Encontros regionais dos participantes do curso
nos meses de junho e julho

“Caminhar é ir em busca de metas. Significa mover-se
para ajudar muitos outros a moverem-se, no sentido de
tudo fazer para criar um mundo mais justo e humano.”
+Dom Helder Câmara

Educação a distância (180 horas)
¦ Ética, Fé/Espiritualidade e Política;
¦ História das Instituições Políticas no Brasil;
¦ História da Formação Social, Econômica,
Política e Cultural do Brasil;
¦ A Constituição de 1988 e os Direitos Humanos;
¦ Bioética: implicações éticas, teológicas e
políticas;
¦ Ensino Social da Igreja(as encíclicas sociais).

Centro Nacional
de Fé e Política
"Dom Helder
Câmara”

Turma 2010-2011

CEFEP
10 Anos

Integra o curso uma Monografia, com
orientação específica.

Turma 2012-2013

Turma 2006-2007

Turma 2014-2015

INFORMAÇÕES
CENTRO NACIONAL DE FÉ E POLÍTICA “DOM HELDER
CÂMARA”

Secretaria - das 13 às 18 horas
(61) 3349 46 23 / cefep@cefep.org.br/ www.cefep.org.br
Turma 2008-2009

Pe. José Ernanne Pinheiro (Secretário Executivo)
Contato: (61) 2103 8300 / e-mail: cefep@cnbb.org.br

VI Curso de
Formação Política
para
Cristãos Leigos/as
2016-2017

Centro Nacional de Fé e
Política “Dom Helder
Câmara”
O Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder
Câmara” (CEFEP) é uma iniciativa da CNBB - um
serviço à Formação Política dos cristãos leigos e
leigas, sob a presidência da Comissão Episcopal para
o Laicato.
Tem três eixos:
Curso Nacional de Formação Política; Rede de
assessores; Articulação das Escolas Locais de Fé e
Política.

Curso de Formação
Política para cristãos

INSCRIÇÃO PARA O CURSO
2016-2017

PROGRAMAÇÃO
Primeira etapa 15 dias (90 horas)

Do dia 01/08 a 31/10/2015,através da secretaria
do CEFEP, pode fazer a inscrição para a primeira
parte presencial, colhendo a ficha no site:
www.cefep.org.br.
- Primeira parte presencial (17 a 30/01/2016);
- Educação a distância (seis módulos);
- Segunda parte presencial em janeiro de 2017.
Taxas de inscrição e do curso(há
possibilidades de conseguir bolsa de estudo,
obter informações na secretaria - telefone e
endereço eletrônico no verso.

¦ 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, e as grandes
etapas do capitalismo;
¦ História da formação social, econômica, política e
cultural do Brasil;
¦ A Legislação Eleitoral do Brasil;
¦ Noções de Bioética e sua atualização;
¦ Projetos para o Brasil: Os Projetos dos partidos
políticos e dos movimentos sociais;
¦ Metodologia do trabalho científico.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Segunda Etapa 15 dias (90 horas)

OBJETIVOS
O Curso tem como objetivo:
¦ Formar cristãos leigos e leigas para a missão política,
favorecendo-lhes a aquisição de competência e
habilitação para agir como cristãos no complexo
campo da política.
■ Fomentar em noso país um pensamento social
cristão à luz do Ensino Social da Igreja e dos valores
evangélicos.

1 Identidade cristã de vivência e participação;
2.Compromisso de participar das etapas previstas
pelo curso e de realizar os trabalhos solicitados;
3.Conclusão do ensino médio (exceções serão
analisadas);
4. Compromisso de ser agente multiplicador;
5.Carta de apresentação da entidade que o envia;
7.Conhecimento e acesso à internet para o curso a
distância.

ELEMENTOS ORGANIZATIVOS

DESTINATÁRIOS
¦ Lideranças das comunidades eclesiais, pastorais
sociais, movimentos e organismos;
¦ Participantes de organizações e movimentos sociais;
pretendentes a cargos em instâncias políticas.

■ Militância política: sindical, popular, partidária,
conselhos municipais paritários e outras áreas.

Duração: 360 horas em um ano e meio - 180h de
curso presencial e 180h à distância, em parceria com
a PUC - Rio / CCEAD.
Local da parte presencial:
Centro Cultural
Missionário(CCM) Brasília - DF
Vagas: 50 participantes
Certificados: de especialização ou de extensão
universitária pela PUC-Rio.

■ Cidadania e direitos humanos, nos últimos 50
anos, e a contribuição da Igreja neste processo;
■Leitura da relação Fé e Política: no Vaticano II,
nos documentos da Igreja na América Latina e no
Brasil;
■ Alternativas e protagonistas - experiências
educativas:
- Orçamento participativo e controle social;
- Conselhos Municipais de Direitos ou paritários;
- O trabalho e a economia solidária;
- Agroecologia e a economia sustentável;
- Agricultura familiar;
- Cultura de paz contra a Violência.
■ Relatos e análise de experiências de Escolas
locais de Fé e Política.

Visitas programadas em Brasília:
Ao Congresso Nacional e outras entidades.

