da formação crítica para fortalecer ações 

sociais transformadoras.  “A Bíblia, se interpretada com 

sensatez e a partir dos pobres e injustiçados, promove a 

educação para a vivência profética, o que passa 

necessariamente por construir uma convivência humana e ecológica onde o bem comum seja um princípio básico 

a ser seguido”, disse o Frei. 

Fonte: Diocese de Catité 



Campanha da Fraternidade 2018  

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou, no 

último dia 14, a Campanha da Fraternidade 2018, com o tema 

Fraternidade e Superação da Violência. O documento aponta 

formas e tipos de violência no Brasil, dando destaque às praticadas 

contra os negros, os jovens e as mulheres. “Os grupos sociais 

vulneráveis são as maiores vítimas da violência”, disse o presidente 

da entidade, cardeal Sérgio da Rocha. 

 

“A Igreja sempre tem alertado sobre a perda de direitos sociais. Não 

podemos admitir que os mais pobres arquem com sacrifícios 

maiores. Precisamos de políticas públicas para nos ajudar a superar 

e a assegurar os direitos fundamentais que as pessoas têm”, 

defendeu o cardeal. 

 

Durante o lançamento da campanha, o presidente da CNBB listou 

também como prática violenta, a corrupção. “A corrupção é uma 

forma de violência, e ela mata”, disse o cardeal. Segundo ele, “ao 

desviar recursos que deveriam ser usados em favor da população, 

os políticos acabam promovendo uma outra forma de violência contra o ser humano, a miséria”. 

 

“Queremos superar também formas de violência como as representadas pela miséria e pela falta de vida digna”, 

argumentou o religioso, que criticou também os políticos que vêm adotando em seu discurso o uso da violência 

como forma de combate à violência. Segundo o cardeal, a Igreja Católica vem atuando no sentido de esclarecer 

seus seguidores sobre o risco desse tipo de política. “É um equívoco achar que superaremos a violência, 

recorrendo a mais violência. [Nesse sentido, ] a igreja está orientando os eleitores, ajudando-os a formar sua 

consciência e a identificar quais candidatos estão comprometidos com a paz”, disse. 

Ainda pontuando as formas de violência, ele citou o uso das redes sociais, onde, segundo ele, identifica-se “um 

triste crescimento da agressividade”. O cardeal disse, ainda, que os meios de comunicação “são vitais para a 

superação da violência”. Ele, no entanto, criticou as programações violentas em busca de audiência. “Quanto 

mais filmes violentos assistirmos, mas violentos nós seremos”. 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em declaração durante o lançamento 

da campanha, disse que a iniciativa dá a “tônica à imperativa mudança que se impõe, de que o irmão é um aliado”. 

Fonte CNBB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação do CEFEP 

 

        Dando continuidade às nossas publicações, temos a alegria de comunicar que a Rede de Assessores nos 

oferece um presente: um livro analisando as três mensagens do Papa Francisco, por ocasião dos encontros com 

os Movimentos Populares. O livro em questão reflete sobre as Mensagens do Papa em nível social, cultural, 

teológico, bíblico, pastoral...  considerando a missão do papa Francisco no mundo de hoje. Vale a pena ler todos 

os artigos. Agradecemos, desde já, aos seus organizadores: Mauricio Abadalla, Robson Sávio e padre Francisco 

Aquino Junior. 

 

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria 

de fome”. Mahatma Gandhi 

 

Assista ao vídeo-reflexão intitulado: “não se esqueça dos pobres” uma inspiração na recomendação do cardeal brasileiro 
Cláudio Hummes para o Papa Francisco.  

O vídeo foi produzido pelo documentarista Dado Galvão aluno da sétima turma do CEFEP. 
Clique e assista 

 
A 7ª edição do Curso de Formação Política para Cristãos Leigos e Leigas 2018/2019 começou dia 14 de jan 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hFTbnWxpi5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hFTbnWxpi5w&feature=youtu.be


 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse o site do CEFEP 
www.cefep.org.br 

Você encontrará documentos, artigos atuais e 
notícias importantes relacionados à temática 

Fé e Política 

Expediente 
Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder Câmara” 
Secretaria: Av. W5 Norte SGAN Quadra 905 Lote C 
Cep: 70790-050 Brasília-DF 
Fones: (61) 3349 4623  (61)2103-8342 
E-mail: cefep@cefep.org.br 
Elaboração: Pietra Soares 

Revisão: Pe. José Ernanne Pinheiro 

  Pensando no momento político que vivemos, que coloca em cheque a democracia, o CEFEP 

promove, com as escolas Locais e Rede de Assessores seu Seminário 2018, com o tema:   

Democracia Política: educação nas bases um desafio. 

Início na sexta feira dia 20 de abril e termino dia 22 de abril, no domingo. 

Teremos momentos específicos para as Escolas e os Assessores. 


