Data: 22 de janeiro a 11 de fevereiro de 2012
Tema: GÊNERO, MITOS E RITOS: REVISITANDO OS
MITOS DO SÉCULO XXI A PARTIR DA ÓPTICA DE
GÊNERO

Curso Latino-americano para Militantes Cristãos

CURSO DE VERÃO
CESEP

Curso de Latino-americano de Pastoral e Relações
de Gênero

9912270407 DR/SPM

PRÓXIMOS CURSOS

Data: 06 de maio a 02 de junho de 2012
Tema: A DESCOLONIZAÇÃO DAS CULTURAS E UMA
NOVA VIRADA DE LIBERTAÇÃO

REDES DIGITAIS:
tecendo relações,
construindo comunidades,
exercendo cidadania

Curso de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso
Data: 28 de junho a 28 de julho de 2012
Tema: TERRA E HUMANIDADES AMEAÇADAS:
DESAFIO ÀS IGREJAS E RELIGIÕES

Curso Latino-americano de Formação Pastoral

1. Ecologia - 01/mar a 30/mai - 80hs
2. Juventude - 01/abr a 30/mai - 60hs
3. Água e Cidadania - 01/mai a 30/jun - 60hs
4. Vida e Bioética - 01/jun a 30/ago - 80hs
5. Política e Comunidades Humanas - 01/ago a 30/out - 80hs
6. Arte e Educação Popular - 01/set a 30/out - 60hs
Informe-se: c.distancia@ceseep.org.br
Inscreva-se: www.ceseep.org.br
Apoio:

u m j o r n a l d e i d e i a s

Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popular - CESEEP
Av. Brigadeiro Luis Antonio 993, Sala 205 - Bela Vista
São Paulo - SP
01317-001
Brasil
Tel/Fax.: (55) (11) 3105-1680
E-mail: verao@ceseep.org.br
Site: www.ceseep.org.br
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DESTINATÁRIO:

Parceria:

Impresso fechado, pode ser aberto pela ECT.

Data: 06 de agosto a 29 de setembro de 2012
Tema: DESIGUALDADE E CONSUMISMO NO
CONTEXTO URBANO: DESAFIO SOCIAL E
PASTORAL

06 a 13 de janeiro de 2013
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CENTRO ECUMÊNICO DE SERVIÇOS À
EVANGELIZAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR

CESEEP
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Visite:

www.ceseep.org.br
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Tema
Em 2013, o Curso de Verão, em sua 26ª edição,
volta-se para o fenômeno das REDES DIGITAIS, Facebook,
Twitter, LinkedIn, Orkut, Badoo e tantas outras que se
multiplicam, a cada dia, com intercâmbio de mensagens,
fotos, vídeos, músicas e arquivos.
As Redes transformaram-se num espaço
privilegiado de encontro, troca de experiências entre
adolescentes, jovens e também adultos, criando uma trama
de relações, não apenas virtuais. Passaram a ter impacto na
construção de comunidades e no exercício da cidadania,
com iniciativas de proteção ao meio ambiente, projetos
educacionais, mobilização social e política, propostas
pastorais, gestos de socorro e solidariedade. Passaram a
desafiar o monopólio da grande mídia, criando sua própria
agenda e tornando-se protagonistas na produção e difusão
de notícias, conteúdos, opiniões, projetos, convocatórias.
Este vasto mundo em construção será o foco das
reflexões no Curso de Verão 2013, convidando pessoas e
grupos a partilharem sua experiência nas redes sociais, a
refletirem criticamente e a sonharem criativamente, para
construir novas redes e iniciativas pastorais e cidadãs.
O CURSO DE VERÃO é um programa de
FORMAÇÃO POPULAR no campo sócio-político-cultural, a
partir da realidade e seus desafios, à luz da Bíblia, Teologia,
Pastoral e do empenho transformador dos cristãos na
sociedade. É um ESPAÇO ECUMÊNICO E INTERRELIGIOSO de convivência, partilha de vida, troca de
experiências, celebração e compromisso.
Acolhe participantes, em especial jovens,
empenhados na busca da compreensão e respeito entre
homens e mulheres de toda a família humana, no esforço
para transformar as pessoas e a sociedade, na linha da
justiça, solidariedade e preservação do meio ambiente.
É um curso realizado em MUTIRÃO, onde
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, na PUC de São Paulo.
O curso é de caráter nacional, organizado para um
grande número de participantes. 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, vivência e compromisso.
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Redes Digitais: tecendo relações, construindo
comunidades, exercendo cidadania.
1 - Redes digitais e seu significado humano, social, político e
cultural: alcance, limites e riscos.
Luli Radfaher, doutor em Comunicação Digital – Professor da ECA
(Escola de Comunicação e Arte) da USP. Fundou empresa de
consultoria digital e inovação. É colunista do jornal Folha de São
Paulo.
2 - Religião e Redes Sociais: Difusão, Relevância e Ética das
Novas Tecnologias.
Rafael Shoji, formado em computação pela USP, doutor em
Ciência da Religião pela Universidade de Leibniz Hannover
(Alemanha) é sócio-diretor da E-VAL Tecnologia, empresa
especializada em criptografia e sistemas inteligentes e
pesquisador associado à PUC/SP pelo CERAL (Centro de Estudo
de Religiões Alternativas de Origem Oriental) e ao Instituto
Nanzan para Religião e Cultura - Nagóia (Japão).
3 - As redes sociais à luz da teologia, espiritualidade e
pastoral.
Afonso Murad, teólogo, ambientalista, escritor e professor
universitário no ISI (Instituto Santo Inácio) Belo Horizonte, MG.
4 - CF 2013 – Tema: “Fraternidade e juventude” - Lema: “Eisme aqui, envia-me!” (Is 6,8b).
Luiz Carlos Dias, assessor da CNBB para a Campanha da
Fraternidade.

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

Preencha a ficha, destaque-a e envie-a ao
CESEEP até 1 6 d e D e z e m b r o d e 2 0 1 2 .
A inscrição pode ser feita também on-line:
www.ceseep.org.br
Dados Pessoais
Nome Completo:
Endereço:
Bairro:
Estado:
CEP:
Tel / FAX:
E-Mail:
Nacionalidade:
Data de Nascimento:
Estado Civil:

Nº
Cidade:
País:
Celular:
/

/

Apto.

Sexo:
Nº de filhos:

Grau de Escolaridade
Ensino: c Fundamental c Médio c Superior
Trabalho profissional:
Religião:
Igreja:
Voce é: c Leigo (a)
c Pastor(a)
c Sacerdote
c Religioso (a)
c Estudante de Teologia
Campo de ação

De 06 a 13 de Janeiro de 2013

Em que atividade religiosa, eclesial, do movimento
popular, sindical e/ou político-cultural, você participa,
atualmente?
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95

Valor: R$ 170,00
Desconto de R$20,00 para pagamento até 10 de Dezembro de 2012:
R$150,00

Que responsabilidade você tem neste trabalho?

75

Almoço: Cerca de 15% do salário mínimo vigente em Janeiro de
2013.
Hospedagem: Os participantes são acolhidos gratuitamente por
famílias e comunidades envolvidas no mutirão,para jantar, dormir e
tomar café da manhã.
Bolsa: A comunidade ou movimento que confirmar a presença de 05
(cinco) participantes, terá direito a uma inscrição gratuita.

25

Se você estiver fazendo parte de um grupo, quem
será o responsável pela organização (nome e
telefone)?
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