
CENTRO PASTORAL FREI GALVÃO 
Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra, 1877

Parada Inglesa  
(Próximo estação Parada Inglesa do metrô);

•
INÍCIO EM 07/03/2017

•
TERÇAS-FEIRAS DAS 19H30 ÀS 21H30

DOM SERGIO DE DEUS BORGES 
BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

VIGÁRIO EPISCOPAL PARA A REGIÃO SANTANA

•

PADRE ANDRÉS GUSTAVO MARENGO 
DIRETOR DA ESCOLA DE DOUTRINA SOCIAL

•

NELSON DA SILVA TEIXEIRA 
COORDENADO DO CNLB-SANTANA

•

ELIZABETE DOS SANTOS
CNLB-SANTANA / CÁRITAS REGIONAL SANTANA

•

MARIA INÊS LEANDRO 
CNLB-SANTANA / CÁRITAS

PASTORAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

•

CARLOS COIN
PASTORAL FÉ E POLÍTICA - N. S. DO CARMO

PASCOM - N. S. DO CARMO

•

GLAUCIA MÁXIMA
PASTORAL DE FÉ E POLÍTICA

COORDENAÇÃO: LOCAL, DATA E HORÁRIO:

REALIZAÇÃO:

contatos:

(11) 9 - 7257 - 2716

(11) 9 - 7257 - 2716

/Escola-de-Fé-e-Política-
Região-Episcopal-Santana-

“No Brasil, é necessário lutar 
pelos direitos de todos 

e pelo fim da exclusão social.”
SUPERVISÃO:

EQUIPE INFORMAÇÕES

Escola de Formação Fé e Política Dom Paulo Evaristo Arns

efp.resa@gmail.com

MÔNICA LOPES
REDE DE ESCOLAS DE CIDADANIA DO BRASIL

D. PAULO EVARISTO ARNS
 ESCOLA DE FORMAÇÃO DE FÉ E POLÍTICA

FICHA DE 
CADASTRO

ONLINE



Módulo 1 - Fé, Política e Realidade Local 

26 - horas Aula 

•

Módulo 2 - Fé e vida: questões fundamentais 

28 - horas Aula 

•

Módulo 3 - Fé, Política, Economia e Sociedade

18 - horas Aula 

•   Cristãos leigos (as) e religiosos (as) interessados 
(as) em Conhecer a relação Fé e Política;
•   Cristãos atuantes em diversas pastorais;
• Pessoas com responsabilidades em movimentos 
sociais e partidos políticos;
• Pessoas que queiram participar como conselheiros 
municipais ou futuros candidatos a cargos eletivos.

•  Aulas expositivas e atividades presenciais  - 76 hs;
• Material de apoio fornecido pelos professores da 
disciplina com referências bibliográficas para 
aprofundamento;
•  Curso em módulos com enfoque na capacitação 
para ação no município;
• Trabalho de campo em umas das paroquias da 
Região -20hs.

Em cada nação, os 
habitantes desenvolvem 
a dimensão social da sua 

vida, configurando-se como cida-
dãos responsáveis dentro de um 
povo e não como massa arrastada 

pelas  forças dominantes. 
Lembremo-nos que «ser cidadão fiel é uma virtude, e a  
participação na vida política é uma obrigação moral». 
Mas, tornar-se um povo é algo mais, exigindo um  
processo constante no qual cada nova geração está envolvida. 
É um trabalho lento e árduo que exige querer integrar-se e 
aprender a fazê-lo até se desenvolver uma cultura do 
encontro numa harmonia pluriforme”.

A Escola de Formação Fé e Política 
Dom Paulo Evaristo Arns, da Região Episcopal 
Santana teve início as suas atividades no ano de 
2014, motivada pela necessidade de um maior 
engajamento dos Cristãos Leigos na vida da 
sociedade.
Duas premissas básicas estão na origem da Escola. 
Primeiro, uma manifestação clara e concreta do 
valor, e importância que a Igreja dá aos cristãos e 
cristãs que atuam na política e, segundo, uma aposta 
na formação para qualificá-los na participação dos 
espaços políticos. 
Dois eixos estão presentes na fundação da Escola. O 
primeiro é a pluralidade como um princípio impor-
tante permeado pelo livre debate e pela confronta-
ção de ideias. O segundo, é a aposta no local como 
espaço privilegiado para o agir político.

PAPA FRANCISCO: 
Evangelii Gaudium, n.220

A ESCOLA:

PÚBLICO ALVO:

OBJETIVO GERAL:

• Refletir e aprofundar questões sócio-políticas-
econômicas a partir da Fé Cristã para sermos 
“Sal e Luz no mundo” por meio de ações cidadãs.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Compreender aspectos fundamentais da Doutrina 
Social da Igreja;
• Refletir as questões sociais sob o ponto de vista da 
Doutrina Social da Igreja;
• Desenvolver senso crítico em vista da participação 
cidadã.
• Construir plano de metas para a área geográfica 
estudada;
• Mapear a realidade de área geográfica da cidade, 
identificando as estruturas a serviço da vida e as 
carências;
• Fomentar o diálogo com poder público em 
vista a ações concretas frente às demandas identificadas 
durante o Curso.

METODOLOGIA:

CONTEÚDO|INICIANTES 2017:

•Frequência mínima de 75% do curso;
•

•Realização de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC);

CERTIFICADO:

APRESENTAÇÃO FORMAÇÃO

Escola de Formação Fé e Política Dom Paulo Evaristo Arns


