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2021

Fé e Política... Por quê?

Cidadania Ativa para
Superação das Desigualdades
• A Escola de Fé e Política Waldemar Rossi, promove o curso
desde 2013, apoiado pela Arquidiocese de São Paulo, visando a
reflexão política, a apropriação de princípios da Doutrina Social
da Igreja e ao desenvolvimento do pensamento crítico.
• O Curso acontecerá on-Line no período de 09 meses, com 76
horas de atividades, onde serão abordados conceitos e
orientações a partir de 2 módulos temáticos.
• Terá seu início em 22/02/2021, segunda-feira, às 19:30 horas

Estrutura do Curso
Módulo I
Cidadania Ativa e Democracia
Fundamentos para a Cidadania Ativa;
Acompanhamento de Orçamento Público;

Participação nos Conselhos Gestores e demais espaços públicos;
Campanha da Fraternidade – Eixo políticas públicas; Democracia;
República – Estado Democrático de Direito – Bem Comum;
Direitos Humanos – Dignidade da Pessoa Humana

Módulo II
Cidadania Ativa e Ações para Superação das
Desigualdades
Pensamento Social da Igreja na perspectiva ecumênica,
o conceito de subsidiariedade e demais princípios;
Constituição Cidadã e Políticas Públicas;
Controle Social e participação cidadã;
Participação na elaboração e execução de políticas publicas

e combate a corrupção;
Caráter público do Estado;
Analise de Conjuntura – Olhar a realidade e analisar causas da situação
que vivemos em vista do bem comum.

As aulas dialogadas (Rodas de
Conversa) terão discussões
atreladas a 6ª. Semana Social
Brasileira

Público
O curso é voltado para todos que buscam pensamento
crítico e buscam ação cidadã transformadora, tais como:
• Cristãos leigos e leigas de vida consagrada e ordenada;

• Agentes de pastorais;
• Membros de movimentos sociais e partidos políticos;
• Ativistas e cidadãos em geral

Aula Magna
22/02/2021, segunda-feira, às 19:30 horas

Leiga franciscana, antropóloga, doutoranda em filosofia pela

PUC-RJ, secretária da Rede Igrejas e Mineração, assessora da
Comissão Episcopal Pastoral Especial para Ecologia Integral e
Mineração, CEEM/Cnbb e de REPAM- Brasil, Rede Eclesial

da Pan-Amazônia. Participou como auditora do Sínodo para a
Amazônia

Metodologia de ensino
e certificação
• Início em fevereiro/2021 com término em
novembro de 2021, perfazendo 76 horas;
• Aulas a distância, expositivas e dialogadas

• Módulos temáticos semestrais;
• Certificação da UNIFESP, como curso de
extensão, tendo como pré-requisito a
realização de trabalho final com temática
definida e orientação específica.
• Inscrições:

https://forms.gle/n3i12fJJULPfGCij6
e-mail: escolafp@pastoralfp.com
www.pastoralfp.com
http://facebook.com/efpwr

Waldemar Rossi (1933-2016)

• Como cristão, foi membro da JOC, Juventude
Operária Católica. Líder e fundador da PO – Pastoral
Operária;
• Destacou-se na oposição sindical metalúrgica
durante os anos 1970/1980;
• Foi preso e torturado durante o período ditatorial;
• Compos a Comissão Justiça e Paz de São Paulo a
Convite de Dom Paulo Evaristo Arns e em 1980 fez o
discurso ao Papa JoãoPaulo II, representando leigos e
leigas quando de sua vinda ao Brasil;
• Na escola que leva seu nome, participou
efetivamente de sua construção e dos primeiros
ativamente.

Organização,
apoiadores e
assessores
Coordenação: Márcia Castro e membros da Pastoral
Fé e Política – Região Episcopal Belém
Assessores:
Pedro Aguerre – Prof. Dr. Ciências Políticas PUC/SP
Caci Amaral – Coordenadora Arquidiocesana da
Pastoral Fé e Política
Bispo Referencial: Dom Luiz Carlos Dias

Somos uma pequena célula dentro de um grande
sistema, mas, a experiência recente nos faz acreditar
que são pequenas redes que farão acontecer as
mudanças necessárias para a busca do bem comum.

VENHA FAZER PARTE
DESTE PROCESSO!
INSCREVA-SE AGORA:
https://forms.gle/n3i12fJJULPfGCij6
escolafp@pastoralfp.com
www.pastoralfp.com
http://facebook.com/efpwr

