
ESCOLA FÉ E POLÍ TI CA 
VERI N O  E LÉO  

DATAS DE 2015: Aos sábados 
1ª etapa: 13 de junho de 2015 
2ª etapa: 08 de agosto de 2015 
3ª etapa: 10 de outubro de 2015 
Horário: 9 às 15h 
Local: Centro Diocesano de São Mateus. Aveni-
da João XXIII, 556 - Ao lado da Catedral. 
 
INSCRIÇÕES: Preencher a ficha e enviar pelo 
e-mail: dsm.secretariado@gmail.com 
Até 31 de maio de 2015. 
 
INVESTIMENTO: Cada participante assumirá 
suas despesas: transporte e alimentação (café e 
almoço) no Centro Diocesano, ou a combinar 
com a paróquia. 

D I O CESE D E SÃO  M ATEUS – ES 
2015 -  2016 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados pessoais 

Nome completo: _________________________ 

_______________________________________ 

Data Nascimento: ____ / ____/ _____ 

Endereço: 

Rua_____________________________ n° ____ 

Bairro: ________________________________ 

Ou Córrego: ____________________________ 

Município: _____________________________ 

Paróquia: ______________________________ 

Telefone: ______________________________ 

E-mail: _______________________________ 

Dados de engajamento: 

Atuação: 

(   ) Sindicato.  Qual? _____________________ 

(   ) Movimento Popular. Qual? _____________ 

(   ) Conselhos Municipais. Qual? ___________ 

(   ) Filiado a Partido Político. Qual? _________ 

(   ) Pastoral Social. Qual? _________________ 

(   ) Outros: _____________________________ 

(   ) Pastoral na Comunidade ou na Paróquia:  

_______________________________________ 

Secretariado Diocesano de Pastoral 
Av. João XXIII, 410—Centro 

29930-420—São Mateus—ES 
Telefone: (27) 3763.1177 



 JUSTIFICATIVA: 
 O Brasil vive 
um momento de 
transformações acele-
radas. Os cristãos são 
chamados a exercer 
sua missão de prota-

gonistas nesse mundo complexo da globaliza-
ção excludente. 
 
OBJETIVO GERAL 
 Formar cristãos, leigos e leigas, para a 
missão política, favorecendo-lhes a aquisição 
de competência e habilitação para agir no com-
plexo campo da Política, participando da cons-
trução de uma sociedade justa e solidária, à luz 
do Ensino Social da Igreja e das Diretrizes da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 1. Contribuir com a formação de lideran-
ças cristãs para as funções públicas, eletivas ou 
não, no campo da Política e das organizações 
comunitárias; 

 2. Aprimorar a prática política dos cris-
tãos no exercício da cidadania e do bem co-
mum; 

 3. Investir na formação do sujeito evan-
gelizador para torná-lo apto a influenciar na 
construção de uma nova cultura política. 

DESTINATÁRIOS 
1. Lideranças das nossas comunidades, pastorais 
sociais, movimentos e organismos eclesiais; 
2. Pessoas com responsabilidades em organiza-
ções e movimentos sociais; 
3. Pessoas que já assumem ou pretendem assu-
mir cargos em instâncias partidárias. 
 
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
1. Identidade cristã de vivência e participação; 
2. Disponibilidade de tempo: compromisso de 
participar das etapas previstas 
3. Militância política: sindical, popular, partidá-
ria, conselhos municipais paritários e outras 
áreas; 
 
METODOLOGIA 

O processo metodológico contempla: 

1. A formação política dos cristãos nas múlti-
plas dimensões, relacionadas entre si – ética, 
espiritual e intelectual, respeitando o pluralismo 
político, a partir da opção pelos pobres, em co-
munhão com as Diretrizes da Igreja no Brasil; 

2. O participante como sujeito do processo de 
formação e da construção do saber em todos os 
níveis. Neste sentido, privilegiará a construção 
coletiva, articulando as diferentes ciências e sa-
beres com a prática dos participantes. 

3. A leitura da realidade sócio-histórica dos cur-
sistas, contribuindo com a construção de uma 
espiritualidade na ação; 
4. A busca de uma pedagogia libertadora: atra-
vés de técnicas e instrumentos vivenciados na 
educação popular e nos grupos da Igreja 

Temáticas desenvolvidas 
em dois anos: 2015 e 2016 

 Leitura da Relação Fé e Política na Bíblia e 
nos Padres da Igreja Primitiva; 
 Ensino Social da Igreja: princípios básicos; 
 História da Política e da Economia com seus 
conceitos básicos e as grandes etapas do capita-
lismo; 
 História da formação social, econômica, polí-
tica e cultural do Brasil: 
 Comunicação e Política; 
 A Legislação Eleitoral do Brasil; 
 Projetos para o Brasil: Os Projetos dos parti-
dos políticos e dos movimentos sociais; 
 Noções de Bioética e sua atualização; 
 Metodologia para uma análise de conjuntura; 
 Cidadania e direitos humanos, nos últimos 50 
anos, e a contribuição da Igreja neste processo; 
 Alternativas e protagonistas - experiências 
educativas: 
 Orçamento participativo e controle social; 
 Conselhos Municipais de Direitos ou pari-
tários; 
 O trabalho e a economia solidária; 
 Agroecologia e a economia sustentável; 
 Agricultura familiar; 
 Cultura de paz contra a Violência. 

 Leitura da relação Fé e Política: no Vaticano 
II , nos documentos da Igreja na América Latina 
e no Brasil; 
 História do engajamento social da diocese de 
São Mateus. 


