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Introdução
O Iser Assessoria é uma associação sem fins lucrativos, uma ONG (organização não-governamental), cuja missão é promover, a partir de uma
perspectiva interdisciplinar, a socialização de conhecimentos, atendendo a demandas de formação nas áreas de religião, cidadania e
democracia e promovendo a circulação entre o saber acadêmico e o saber popular.
A entidade foi criada por homens e mulheres, especialistas em Ciências Sociais, Teologia e Pastoral, preocupados com a construção de uma
sociedade justa e solidária. Ela nasceu em 1995, para dar autonomia à Equipe de Assessoria, que funcionava desde 1982 no ISER - Instituto de
Estudos da Religião.
As pessoas envolvidas em nossas atividades estão ligadas a movimentos sociais, igrejas e instituições voltadas ao trabalho popular. Ou ainda a
universidades e institutos de formação e pesquisa de todo o país. O ponto em comum entre elas é estarem efetivamente comprometidas com a
transformação social.
Este é o relatório do que fizemos em 2005. Ele começa com um balanço, quanto à nossa dinâmica interna e ao conjunto de atividades
realizadas. Depois, há uma descrição comentada dessas atividades. Vem em seguida a prestação de contas, que discrimina as receitas e as
despesas do ano. Por fim, há os anexos, com listas detalhadas do que fizemos, e com quadros que comparam o trabalho desse ano aos anos
anteriores.

I. Um Balanço de 2005
1.1 - Dinâmica interna da organização
As atividades centrais do Iser Assessoria são realizadas por uma equipe de assessores e pesquisadores, composta por Faustino Teixeira,
Francisco Orofino, Ivo Lesbaupin, Lúcia Ribeiro, Névio Fiorin, Paulo Fernando Carneiro de Andrade, Pedro Ribeiro de Oliveira, Renata Menezes,
Solange dos Santos Rodrigues e Veronica Melander. Nos últimos anos, Pedro Ribeiro havia se mudado para Brasília e participava somente das
jornadas semestrais. Mas, desde agosto passado, tendo voltado a Juiz de Fora, reintegrou-se às atividades normais da equipe.
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Para viabilizar o funcionamento da entidade, há uma equipe administrativa composta por uma secretária, uma auxiliar de serviços gerais e uma
auxiliar de pesquisas, cargos ocupados em 2005 por Carla Simone Brito, Maria Miriam Galdino Epifânio e Aline Ferreira, respectivamente.
A direção executiva da organização é feita de forma colegiada, por uma coordenação, da qual fazem parte Ivo Lesbaupin, Névio Fiorin, Renata
Menezes e Solange Rodrigues. É esse o grupo que responde pelas tomadas de decisão e pela execução de tarefas no dia a dia.
As demais funções necessárias à instituição são desempenhadas por prestadores de serviço. Em 2005, mantivemos o auxílio de Érica Rodrigues
na contabilidade, e houve outros eventuais serviços de terceiros.
A Assembléia de sócios, a Diretoria e o Conselho Fiscal são os colegiados que supervisionam o funcionamento da organização, suas atividades e
suas contas. Este ano ampliamos a rede de sócios, como se pode ver na primeira página deste relatório (quadro institucional).
Para as atividades e a manutenção de nossa estrutura, contamos em 2005 com o apoio financeiro de CMC (Holanda), Développement et Paix
(Canadá), DKA – Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar (Áustria), Fastenopfer (Suíça), Missão da Igreja Sueca – SKM (Suécia),
Missionszentrale der Franziskaner (Alemanha). Broederlijk Delen decidiu retirar-se do Brasil: por isso, deixamos de contar com seu apoio.
Também foi de grande importância a contrapartida local das entidades que solicitaram nosso trabalho, e o auxílio de voluntários e voluntárias
que colaboraram conosco.
Realizamos todos os anos a auditoria fiscal de nossa contabilidade. Em 2005 (referente ao ano de 2004), ela foi realizada pela Anend Auditores Independentes, e foi remetida aos parceiros em maio/junho.

1.2 – Destaque das atividades realizadas
O ano de 2005 foi intenso para o Iser Assessoria. Quanto à atividade que dá identidade à instituição, isto é, as assessorias, foram realizadas
126, em 8 estados brasileiros e no Distrito Federal, e em outros 6 países, nas quais foram diretamente envolvidas 16.529 pessoas. Também
estivemos, na qualidade de participantes ou colaboradores, em diversos eventos promovidos por outras entidades. Demos ainda entrevistas à
mídia, e consultorias a estudantes e militantes dos movimentos sociais.
O Iser Assessoria participou, a convite das ONGs Ibase e Polis, da rede de instituições responsáveis pela realização da pesquisa “Juventude
Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas”.
Foi realizado no mês de julho o Curso do Rio, nosso encontro ecumênico de formação pastoral, que reuniu, durante seis dias, 120 pessoas de
diferentes comunidades do estado do Rio de Janeiro, para aprofundar o tema “Fé e Cidadania: Outra cidade é possível!”. Nesse ano, o Curso
comemorou sua 11ª. edição. Houve também, pelo segundo ano consecutivo, um segundo curso, mais curto, realizado na Zona Oeste da
cidade, do qual participaram 60 pessoas.
Do ponto de vista da reflexão sobre as religiões no Brasil, trabalhando numa perspectiva ecumênica e dialogal, organizamos a publicação do
seminário realizado em 2004 (“As Religiões no Brasil: continuidades e rupturas”), que será lançado pela Editora Vozes em 2006. Além disso,
realizamos o seminário “Catolicismo”, nos dias 28 a 30 de abril, do qual participaram 24 pesquisadores de diversas instituições do país. Este
também deverá ser publicado.
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Uma iniciativa bastante positiva foi a parceria que fizemos com duas outras ONGs, NOVA e CEDAC, para a realização de debates públicos sobre
conjuntura. Esta parceria nos permitiu publicar os debates, fazendo-os chegar a um público maior.
Quanto à comunicação institucional, conseguimos em 2005 abrir a nossa página institucional na Internet: www.iserassessoria.org.br . Graças a
este novo instrumento, temos podido colocar à disposição do público nossos textos, divulgar nossas atividades e informar sobre nossa
instituição. Por outro lado, para melhorar a organização e a eficácia do nosso trabalho, demos início a um processo de desenvolvimento
institucional, a fim de avaliar o nosso trabalho, contando com a colaboração de um consultor externo.
Mantivemos e procuramos ampliar nossas relações de intercâmbio e cooperação com diferentes redes de contatos e parceiros, tais como a
Rede Conesul de Centros Ecumênicos de Formação, a ABONG, a agência canadense Desenvolvimento e Paz, a rede dos Cursos de Verão, a
Missão da Igreja Sueca, a Igreja Anglicana em Moçambique.

1.3 – Segundo ano do plano trienal 2004-2006: o previsto e o realizado
O ano de 2005 foi o segundo ano de nosso programa institucional 2004-2006, intitulado Religião e Cidadania na Construção de uma
Democracia Participativa. Dentre os objetivos e prioridades estabelecidos para o triênio, foi decidido colaborar na capacitação de pessoas para
atuarem em conselhos representativos, conferências e fóruns ligados à discussão, formulação, acompanhamento e avaliação de políticas
públicas. Como veremos em detalhe mais adiante, participamos de várias atividades ligadas a Fé e Política: temos assessorado as reuniões de
Fé e Política da Arquidiocese do Rio de Janeiro, colaboramos na articulação do Movimento Fé e Política no estado do Rio de Janeiro,
participamos da organização e implementação do recém-criado Centro Nacional de Fé e Política “Dom Hélder Câmara”. O Curso do Rio deste
ano teve como enfoque o “Direito à Cidade”, que converge com esta preocupação com as políticas públicas. Além disso, um dos objetivos da
pesquisa Juventude Brasileira e Democracia foi oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas voltadas para a juventude.
Do ponto de vista da dinâmica institucional, outra prioridade estabelecida para o triênio seria desencadear um processo de desenvolvimento
institucional, que envolvesse o aperfeiçoamento de instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação de nossas atividades, bem como
de sua divulgação mais ampla. Em 2005, convidamos um consultor para ajudar neste processo e desenvolvemos as primeiras etapas:
levantamento das questões a serem aprofundadas, reuniões da equipe para debatê-las e realização de oficinas para um exame mais detido.
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II. Atividades realizadas
2.1– Assessorias
As assessorias estão na origem de nossa associação. Elas podem ser cursos ou encontros que duram entre dois dias e uma semana. Ou são
atividades ainda mais breves, como palestras e entrevistas. Destinam-se a agentes multiplicadores, que atuam em igrejas, pastorais,
movimentos sociais, organizações da sociedade civil, partidos e instituições de ensino de todo o país.
Dá-se nas assessorias um processo de “circulação de saberes”, entre os assessores da equipe – que possuem formação acadêmica, mas que
mantêm uma atuação social - e aqueles que trabalham diretamente com as bases, os quais partilham e discutem conosco suas experiências e
inquietações. Assim, nas assessorias, entramos em contato com os desafios enfrentados pela sociedade civil organizada, que nos estimulam a
incorporar novos temas para formação, estudos e pesquisas.
Em 2005, o Iser Assessoria realizou 126 assessorias, atingindo diretamente 16.529 pessoas, em 8 estados brasileiros, no Distrito Federal e em
6 outros países. Os quadros a seguir agrupam essas assessorias. Eles permitem analisar os campos temáticos (quadro 1), a entidade solicitante
(quadro 2), o tipo de atividade assessorada (quadro 3), o número de pessoas atingidas e o local onde o trabalho foi feito (quadro 4), e o tipo
de pessoas atingidas (quadro 5).
Pelo quadro 1 é possível ver que mantivemos a média de mais de 100 assessorias por ano, este ano em número maior que o ano passado (cf.
Anexo II). O tema mais procurado foi Igreja e Compromisso Social, aumentando em relação a 2004, sendo os dois outros campos
temáticos, Cidadania e Democracia e Cultura e Religião, também tiveram maior procura que o ano anterior.

Quadro 1 - Assessorias por Campo Temático – 2005
Campo temático

Nº de assessorias

Igreja e Compromisso Social

48

Cultura e Religião

37

Cidadania e Democracia

41

Total

126

O quadro 2 a seguir agrupa os diferentes tipos de entidade que atendemos. Esse ano, os principais demandantes foram movimentos sociais e
ONGs (31). Em seguida vêm: Regionais ou órgãos da CNBB (17), institutos de formação superior ou universidades (16), dioceses e
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organizações diocesanas (15), paróquias e comunidades de base (13), institutos religiosos (11), pastorais ou movimentos religiosos (7) e
colégios (4). Numa parte destas assessorias, atendemos a lideranças e militantes – caso dos movimentos sociais, das comunidades de base,
especialmente -, em outra parte, trata-se de um trabalho de “formação de formadores”.

Quadro 2 - Assessorias por entidade solicitante – 2005
Entidades solicitantes

Nº de
assessorias

Movimentos sociais, ONGs

31

Regionais ou órgãos da CNBB

17

Institutos de formação superior ou universidades

16

Dioceses ou organizações diocesanas

15

Paróquias ou comunidades de base

13

Institutos religiosos

11

Pastorais ou movimentos religiosos

7

Colégios

4

Órgãos Governamentais

1

Outras
Total

11
126

Quanto aos diferentes tipos de atividades (quadro 3), o número maior é de “Conferências, palestras e debates” (32),
encontros” (32) e “Cursos” (30). Vêm em seguida “Seminários e congressos” (24), “Reuniões (6) e “Consultorias” (2).

“Assembléias e

Quadro 3 - Assessorias por tipo de atividade – 2005
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Tipos de atividade

Nº de assessorias

Conferências, palestras e debates

32

Assembléias e encontros

32

Cursos

30

Seminários e congressos

24

Reuniões

6

Consultorias

2

Total

126

Quanto à área de abrangência, uma das características de nosso trabalho, desde a origem, tem sido atuar em todo o país. O contato com
grupos sociais em contextos distintos, que vivem nas diversas regiões, resulta positivamente numa visão abrangente da complexidade da
realidade brasileira. Entretanto, mesmo mantendo a disposição de atuar nacionalmente, a maior parte de nossas assessorias tem se realizado
na região Sudeste. Além disso, em 2005, houve o XIo. Encontro Intereclesial de CEBs, realizado em Ipatinga (Minas Gerais), que reuniu 3.800
participantes, o que aumentou bastante o número de pessoas envolvidas em nossas atividades na região Sudeste. Cinco membros da equipe
estiveram lá como assessores, num total de 112 assessores presentes. Outro encontro grande este ano foi a Assembléia Popular “Mutirão por
um novo Brasil” – resultado da 4ª. Semana Social Brasileira -, realizada em Brasília, onde estiveram presentes cerca de 4.500 pessoas. No
resto do Brasil, a equipe realizou 18 assessorias, atingindo 5.470 pessoas. E ainda estivemos presentes em outros 6 países.
Porém, é preciso lembrar que muitas das assessorias, mesmo sendo realizadas em uma região, ou em um único estado, congregam pessoas de
todo o Brasil, ou representantes e delegados de organismos nacionais – é o caso do Encontro Intereclesial, da Semana Social Brasileira, do
Curso do CESEP.

Quadro 4 - Assessorias por Local - 2005
Local

Assessorias
em 2005

Pessoas diretamente atingidas

Região Nordeste

1

23

Pernambuco

1

23

Região Centro-Oeste

8

4.624

10

Distrito Federal

7

4.609

Goiás

1

15

Região Sudeste

97

10.384

Minas Gerais

24

5.131

Espírito Santo

4

386

Rio de Janeiro

61

3.945

8

922

11

823

Santa Catarina

2

85

Rio Grande do Sul

9

738

Outros países

9

675

Colômbia

2

80

EUA

2

475

Itália

2

10

Panamá

1

50

Suíça

1

15

Tailândia

1

45

126

16.529

São Paulo
Região Sul

Total

Dentre as 16.529 pessoas que atendemos em 2005, o quadro 5 a seguir nos permite identificar os tipos de participantes em nossas atividades.

Quadro 5 – Participantes das Assessorias - 2005
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Participantes

Nº

Agentes de pastoral

2.668

Animadores de comunidades

3.595

Lideranças populares

3.735

Bispos, clérigos, religiosos e seminaristas

1.865

Assessores, pesquisadores e professores

1.841

Estudantes e jovens

1.325

Público em geral

745

Militantes, políticos e gestores de políticas públicas

270

Coordenadores de ONGs e movimentos sociais
Outros
Total

60
425
16.529

A maior parte é de lideranças populares e de animadores e animadoras de comunidades. Em seguida vêm os agentes de pastoral e, depois, os
clérigos, religiosos e seminaristas e também os assessores, pesquisadores e professores. Cabe notar o número significativo de estudantes e
jovens. Isto tem a ver com o aumento das assessorias sobre a temática da Juventude, como veremos a seguir.
Quanto aos temas das assessorias solicitadas, embora haja uma grande diversidade, podemos observar, analisando a lista detalhada do anexo
I, que algumas temáticas se destacaram em 2005: “análise da conjuntura social e política do Brasil (ou internacional)” - onde o tema da
“reinvenção da democracia” aparece com força, assim como a preocupação com a superação do neoliberalismo -; “fé e política” - contendo,
entre outros “espiritualidade”, “ética e política” -; “juventude” - incluindo aí “políticas públicas de juventude” -; vários temas na área da
Teologia - “Teologia da Libertação”, “Teologia do Cuidado”, “Evangelização na América Latina” e outros -; “Diálogo interreligioso” - incluindo aí
“Pluralismo religioso” -; “Bíblia” - “Leitura popular da Bíblia”, “Pedagogia de Jesus” e outros temas. Como sempre, estão presentes vários temas
vinculados a uma melhor compreensão da sociedade, à “sociologia da religião”, às “comunidades de base”.
Como nos anos anteriores, a equipe continuou responsável por dois cursos no campo das Ciências Sociais da Religião: o primeiro é a disciplina
de Sociologia da Religião, ministrada no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis – RJ, para alunos da graduação em Teologia. O segundo,
o módulo de religiões no Brasil, dado no Curso de Teologia Pastoral para animadores de Cebs na periferia da Diocese de Duque de Caxias e São
João de Meriti.
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No anexo I, encontra-se a relação de todas as assessorias de 2005, e no anexo II, um quadro comparativo das assessorias realizadas nos
últimos anos.

2.2 – Reuniões de reflexão
Como a maior parte dos membros do Iser Assessoria trabalha em regime de dedicação parcial, promovemos duas vezes por mês reuniões da
equipe de assessores, a fim de garantir sua coesão. Cada reunião se divide em dois momentos: o primeiro, de caráter mais formativo,
compreende a discussão de um texto, ou de um vídeo, onde cada um contribui com seu conhecimento específico. Os textos dos membros da
equipe, e as produções institucionais também costumam ser discutidos coletivamente. Na segunda parte da reunião discutem-se as questões
administrativas: avaliam-se e programam-se atividades, trocam-se informações sobre a conjuntura eclesial, social e política, discute-se o
método e a receptividade das assessorias.

Além disso, semestralmente essa reunião se transforma em uma Jornada, isto é, em uma reunião de reflexão ampliada, que se estende por um
dia inteiro (primeiro semestre) ou por dois dias (segundo semestre). Nessas jornadas, tanto a reflexão teórica se dá de uma forma mais
intensa – podendo inclusive envolver conferencistas convidados -, como a avaliação e o planejamento são mais detalhados, estabelecendo-se o
cronograma do semestre a seguir e as diretrizes da instituição.
No anexo III, apresentamos uma relação dos temas debatidos nas reuniões de reflexão e nas jornadas durante o ano de 2005.

2.3 – Textos e publicações
Faz parte das funções de socialização de conhecimento do Iser Assessoria a produção e a divulgação de textos úteis à compreensão da
realidade atual. Esses trabalhos muitas vezes são fruto da experiência das assessorias. Outros resultam de pesquisas, já que temos dado uma
contribuição importante no estudo da religião no Brasil, um dos temas privilegiados pela equipe.
A lista dos trabalhos produzidos e/ou publicados em 2005 é apresentada no anexo IV. No total, os membros da equipe de assessoria
produziram neste ano 2 livros, 3 relatórios de pesquisa, 8 capítulos de livros, 17 artigos, 27 textos em magazines ou jornais, 5 trabalhos
técnicos e 8 manuscritos. Cabe aqui destacar a organização e publicação de uma revista on-line e também impressa sobre o campo religioso
brasileiro (IHU-online, da Unisinos, Rio Grande do Sul), por Faustino Teixeira e Renata Menezes. Ambos trabalharam também na preparação e
organização do livro sobre Religiões no Brasil, resultado do seminário de 2004 e que sairá publicado em 2006.

2.4 – Curso do Rio - Encontro Ecumênico de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
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O Curso do Rio é uma atividade de formação realizada em parceria com leigas e leigos do estado do Rio de Janeiro no mês de julho de cada
ano. Trata-se de um curso popular (dirigido prioritariamente a leigos e leigas que atuam na pastoral popular e nos movimentos sociais do
estado do Rio de Janeiro); ecumênico (aberto a cristãos de diferentes Igrejas que na sua prática pastoral enfrentam desafios semelhantes);
massivo (oferecido a um grande número de pessoas, com o sentido de encontro do povo de Deus que se reúne para partilhar sua fé);
participativo (organiza-se como um mutirão de formação que envolve participantes, assessores, voluntários das equipes de serviço e das
oficinas e conta, ainda, com a colaboração de diversas comunidades, instituições e Ongs). O curso procura combinar estudo teórico e prática
pastoral, favorecendo a partilha de experiências e a articulação das diferentes iniciativas.
O Curso do Rio tem como objetivos:
•

Atender a necessidade de formação teológico-pastoral e sociopolítica de lideranças e animadores de comunidades e de cristãos engajados
nas pastorais e movimentos populares, articulando estudo teórico e experiência pastoral e social;

•

Refletir com as lideranças as novas questões que emergem da realidade e os desafios enfrentados pela prática;

•

Capacitar pessoas das comunidades para desenvolverem atividades que favoreçam a cultura da paz e dos direitos humanos;

•

Incentivar as pessoas das comunidades a participarem de forma organizada na transformação da sociedade brasileira;

•

Promover uma maior articulação entre pessoas e grupos que atuam em diferentes igrejas, contextos sociais e regiões, favorecendo
intercâmbios, parcerias e novas atividades.

Em 2005, o curso foi realizado de 25 a 30 de julho, das 8 às 18 horas. O tema escolhido foi “Fé e Cidadania: Outra cidade é possível!”,
desenvolvido da seguinte maneira:

Data

Tema

Assessoria

25/07

Outra
Cidade
é
possível:
panorâmica da situação.

uma Fátima Tardin - UERJ e mandato
vereador Eliomar Coelho

26/07

Políticas urbanas e direitos humanos

27/07

Participação cidadã e controle social das Ricardo Gouveia - Fundação CDDH
políticas urbanas
Bento Rubião

28/07 e
29/07

Aprofundamento bíblico-teológico:
O Apóstolo Paulo e a Cidade

30/07

Igreja e evangelização no meio urbano: Eva Aparecida Resende de Moraes e
Pistas pastorais
Paula - PUC-RIO

Alessandro Molon – dep.
Estadual/RJ

Francisco Orofino – CEBI e Iser
Assessoria
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Nas manhãs houve exposições dos assessores, seguidas de trabalho em grupos onde as palestras eram relacionadas à experiência prática dos
participantes. Monitores acompanharam os grupos, para orientar o desenvolvimento da discussão em quatro momentos: a integração grupal; a
reflexão e a partilha a partir de questões propostas pelo assessor; a espiritualidade bíblica; e a indicação de pistas de ação pastoral. As
reflexões surgidas nos grupos foram devolvidas aos assessores que, no início da tarde, em plenário, buscavam aprofundá-las e esclarecê-las.
À tarde, os mesmos grupos se reuniam para o trabalho em oficinas (Bio-dança; Criatividade, arte e educação; Leitura popular da Bíblia;
Liturgia inculturada; Saúde alternativa; Teatro popular; Práticas de economia solidária), voltadas ao exercício de técnicas para o
desenvolvimento pessoal e para o trabalho com grupos populares. Para isso o curso contou com a colaboração de especialistas de outras
instituições parceiras.
Celebrações, preparadas pelos próprios participantes a partir da vivência do curso, encerravam as atividades de cada dia com muito canto,
dança e oferendas.
Nos três primeiros dias, com a colaboração das ciências sociais, se procurou compreender o desenvolvimento histórico e social das cidades
brasileiras: os processos migratórios, a explosão demográfica, a falta de políticas governamentais para o uso da terra, a falta de moradia, ao
lado de muitas outras causas, compõem um quadro difícil para a população pobre. O Estatuto da Cidade, promulgado em 2001, produto da luta
de diversos setores da sociedade brasileira, proclama o princípio do direito à cidade, da função social da propriedade e da gestão democrática
da cidade. Isso foi aprofundado pelos diferentes expositores, cada qual focalizando a partir da sua especialidade.
Nos outros dias se trabalhou o tema na perspectiva bíblica, teológica e pastoral. A partir das cartas paulinas se viu a transformação do
cristianismo que passou de uma cosmovisão rural e semítica a um cristianismo urbano e greco-romano. Para Jesus e seus seguidores, homens
e mulheres, pobres, que poucas vezes haviam saído de sua terra natal, a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, o palácio e o quartel, era
sinônimo de corrupção, violência e exploração. A mensagem de Paulo, sobre a gratuidade do amor de Deus era ouvida pelos habitantes das
cidades gregas, incluídas no vasto Império Romano. Nesse contexto Paulo começa a abrir casas, pequenas igrejas, que logo acompanha com
suas cartas. Conhecimento do contexto, respeito pela diversidade, formação, trabalho em equipe, são algumas das estratégias do apóstolo para
a evangelização no contexto urbano. No último dia foi realizado um esforço coletivo para o levantamento de pistas pastorais claras, concretas e
viáveis.
Esse ano o curso contou com 118 pessoas, sendo dois terços de mulheres, e 36% de pessoas jovens (até 30 anos) e metade com escolaridade
superior. Quanto à distribuição geográfica 46% eram da capital e os demais vieram de 14 municípios das diferentes regiões do estado do Rio de
Janeiro. Tivemos ainda pessoas dos estados vizinhos e acolhemos a participação de pessoas enviadas de Moçambique (2), Argentina (2) e Itália
(2).
Ao final do curso os participantes responderam a um questionário que procura recolher informações sobre a organização, a metodologia, o
conteúdo e a recepção que eles fizeram do curso. Em 2005, a avaliação teve o seguinte resultado: ótimo (52,8%), muito bom (39,6%), bom
(5,7%) e regular (1,9%). Ninguém considerou o curso ruim. Os aspectos mais bem avaliados foram a temática, o painel (pintura ilustrativa do
tema) e as oficinas. A avaliação dos participantes é um importante instrumento de planejamento e monitoramento dessa atividade de
formação.
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Do ponto de vista qualitativo, consideramos o Curso do Rio um espaço de formação estrategicamente importante para o laicato do Rio de
Janeiro, porque aborda questões novas que emergem da prática das comunidades. Através das oficinas, ele contribui para a incorporação de
outras metodologias e linguagens no trabalho pastoral. Ele também ajuda as pessoas a trabalharem sua dimensão subjetiva numa perspectiva
comunitária e social. Além disso, o Curso funciona como um espaço de articulação entre pessoas que atuam em diferentes igrejas, pastorais e
organizações populares, viabilizando desdobramentos posteriores diversos, como intercâmbio, parcerias, realização de oficinas nas
comunidades, surgimento de novas atividades. Vale destacar o depoimento de uma participante da Argentina: “Particularmente me impactou
muito a metodologia de trabalho, a horizontalidade da liderança, o respeito pela diversidade e sobretudo uma espiritualidade integradora.
Sentimentos, pensamentos, emoções, conhecimento intelectual e corporal permitiram uma riqueza ao encontro, do qual desfrutei.”
A próxima edição do curso está prevista para julho de 2006, com o tema “Meio Ambiente: Projeto de Deus”.

Curso do Rio Oeste: Desde 2004 o Curso do Rio oferece uma versão reduzida na Zona Oeste para pessoas que têm dificuldade de participar
de um programa de formação mais longo no centro da cidade. Nesse ano, o curso aconteceu de 04 a 06 de novembro e trabalhou o tema “A
construção de uma nova sociedade: Um estudo do Livro dos Juízes”, também abordado nas perspectivas sociológica, teológica e pastoral. O
Curso contou com a participação de 60 lideranças da região, sendo que metade delas que já haviam participado no ano anterior.

Para realizar essas atividades temos contado com o financiamento da CMC (Holanda).

2.5 – XIº Encontro Intereclesial de CEBs
O XIo. Intereclesial de CEBs realizou-se em Ipatinga (Minas Gerais), de 19 a 23 de julho, e reuniu 3.800 participantes, além de 2.000
voluntários da região que colaboraram nos serviços de apoio. O tema foi Espiritualidade Libertadora, e o lema: Seguir Jesus no compromisso
com os excluídos. Mais da metade dos membros de nossa equipe estiveram presentes na qualidade de assessores - Faustino Teixeira, Ivo
Lesbaupin, Lúcia Ribeiro, Paulo Fernando Andrade, Solange Rodrigues – e Pedro Ribeiro que, além de assessor, ajudou na organização do
Encontro.
O primeiro dia do Encontro foi dedicado ao Ver (a realidade da exclusão social e a espiritualidade libertadora), o segundo dia ao Julgar (o
seguimento de Jesus e a pluralidade de experiências espirituais), o terceiro dia ao Agir. Este também foi o dia das 36 tendas temáticas nas
quais se distribuíram os participantes. Um dos pontos altos deste Encontro foi a participação dos indígenas: 32 povos indígenas se fizeram
representar. O Celebrar perpassou todo o Encontro, que se iniciou e terminou com grandes celebrações, além daquelas com que se iniciava o
trabalho todo dia.
Em setembro o Iser Assessoria realizou um seminário de avaliação do Intereclesial, reunindo toda a equipe, e também três convidadas: Elisa
Maria Ferreira, representante do Regional Leste 1 na Comissão Ampliada Nacional, Érika Glória Rocha dos Santos, delegada da Arquidiocese do
Rio de Janeiro e a teóloga Tereza Cavalcanti, assessora da comissão Ampliada Nacional. No encontro os participantes compartilharam suas
impressões do Intereclesial, apresentaram alguns destaques, e discutiram as seguintes questões, a partir do que observaram no encontro:
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como as Cebs estão inseridas no contexto eclesial? e no contexto nacional? Além disso, foi feita uma discussão sobre o papel da assessoria no
Intereclesial e sobre as perspectivas com relação ao futuro. Como conclusão desse seminário, a equipe decidiu que o Iser Assessoria deverá
promover um seminário com assessores e assessoras das Cebs em 2007, para contribuir no processo de preparação do XIIº Encontro
Intereclesial.
Um dos destaques do XIº Intereclesial foi a significativa presença de jovens entre os delegados. Além disso, foi organizado o acampamento
Igreja Jovem, que reuniu cerca de 200 pessoas e teve uma intensa programação paralela durante todo o evento. Em alguns momentos esses
jovens participaram das atividades do Intereclesial abertas ao público, e no terceiro dia estiveram presentes na programação oficial, nas tendas
de troca de saberes. Por essas razões, o Iser Assessoria promoveu um seminário em 15 de novembro, para avaliação da presença jovem no
Intereclesial e nas CEBs do estado do Rio de Janeiro. Estiveram presentes 30 pessoas, entre elas jovens de três dioceses que foram delegados
ao encontro de Ipatinga, a Ir. Ângela Maria Falquetto, assessora do Setor Juventude da CNBB, a teóloga Tereza Cavalcanti, assessora da
Comissão Ampliada Nacional das CEBs, e Carla Canuto, jovem que após o Intereclesial foi eleita como nova representante do Regional na
Comissão Ampliada. Este seminário foi organizado por Solange Rodrigues, do Iser Assessoria, e os jovens Renata Miranda, Adielson Agrellos
(Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti) e Leandro Lacerda Gonçalves (Diocese de Nova Iguaçu), que foram delegados ao
Intereclesial.

2.6 – Debates
Atendendo à solicitação de amigos/as e colaboradores/as do Rio de Janeiro, e tentando entrar em contato com redes que se articulam
localmente, o Iser Assessoria passou a realizar debates sobre temas da conjuntura social, política e religiosa. Para cada debate convidamos
professores universitários, parlamentares e/ou pessoas ligadas às igrejas. Em 2005 decidimos organizar alguns debates em parceria com duas
outras entidades, o NOVA Pesquisa e Assessoria em Educação e o Centro de Ação Comunitária (CEDAC). Foram realizados os seguintes
debates:
. Desigualdade e democracia no Brasil
Em 27 de junho, este tema foi abordado pelo economista Adhemar Mineiro (DIEESE), e pelo sociólogo Ivo Lesbaupin (Iser Assessoria).
. Desafios para a democracia no Brasil
Para debater este tema no dia 5 de setembro, foram convidados a socióloga Maria Victoria Benevides (USP) e o economista Fernando Cardim
(UFRJ).
. Pensando caminhos para o Brasil
No dia 24 de outubro, os expositores foram Jorge Eduardo Durão, diretor-executivo da Fase e coordenador geral da ABONG e Leila Linhares
Barsted, coordenadora do CEPIA.
Em parceria com estas duas entidades decidimos também passar a publicar os debates. Desta forma, pudemos tornar disponíveis as exposições
feitas nas mesas-redondas e atingir um público mais amplo. (Observação: os dois primeiros já foram publicados, o terceiro o será em 2006).
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. Religião e Cinema
Realizamos em 2005 um debate sobre Religião e Cinema, no dia 15/06, com o filme "Uma Cruz à Beira do Abismo", e a discussão entre os
participantes sobre o tema "Vocação e Instituição". Este evento foi feito em parceria com o Núcleo de Estudos “Religião, Ação Social e Política”
da Escola de Serviço Social da UFRJ.
. Pro-Jovem: Análise de uma Política Pública de Juventude
O Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro, em parceria com órgãos de quatro universidades e três ONGs, entre as quais o
Iser Assessoria, promoveu em 18 de abril um debate público sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: educação, qualificação e ação
comunitária (Pro-Jovem), uma iniciativa do governo federal. O Programa foi apresentado pela Profa. Dra. Regina Novaes, Secretária Adjunta da
Secretaria Nacional de Juventude, e contou com a participação de 150 pessoas.
. Juventude, Religião e Participação Social
Este debate foi promovido no dia 26 de setembro pelo Iser Assessoria em parceria com o Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da
Universidade Federal Fluminense (UFF). O ponto de partida foram os depoimentos do documentário “Jovens no Centro”, que foi produzido pelo
Observatório. Após a exibição, o debate foi iniciado com as contribuições de Regina Novaes, presidente do Conselho Nacional de Juventude, e
de Marcus Vinicius Matos, coordenador da Rede FALE, que articula jovens evangélicos para oração e ação sobre temas relacionados à justiça
em nosso país e no mundo, com especial atenção para os aspectos econômicos e seus efeitos na desigualdade e na ampliação da miséria.

2.7 - Seminário «Catolicismo»
Responsáveis: Faustino Teixeira e Renata Menezes
Como a temática da religião é um dos eixos de trabalho do Iser Assessoria, sempre procuramos produzir e divulgar análises mais recentes e
qualificadas sobre o tema. Um dos instrumentos privilegiados para isso é a realização de seminários fechados, nos quais por nosso caráter de
organização não-governamental, conseguimos agregar tanto pessoas que atuam profissionalmente na universidade, quanto aquelas que são
vinculadas mais diretamente a trabalhos pastorais e de base. Essas discussões coletivas são mais tarde socializadas através da publicação de
livros, financiados por editoras de alcance nacional.
Dando seqüência às discussões do ano anterior, realizamos em 2005 um seminário intitulado «Catolicismo», no qual foram abordadas a
diversidade e dinâmica que perpassam essa religião, através tanto de análises voltadas à conjuntura atual, como de abordagens que
assumiram perspectivas mais de médio e longo prazo. Quanto à metodologia, privilegiou-se o debate entre os participantes, estimulado por
algumas exposições conduzidas por especialistas em cada tema. O seminário foi realizado em Juiz de Fora, de 28 a 30 de abril.

A programação do seminário de catolicismo foi a seguinte:
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28 de abril

Noite

Abertura
Faustino Teixeira e Renata Menezes
Perspectivas Antropológicas sobre catolicismo
Pierre Sanchis (UFMG)

29 de abril

Manhã I

Panorama da conjuntura atual (Internacional e
nacional)
Faustino Teixeira (IA e UFJF) e
Luiz Alberto Gómez de Souza (CERIS)
Debate

Manhã II

Catolicismo “participante” : As CEBs e a RCC
Ivo Lesbaupin (IA) e Cecília Mariz (UERJ)
Debate

Tarde I

Catolicismo e Cultura Brasileira
Carlos Steil (UFRGS) e Roberta Campos (UFPE)
Debate

Tarde II

Trânsito e Sincretismo
Ronaldo de Almeida (UNICAMP e CEBRAP)
Debate

Manhã I

Novas questões, novas possibilidades de pesquisa
Otávio Velho (UFRJ) e Antônio Flávio Pierucci (USP)
Debate

Manhã II

Avaliação e Fechamento
Faustino Teixeira (IA e UFJF) e Renata Menezes (IA e
PUC-RJ)

30 de abril

Além dos palestrantes, participaram do seminário Ana Lúcia Meyer (UFJF), Ângela Paiva, (PUC-Rio), Didier Lahon (UFRJ), Eliane Martins de
Oliveira (UFRRJ), Elienai Castellano (UFJF), Fátima Tavares (UFJF), Francisco Pereira Neto (UFJF), João Marcus Figueiredo Assis (UERJ), Jorge
Alexandre Oliveira Alves (Curso do Rio), Luiz Alberto Gómez de Souza (Ceris), Marcelo Camurça (UFJF), Névio Fiorin (Iser Assessoria), Paulo
Fernando de Andrade (Iser Assessoria), Sílvia Fernandes (Ceris), Solange Rodrigues (Iser Assessoria), Veronica Melander (Iser Assessoria).
Os organizadores do seminário estarão trabalhando na publicação do mesmo, prevista para final de 2006, início de 2007.
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2.8 – Juventude, Religião e Política
Responsável: Solange Rodrigues
Para o Iser Assessoria, Juventude tornou-se um tema transversal no Plano Trienal em curso. Em 2005, realizamos assessorias, organizamos
dois debates e um seminário (já referidos anteriormente), e participamos de espaços de interlocução com parlamentares, especialistas e
militantes de movimentos juvenis. Além disso, demos continuidade à parceria na realização de uma pesquisa nacional sobre a juventude
brasileira e a participação social. O eixo em torno do qual se articulam este conjunto de atividades é o apoio aos processos de construção da
cidadania dos jovens. Os temas mais discutidos nas assessorias foram: a situação da juventude brasileira, políticas públicas de juventude,
direitos dos jovens, formas de participação social da juventude brasileira, evangelização da juventude.
Ao longo do ano, realizamos 16 assessorias abordando aspectos sociológicos da problemática juvenil, envolvendo cerca de 1000 pessoas (como
pode ser observado no anexo 1). Elas foram solicitadas por organismos eclesiais (CNBB, Dioceses, Pastoral de Juventude do Regional Leste 1,
Pastoral Operária) e um colégio católico. Nelas estiveram presentes assessores de organizações juvenis (clérigos, religiosas/os, leigas/os),
jovens envolvidos em pastorais e movimentos sociais, estudantes, agentes de pastoral e animadores de comunidades.
Durante o V Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, o Iser Assessoria promoveu a oficina “Juventude e culturas de participação: produção de
informação e impactos nas políticas públicas”, em parceria com o Ibase, o Observatório Jovem do Rio de Janeiro/UFF e o Núcleo de Integração
Universidade - Escola da Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo foi contribuir para a ampliação do
debate sobre a produção de informação a respeito da participação sociopolítica dos(as) jovens e o impacto dessas informações nas políticas
públicas voltadas para juventude. As expositoras convidadas foram Regina Novaes e Helena Abramo, coordenadoras do Projeto Juventude/
Instituto da Cidadania e Vanildes Gonçalves, assessora da Casa da Juventude Pe. Burnier (CAJU) de Goiânia. As três expositoras estiveram
envolvidas em diferentes experiências relacionando pesquisa e políticas públicas. Estiveram presentes cerca de 150 pessoas, entre
pesquisadores, estudantes, militantes de grupos juvenis, movimentos sociais e profissionais de Ongs.
Outro canal de interlocução deu-se numa audiência pública da Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro. O relatório da Comissão está em fase de elaboração e será apresentado ao governo do estado e aos deputados, com
sugestões de políticas públicas voltadas para a população jovem.
Destacamos ainda a pesquisa “Juventude Brasileira e Democracia – participação, esferas e políticas públicas”, uma iniciativa das ONGs Ibase e
Pólis, para realizar um diagnóstico abrangente sobre as formas, conteúdos e sentidos da participação de jovens entre 15 e 24 anos nas esferas
sociais públicas e políticas, consideradas estratégicas para a consolidação do processo de democratização da sociedade brasileira. A pesquisa foi
realizada em oito regiões metropolitanas (Belém, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), através
de uma rede de instituições. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a responsabilidade foi do Iser Assessoria e do Observatório Jovem da
Universidade Federal Fluminense, através de uma equipe formada por Solange Rodrigues (supervisora regional), Alexandre Aguiar e Marilena
Cunha (pesquisadores). Os trabalhos se estenderam entre julho de 2004 e novembro de 2005, e envolveram duas abordagens metodológicas:
uma pesquisa de opinião em que oito mil jovens foram entrevistados (1400 no Rio de Janeiro), e a realização de grupos de diálogo, atingindo
cerca de 900 jovens em todo o Brasil (sendo 103 no Rio de Janeiro).
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Durante o ano foram realizados dois seminários desta pesquisa reunindo as equipes das oito regiões (14 a 16 de fevereiro e 19 a 21 de
setembro). A equipe da Região Metropolitana do Rio de Janeiro elaborou três relatórios: um com a análise dos dados da pesquisa de opinião,
um com a análise das informações reunidas através dos grupos de diálogo e um terceiro, com a síntese dos resultados da pesquisa na região.
Também foram preparados dois breves artigos para a revista Democracia Viva, lançada no Fórum Social Mundial em Caracas.
Em novembro de 2005 houve um evento de divulgação dos resultados nacionais e regionais da pesquisa, com a presença de jovens que dela
participaram, de gestores de políticas públicas, parlamentares, representantes de movimentos juvenis, pesquisadores e jornalistas.
Outro destaque do ano é assessoria que estamos prestando à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em setembro, Solange Rodrigues
participou do seminário promovido pela CNBB, apresentando uma comunicação sobre Juventude e Campo Religioso. O seminário reuniu cerca
de 20 estudiosos da temática da juventude e teve como objetivo fornecer subsídios para a Comissão responsável pela preparação do tema
central da próxima Assembléia do episcopado brasileiro, que será Evangelização da Juventude. Na ocasião, a representante do Iser Assessoria
e dois padres presentes ao seminário receberam o convite para acompanhar os trabalhos desta Comissão, composta por 5 bispos e dois
assessores da CNBB, na qualidade de peritos. Este grupo está preparando o documento que será estudado pelos bispos na Assembléia de maio
de 2006, e definindo a dinâmica com que esse tema será abordado.

2.9 - Fé e Política
Há muitos anos, Iser Assessoria se relaciona com o Movimento Fé e Política, sendo que dois de seus membros, Pedro Ribeiro e Ivo Lesbaupin,
participaram de sua fundação, em 1989. A partir de 2001, o Movimento tem organizado encontros anuais massivos, reunindo mais de duas mil
pessoas de todo o país. Em 2005, um grupo de cristãos do Rio de Janeiro se reuniu para dar início a uma articulação sobre Fé e Política neste
estado. O Iser Assessoria, através de Névio Fiorin, está dando apoio a esta iniciativa. A idéia é que, apesar de existirem vários grupos que já se
reúnem com esta preocupação, não havia ainda nenhuma articulação a nível estadual – algo que ocorre em alguns outros estados do Brasil.
Para apoiar esta articulação, foram realizadas diversas reuniões de uma equipe operativa ao longo do ano, que organizou um encontro de
mobilização com mais de 70 pessoas do estado. A partir daí, se organizou o encontro estadual, em novembro, tendo como tema “Reinventar a
democracia: construindo o poder do povo”. Compareceram 200 pessoas, de 22 municípios do Estado. A maioria era de pessoas adultas,
envolvidas em atividades de militância política, social ou pastoral, inclusive alguns parlamentares (vereadores e deputados). Os principais
objetivos do encontro foram atingidos: fomentar a Comunhão e a Partilha; trocar experiências e fortalecer-se mutuamente no engajamento por
um mundo melhor; nuclear as pessoas fortalecendo o trabalho na base; fortalecer a fé militante, aberta ao ecumenismo e ao diálogo
interreligioso; preparar o Encontro Nacional de março de 2006.
Em 2005 foi inaugurado o Centro Nacional de Fé e Política “Dom Hélder Câmara” (www.cefep.org.br), órgão vinculado à CNBB, cuja missão
principal é a articulação e o reforço das várias Escolas de Fé e Política espalhadas pelo país (são cerca de quarenta). Estas Escolas se dedicam à
formação de cristãos leigos voltados para a militância na política ou em movimentos sociais. Outra atribuição do Centro foi a montagem de um
curso nacional – com uma parte presencial e outra de educação à distância – sobre Fé e Política. O conteúdo programático contempla a
formação histórica e política do Brasil, de suas instituições, elementos de teoria política, ética e política, e fundamentos teológicos. O primeiro
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curso nacional terá início em 2006. Dois membros de nossa equipe, Pedro Ribeiro e Paulo Fernando Andrade, participaram da organização
deste Centro e, além deles, Ivo Lesbaupin está colaborando com suas atividades.

2.10 – Intercâmbio teológico-pastoral com Moçambique e Suécia
Responsável: Veronica Melander
Em 2005, o projeto de intercâmbio entre Brasil, Moçambique e Suécia - mais exatamente entre Iser Assessoria, no Rio de Janeiro; a Diocese
Anglicana dos Libombos, na parte sul de Moçambique, e a Igreja Luterana de Suécia -, entrou no seu quarto ano. Nas fases anteriores
membros do Iser Assessoria haviam realizado seminários bíblico-teológicos em Moçambique em 2002 e 2003, e quatro moçambicanos haviam
visitado Brasil durante três semanas em 2004.
Os primeiros três anos de intercâmbio foram bem avaliados por todas as instituições envolvidas. Os parceiros decidiram pedir à Suécia para
apoiar mais três anos de atividades, e também que houvesse mais participantes suecos envolvidos. Ficou claro que a ênfase, no futuro, deverá
estar na leitura popular da Bíblia e nos métodos para contextualizar e relacionar a realidade social com o Evangelho. Estes métodos devem ser
multiplicados para toda a base da Igreja Anglicana em Moçambique. Uma outra forma de intercâmbio que foi discutida está relacionada ao
desenvolvimento social, especialmente na área de saúde. O Brasil pode prestar uma importante contribuição nesta área, pois tem experiências
interessantes de como fazer muito com poucos recursos ao mobilizar pessoas, como no trabalho da Pastoral da Criança, ou com o uso de
plantas medicinais. Também foi discutido de que forma o intercâmbio poderia ajudar o seminário anglicano em Maputo.
Para 2005, foi solicitado e aprovado um financiamento para que dois moçambicanos de Libombos realizassem uma visita ao Brasil, e para um
seminário brasileiro sobre intercâmbio com Moçambique. A visita foi realizada em julho: Pe. Julião Constantino Mutemba, da diocese dos
Libombos, e Carlito Daniel Mussambaule, estudante no seminário teológico da mesma diocese, estiveram primeiro na diocese anglicana de
Pelotas, no Rio Grande do Sul, para estreitar o contato entre as igrejas anglicanas do Brasil e de Moçambique. Depois, participaram no XIo.
Encontro Intereclesial, o encontro nacional das comunidades de base na Igreja Católica no Brasil. A visita terminou no Rio de Janeiro, com sua
participação no Curso do Rio, o curso de formação ecumênica para leigos realizado pelo Iser Assessoria.
Quanto ao seminário sobre Intercâmbio com Moçambique, programado para 2005, como ele havia sido marcado para a mesma data da Jornada
Ecumênica Brasileira - uma atividade preparatória à Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas -, ele foi adiado para março de 2006.
Também deve ser mencionado que a diocese de Västerås da Igreja Sueca deu uma primeira resposta ao desafio de envolver mais a Suécia no
intercâmbio. Ela convidou o Iser Assessoria a enviar três pessoas para coordenar seminários de estudos bíblicos para um encontro internacional
de juventude, em agosto de 2005, que seria uma preparação para o ”Encontro Internacional da Igreja Sueca”, organizado por essa diocese. O
Iser Assessoria enviou três pessoas de sua rede - Edna Bernardo, Marcos do Nascimento e Elaine Neuenfeldt, que também participam do CEBI
(Centro de Estudos Bíblicos). Além de seminários bíblicos no pré-encontro de jovens (que contou com 100 participantes de 15 países), os
convidados também fizeram um seminário bíblico no encontro internacional posterior. Elaine Neuenfeldt deu ainda uma palestra sobre teologia
feminista a partir da experiência latino-americana.
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2.11 – Cooperação com a Igreja da Suécia
Desde novembro de 1998 o Iser Assessoria conta com a presença e o apoio de uma cooperante da Missão da Igreja Sueca (SKM), a teóloga
Veronica Melander. Ao longo desses anos, Veronica tem colaborado na organização de diversas atividades, como seminários, jornadas, debates
e cursos promovidos pela instituição. Ela mantém contato com as Cebs e a pastoral popular, elabora informações sobre a conjuntura religiosa e
política brasileira para a Suécia, e desde 2001 coordena o programa de intercâmbio teológico-pastoral com Moçambique.
Além disso, Veronica desenvolve uma pesquisa própria sobre relações inter-religiosas entre as igrejas cristãs e as religiões afro-brasileiras, para
a qual tem feito contato com pesquisadores e representantes de tradições religiosas em diversos estados do país. A pesquisa resultará em um
livro sobre dupla pertença religiosa.

2.12 – Apoio Local para Desenvolvimento e Paz
O Iser Assessoria, a partir de 2001, passou a prestar serviços de apoio local para a agência canadense Desenvolvimento e Paz (D&P). Para
tanto, foi estabelecido um convênio entre as duas organizações, que envolve, de nossa parte, a elaboração de pareceres sobre os projetos
apresentados por entidades brasileiras a D&P. Além disso, o convênio inclui a avaliação anual mais detalhada de um grupo e/ou projeto, e a
eventual organização de um seminário dos parceiros da entidade no Brasil.
Neste ano foram realizadas as seguintes atividades:
- 6 pareceres sobre projetos, por diversos membros de nossa equipe;
- Organização da viagem de Charmain Levy de 9 a 19 de abril para visita a nove ONGs e movimentos sociais do Rio de Janeiro.
- Organização da viagem de Anne Catherine Kennedy e Paul Cliche, de 26 de outubro a 21 de novembro, para participar da oficina reunindo o
conjunto de contrapartes brasileiras da agência, e para a visita a 18 parceiros, incluindo sete visitas de campo para conhecer trabalhos de
algumas dessas entidades.
O Iser Assessoria participou das atividades promovidas por D&P durante o V Fórum Social Mundial de Porto Alegre: o lançamento do livro
“Estado, Sociedade e Governo: desatando nós”, fruto do seminário promovido pela agência em novembro de 2003; e a reunião com
representantes das entidades parceiras com Charmain Lévy, para discutir as reações ao documento “Gestão Centrada em Resultados – GAR:
um instrumento de trabalho, um instrumento de diálogo”. Nesta reunião foi formado um grupo de trabalho composto por 4 pessoas, para levar
adiante a reflexão em torno da temática da gestão e da noção de resultados no trabalho de educação popular e da aprendizagem institucional.
Solange Rodrigues, da equipe de coordenação de Iser Assessoria, fez parte deste grupo, que colaborou com Rogério Delamare Ruas, técnico da
FASE que ficou responsável pela elaboração do Termo de Referência e do Projeto “Ressignificação de Resultados e Aprendizagem Institucional”.
Além disso, Solange e Rogério foram responsáveis pelo planejamento e realização de duas oficinas e pelos contatos com o grupo que estava
articulando a oficina dos Movimentos Sociais, com os assessores convidados, com os responsáveis em D&P pelos projetos do Brasil e da
América Latina, e com os representantes de todas as contrapartes. Além disso, fizeram parte da comissão de síntese, encarregada de elaborar
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o documento final reunindo as lições aprendidas ao longo desse processo e as questões que deverão ser aprofundadas posteriormente. Este
documento deverá ficar pronto até março de 206.
Apoiamos a organização e participamos em 2 Seminários:
•

De 31 de agosto a 2 de setembro, no Rio de Janeiro – RJ, Seminário/Oficina de Metodologia da Rede de ONGs Parceiras de D&P
sobre “Ressignificação de resultados”.

•

De 27 a 29 de outubro, na Casa da Gávea no Rio de Janeiro, RJ, Oficina com os parceiros brasileiros - ONGs e movimentos sociais sobre “Ressignificação de resultados e gestão institucional”.

Ivo Lesbaupin participou junto com Maria Atilano (México), como representante dos parceiros da América Latina, na Assembléia de Orientação,
realizada em Cornwall (Canadá), de 10 a 12 de junho. Os dois levaram para esta Assembléia a contribuição do seminário continental realizado
em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) no ano anterior. Desta Assembléia participaram 170 delegados de Développement et Paix de todo o
Canadá, além de representantes dos parceiros da África, da Ásia e da América Latina e alguns observadores.

2.13 – Participação na Rede Conesul – Oikosnet América Latina
Responsável: Renata Menezes
O Iser Assessoria é membro da Rede Conesul – Oikosnet América Latina desde 1996, uma rede latino-americana que articula centros
ecumênicos voltados à formação de leigos e leigas (www.redconosur.com). Conesul é uma das sete regiões que compõem Oikosnet – a “rede
global de centros laicos, academias e movimentos de interesse social, trabalhando por comunidades justas, participativas, sustentáveis e
inclusivas”, que é associada ao Conselho Mundial de Igrejas. A rede agrega entidades ecumênicas que atuam em diferentes níveis da formação
popular, e tem por objetivo a troca de experiências, de metodologias e de vivências, bem como a realização, em conjunto, de atividades de
formação. Inicialmente restrita ao extremo sul da América, nos últimos anos a rede tem ampliado seu raio de ação, subindo até o Caribe, para
incluir outros países de fala latina, a fim de potencializar a intervenção de centros ecumênicos aí em atuação. Renata Menezes é a
representante do Iser Assessoria na Rede Conesul. Além disso, ela faz parte da coordenação da Rede, participando também, como sua
representante, de reuniões globais de Oikosnet.
A rede, portanto, se articula em dois níveis:
1) ao nível sul-americano, reúne vinte e um centros ecumênicos. Eles são, por país: Argentina: Centro Nueva Tierra (CNT); Centro Ecuménico
Cristiano de Córdoba (CEXC); Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC); Fundación Kairós, Comunidad Teológica “Rajab”. Brasil: Centro Ecumênico
de Evangelização, Capacitação e Assessoria (CECA); Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos (CEBI); Iser Assessoria. Chile: Centro Ecuménico
Diego Medellín; Colectivo Con-spirando; Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE); Colômbia: Centro de Formación Regional Académica
y Laboral; El Salvador: YEK INEME; Equador: Fundación de Desarrollo y Servicio Comunitario Vertiente de Vida; Paraguai: Comité de
Iglesias Para Ayudas de Emergencias (CIPAE); Peru: Proceso KAIRÓS; Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS); Uruguai: Centro
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Emmanuel; Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE); Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU);
Venezuela: Acción Ecuménica.
Para facilitar o funcionamento da rede, realiza-se um encontro-assembléia anual, bem como intercâmbios de pessoal ao longo do ano e um
curso de formação de lideranças, de caráter regional, mais ou menos a cada dois anos (CLLT regional – Course for Lay Leadership Training).
2) A rede tem um secretário executivo, e conta com uma coordenação colegiada, composta por: ACISCA (Oikosnet Asia http://www.acisca.org ); ACLCA (Oikosnet África - http://www.aclca.eaalce.org); EAALCE (Oikosnet Europa - http://www.eaalce.org); MEATRC
(Oikosnet Oriente Médio - http://www.meatrc.org); NARDA (Oikosnet América do Norte - http://www.nardacenters.org). Neste nível, Conesul
envia representantes a um encontro anual, a reuniões de trabalho e aos cursos globais (mundiais) de formação de lideranças (CLLT global).
Em 2005, as atividades da Rede das quais Iser Assessoria participou foram as seguintes:
- XX Seminário de Formação Teológica, realizado pelo Centro Nueva Tierra, de 6 a 12 de fevereiro, em Puerto Iguazú, Argentina.
Trata-se de um seminário de caráter popular, que congregou 1800 pessoas, e para o qual o Iser Assessoria enviou quatro
representantes de sua rede (duas mulheres - Cláudia Ramos e Bianca Labate -, e dois homens - Luiz Taylor de Souza e José Augusto da
Silva). No Seminário foram discutidos, de uma perspectiva teológica libertadora, temas como a ALCA, a água, o diálogo interreligioso e o
mundo indígena, juventude.
- Em contrapartida, em nosso curso ecumênico, o Curso do Rio, realizado de 25 a 30 de julho, recebemos dois participantes (um
homem e uma mulher, Luis Alberto Andraca e Leonor Girardi), representantes da Escola de Cidadania do Centro Nueva Tierra.
- IVº Curso Regional CLLT, realizado em Lima, Peru, de 16 a 28 de maio, com o tema Cidadania e Economia Solidária: Construindo
Paz e Justiça, para o qual enviamos uma representante de nossa rede, especialista em trabalho comunitário, Maria José Silva, também
participante de uma experiência de geração de trabalho e renda, a Oficina do Pão.
- 28º Encontro Anual de Oikosnet, realizado de 23 a 27 de junho, no Stony Point Center, NY, EUA, no qual Renata Menezes
participou como membro da coordenação da rede Conesul;
- XII Encontro/Assembléia Anual da Rede de Centros Laicos Conesul. Santo Domingo de los Colorados, Equador, realizado de 6 a 11
de setembro, com o tema Desenvolvimento sustentável e integridade da criação, no qual Renata Menezes participou como
representante do Iser Assessoria.
Além dessas atividades, Conesul deu em 2005 dois importantes passos para ampliar a ação conjunta de seus centros membros, entre si e com
as demais regiões de Oikosnet. Primeiro, foi proposto a todos os centros que enviassem contribuições para a elaboração do documento
Perspectivas Teológicas para o trabalho em Rede, cuja primeira versão foi apresentada e discutida na assembléia de OIKOSNET, em
junho passado. O entusiasmo produzido pelo debate levou a coordenação de Conesul a sugerir a todos os centros que sigam aprofundando e
desenvolvendo alguns conceitos esboçados nesse documento inicial. O Iser Assessoria já fez uma primeira discussão do material, e se
comprometeu a fazer novos aportes à discussão coletiva.
O segundo passo foi dado no sentido de estabelecer programas inter-regionais de cooperação Sul – Sul, através de um projeto de intercâmbio
entre América Latina (Conesul) e Oriente Médio (Meatrc). Na reunião de Stony Point, EUA, os representantes dessas duas regiões de Oikosnet
25

se reuniram para estabelecer as diretrizes e as bases desse programa de cooperação, que, ainda em fase de elaboração e financiamento,
deverá ser implementado em 2007, com a participação do Iser Assessoria.

2.14 – Participação na ABONG
Responsáveis: Ivo Lesbaupin e Solange Rodrigues
O Iser Assessoria é filiado à ABONG - Associação Brasileira de Ongs - desde 1997, e tem participado de reuniões, seminários e fóruns
promovidos pela entidade tanto a nível nacional quanto a nível regional (ABONG Sudeste).
A ABONG tem tomado posição a respeito dos principais problemas do país – a problemática da exclusão social, da violência, a violação dos
direitos humanos, a desigualdade social, a concentração da propriedade, os programas sociais do governo, a questão da assistência social etc.
Neste ano de 2005 participamos de quatro assembléias da ABONG Regional Sudeste:
31 de março: Planejamento do ano; avaliação do V Fórum Social Mundial, do qual a ABONG é uma das entidades organizadoras;
9 de maio: Tema: desigualdade racial, discussão em preparação às Conferências Estadual e Nacional pela Promoção da Igualdade Racial;
9 de agosto: Tema: Tecnologia Social;
13 de dezembro: Balanço do ano e planejamento das atividades de 2006.

2.15 – Participação na Rede de Cursos de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
O Iser Assessoria, como organização promotora do Curso do Rio, participa de uma rede que articula diferentes iniciativas de formação
teológico-pastoral e sociopolítica voltadas para a formação do laicato brasileiro. Fazem parte da rede, além do Curso do Rio, o Curso de Verão
de São Paulo (Cesep), Curso de Verão de Goiânia - GO, Curso de Verão na Terra do Sol de Fortaleza – CE, Curso de Inverno de Ipatinga – MG,
Curso de Férias de Muriaé – MG. Também participam cursos bíblicos que utilizam a mesma metodologia: Flor e Canto de Petrópolis - RJ, Curso
Bíblico Ecumênico de Lins - SP, Encontro de Formação de Lideranças de Araçatuba – SP.
Uma vez por ano, a rede promove um seminário de reflexão sobre a pastoral popular, de balanço dos cursos e de intercâmbio de experiências
metodológicas. Em 2005, coube ao Iser Assessoria acolher e organizar o seminário. Foi realizado no Rio de Janeiro de 15 a 17 de abril de 2005
e contou com a presença de 20 pessoas.
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2.16 – Colaboração com a revista Social Compass
Responsável: Renata Menezes
Desde 1994, o Iser Assessoria é o responsável pelo levantamento, a cada ano, dos artigos sobre religião publicados por cientistas sociais nas
principais revistas acadêmicas do país. Esse levantamento - que inclui a classificação dos artigos por temas - é enviado à revista Social
Compass, editada na Bélgica pela Universidade de Louvain, a fim de compor um número especial anual dedicado à divulgação da bibliografia
internacional de Sociologia das Religiões. Nos últimos anos, também temos enviado cópias desse levantamento a vários de nossos parceiros e
parceiras no estudo da religião no Brasil.

2.17 - Outras atividades de Intercâmbio e Cooperação
Em nosso trabalho, temos mantido contatos com entidades como o CAAL (Centro Alceu Amoroso Lima, de Petrópolis), o CESEP (Centro
Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular), o Grupo Emaús, o Movimento Fé e Política – ao qual já nos referimos.
Como dissemos anteriormente, fizemos parceria com NOVA e CEDAC para a organização de debates públicos sobre temas da conjuntura atual e
para a sua publicação. Nas atividades relacionadas à Juventude, estabelecemos parceria com o Ibase, o Pólis e o Observatório Jovem do Rio de
Janeiro (Universidade Federal Fluminense - UFF).
Uma outra atividade de destaque neste ano foi a Agenda Pós-Neoliberal. Desde o início de 2004, Ivo Lesbaupin participou como animador, a
convite do Ibase, no projeto “Agenda Pós-Neoliberal”, que também tem como parceiros a Fundação Rosa Luxemburgo, Action Aid, o Attac
Brasil, o Portal Porto Alegre, a Articulación Feminista Marcosur e Viva la Ciudadanía (Colômbia). Este projeto, vinculado ao Fórum Social
Mundial, visa pensar alternativas concretas ao neoliberalismo, em três eixos: democracia, desenvolvimento e relações internacionais. Trata-se
de pensar os passos concretos para reinventar a democracia, promover um outro tipo de desenvolvimento e implementar um novo tipo de
relações internacionais. Em 2005, os animadores – com a colaboração dos demais membros da coordenação – organizaram dois seminários
internacionais para debater os temas da Agenda: estiveram presentes lideranças de movimentos sociais e intelectuais da Alemanha, Itália,
França, Espanha, Colômbia, México, Argentina, Peru, Equador e Brasil. O texto-síntese dos dois anos de debates da Agenda foram publicados
sob o título “Olhares e reflexões”. Um CD-Rom foi publicado com todas as exposições feitas por convidados nestes dois anos de debates.
Em 2004 foi fundada na Suíça por uma iniciativa que contava com o apoio da fundação Bread for All uma rede internacional de ética, intitulada
GLOBETHICS, com o objetivo de promover, a nível internacional, o debate e a cooperação entre pessoas e instituições que reflitam sobre
questões de ética ou tenham iniciativas práticas sobre questões éticas. A página da rede na Internet é: www.globethics.net . O Comitê
provisório, agora transformado em Comitê Diretivo, é composto por um coordenador e por representantes de regiões (Ásia, Oriente Médio,
África, América Latina, América do Norte, Europa). Paulo Fernando Carneiro de Andrade, de nossa equipe, faz parte deste Comitê como
representante da América Latina. A rede está no momento publicando um livro sobre liderança e ética e promoverá um congresso em Bangkok
em setembro de 2006.
No anexo V, apresentamos um quadro identificando seminários, congressos e outros eventos promovidos por ONGs e outras instituições nos
quais o Iser Assessoria esteve presente.
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2.18 - Processo de Desenvolvimento Institucional e Organizacional
A equipe do Iser Assessoria completou 23 anos de existência em 2005, sendo os últimos 10 deles como uma organização não governamental
autônoma. Ao longo desse período, muitas mudanças aconteceram, tanto no contexto socio-político de atuação, como nas demandas e
expectativas em torno do trabalho de assessoria. Novos espaços de trabalho em rede e novos temas (tal como Juventude) passaram a integrar
o universo da organização. No campo das igrejas, uma dinâmica neo-conservadora e/ou competitiva tem tornado mais difícil o sonho do
ecumenismo e do diálogo interreligioso. Também no mundo da cooperação internacional, um outro cenário se configurou.
Por isso, nesse ano, o segundo de seu Plano Trienal 2004/2006, a coordenação do Iser Assessoria, sentindo a necessidade de refletir sobre o
fazer da organização e sobre seu futuro, a fim de melhor elaborar o Plano Trienal 2007-2009, impulsionou um processo de Desenvolvimento
Institucional / Desenvolvimento Organizacional (DI/DO), o qual foi apoiado imediatamente por D&P e por SKM.
O ponto de partida do processo foi a concepção de que o desenvolvimento institucional de uma organização seria uma ferramenta para a
ampliação de sua capacidade de ser sujeito do seu fazer político-organizativo. O segundo princípio fundamental é que uma estratégia de
DI/DO teria que estar principalmente ancorada nas questões e desafios identificados pelos membros de Iser Assessoria quanto ao cumprimento
dos objetivos dessa organização, bem como na definição de estratégias de mudança consistentes, viáveis e adequadas à sua natureza, aos
seus valores, perfil e contexto, e não em manuais de reengenharia ou administração. O terceiro princípio é de que deveria ser um processo
participativo, que envolvesse a nós mesmos e a nossos parceiros em diversos níveis (diretoria, agências de cooperação internacional,
beneficiários, funcionários etc.).
Para elaborar o desenho geral do processo, contamos com a assessoria de Leandro Valarelli, que nos ajudou a programá-lo em quatro fases, a
serem executadas entre 2005 e 2007: 1) identificação e priorização das questões que os membros, sócios e parceiros formulam acerca da
instituição e seu trabalho (entrevistas, reuniões, sondagens); 2) auto-diagnóstico; 3) avaliação externa; 4) implementação, acompanhamento e
gestão das estratégias de mudança institucional. A primeira estava prevista para 2005, e as duas seguintes para 2006, a quarta seria
implementada a partir do trienal 2007-2009.
Assim, até dezembro de 2005, realizamos a primeira fase do processo, que envolveu uma ampla consulta à nossa rede. Foi levantada uma
série de questões (ou 23 questões) quanto a quatro tópicos: a) Identidade e Papel do Iser Assessoria; b) Estratégia de atuação e programas;
c) Sustentabilidade; d) Gestão e Estrutura de pessoal
Também iniciamos o processo de auto-diagnóstico, através da realização de quatro oficinas com nossa equipe de assessores e assessoras:
Oficina sobre o processo de DI/DO (26/10), Oficina de ecumenismo (9/11), Oficina sobre identidade e papel do Iser Assessoria (23/11) e
Oficina sobre militância e profissionalismo (14/12).
Para o primeiro semestre de 2006, há a previsão de concluir a fase 2 e iniciar e concluir a fase 3 até julho.

Questões para o processo de desenvolvimento institucional/ organizacional
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A – IDENTIDADE E PAPEL
Papel e contribuição do Iser Assessoria (IA): na sociedade e na igreja
1. Considerando que o IA vem atuando no cruzamento do campo religioso com o das mudanças e transformações sociais, qual é ou deve ser a
missão do IA na sociedade brasileira e na Igreja? Qual é a especificidade do IA frente a outras organizações que trabalham com religião,
com grupos e instituições eclesiais e movimentos sociais?
2. Quais os campos a partir dos quais o IA identifica questões e problemas que embasam a sua reflexão e ação: a sociedade civil? a academia?
o campo religioso? os movimentos sociais?
3. Frente às transformações históricas por que passam a sociedade brasileira, o campo religioso e as comunidades católicas, qual é ou deveria
seria o papel específico e relevante do IA?
Público preferencial e relações de compromisso
4. Para quem, quais espaços e públicos, o IA deve estar prioritariamente voltado? Movimentos sociais? CEBS? Pastorais? Academia? E como
este vínculo deve se expressar concretamente?
5. A quem o IA presta contas públicas? Qual é/deveria ser a instância de avaliação e controle externos do IA?
Identidade do grupo e ampliação/renovação
6. O IA é um espaço profissional ou um espaço militante? Qual o lugar do IA para os seus membros? E quais as exigências de identidade e
profissionalização colocadas para a instituição?
7. Como incorporar novas pessoas de forma a dar continuidade à missão do IA e, ao mesmo tempo, oxigenar a organização com novas idéias
e perspectivas?
8. A renovação da equipe a longo prazo deve implicar em mudança do perfil?
B – ESTRATÉGIA E PROGRAMA
Público
9. Quem são as pessoas que realmente atingimos com nosso trabalho? Estamos voltados para os agentes intermediários, os líderes dos
movimentos populares que são a nossa opção, ou públicos mais institucionalizados e ligados à academia?
10. Como ser interpelados por aqueles a quem atendemos? Como considerar a sua avaliação?
11. Quais espaços e grupos - dentre aqueles a quem se destina a ação do IA - devem ser priorizados em função do contexto?
Posicionamento frente ao contexto
12. Considerando as demandas que são formuladas ao IA e suas tendências neste contexto, qual deve ser a perspectiva: crescer, expandir,
focar, manter-se do jeito que está?
Definição da agenda e dos projetos
13. Qual a dinâmica que tem determinado a escolha dos temas e projetos do IA? Os interesses e preocupações pessoais ou a leitura das
situações e a formulação de estratégia?
Ecumenismo
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14. Qual o lugar do ecumenismo e como ele se expressa nas ações do IA? É uma abordagem, um campo de atuação, um valor, uma estratégia?
Impactos do trabalho
15. Qual impacto se quer com o trabalho do IA?
16. Quais têm sido os impactos efetivos da atuação do IA nos vários campos?
17. Como pensar e identificar as mudanças geradas a partir da atuação do IA, considerando que as ações se inscrevem no campo da educação
popular, referido a processos de longo prazo e de mudança de formas de compreensão do mundo?
Divulgação e ampliação da visibilidade
18. O que faz o IA?
19. Como ampliar a circulação de saberes?
20. Como ampliar a divulgação dos nossos trabalhos?
C – SUSTENTABILIDADE
Perspectivas futuras
21. Considerando a restrição do campo de atuação do IA (formação pastoral e sociologia das religiões), as mudanças na Igreja na Europa e a
possibilidade de mudanças de interlocutores, quais são as perspectivas de sustentação financeira da organização?
Estratégias de mobilização de recursos e fontes
22. Qual deve ser a estratégia de sustentabilidade do IA? O custo de se manter o IA como uma instituição autônoma é demasiadamente alto?
Há alternativas?
D – GESTÃO, ESTRUTURA E PESSOAL
Organização e gestão eficiente e democrática
23. O modo de gestão – os papéis, tempos dedicados, procedimentos e instrumentos – é o mais adequado para garantir eficiência com a
manutenção da democracia interna?
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ANEXO I - Relação das assessorias dadas em 2005
Data
4/1/2005

Cidade - UF
Rio de Janeiro - RJ

Instituição solicitante
Província das Escravas do Divino
Coração

10/1/2005

Rio de Janeiro - RJ

Missão da Igreja Sueca

17/1/2005

São Paulo - SP

17/1/2005

Rio de Janeiro – RJ

18/1/2005

Rio de Janeiro – RJ

20/1/2005 a
23/1/2005
23/1/2005

Porto Alegre - RS

28/1/2005

Porto Alegre - RS

Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popular
- CESEP
Pastoral da Juventude do Regional
Leste I
Pastoral de Juventude da
Arquidiocese do Rio de Janeiro
Fórum Mundial de Teologia e
Libertação
Fórum Social das Migrações /
Serviço Pastoral dos Migrantes
Iser Assessoria

28/1/2005

Porto Alegre - RS

28/1/2005

Atividade
Encontro

Participantes
Agentes de pastoral, religiosos/as

Nº
60

Palestra

Cooperantes Suecos na América Latina

15

A Pedagogia de Jesus

Curso

500

Preparação da Assembléia Trienal do
Regional
Rearticulação da Pastoral no município

Consultoria

Agentes de pastoral Animadores de
Comunidade lideranças populares, público
em geral
Jovens agentes de pastoral

Consultoria

Jovens agentes de pastoral

8

Teologia e Libertação

Encontro

Assessores e pesquisadores

160

3

Lideranças populares, assessores e
50
pesquisadores, público em geral
Clérigos, assessores e pesquisadores, jovens 150

Fórum Social Mundial

Práticas religiosas: a importância desta Seminário
dimensão no cotidiano do migrante
Juventude e Culturas de Participação:
Seminário
produção de informação e impactos nas
políticas públicas
Agenda Pós-neoliberal
Seminário

Público em geral

50

Porto Alegre – RS

Fórum Social Mundial

Mesa-Redonda sobre Aborto

Debate

Público em geral

30

14/2/2005

Rio de Janeiro - RJ

Paróquia São João Batista

Propostas pastorais para 2005

Curso

86

19/2/2005 a
21/2/2005
19/2/2005 a
20/2/2005
26/2/2005

Brasília - DF

40

Brasília - DF

Centro Nacional Fé e Política "Dom A construção do Centro Nacional de Fé Seminário
Helder Câmara" - CNBB
e Política
Desafios políticos da realidade nacional -

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Agentes de pastoral, assessores e
pesquisadores
-

Roma - Itália

Adista

A Igreja no Brasil hoje

Debate

Assessores

5

2/3/2005

Belo Horizonte - MG

PUC-MG

A ciência da religião hoje

Encontro

Assessores e pesquisadores

15

5/3/2005

Rio de Janeiro - RJ

Bispos, clérigos, jovens

20

Duque de Caxias - RJ

Encontro

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Lideranças populares

90

12/3/2005

Juventude: definição desta categoria
social
Campanha da Fraternidade:
Solidariedade e Paz
Cebs e o Intereclesial

Palestra

6/3/2005

Pastoral da Juventude da
Arquidiocese do Rio de Janeiro
Paróquia do Pilar

Data

Porto Alegre - RS

Tema
A Conjuntura atual e a Campanha da
Fraternidade sobre "Solidariedade e
Paz"
Análise de Conjuntura

Cidade - UF

Instituição solicitante

Tema

Encontro
Atividade

Participantes

25
Nº

31

17/3/2005

Rio de Janeiro - RJ

Onde estão os Cientistas Sociais?

Seminário

Assessores e pesquisadores, estudantes

100

31/3/2005

Petrópolis - RJ

O cuidado e o reencantamento do
mundo
O campo das religiões do Brasil

Palestra

Religiosos/as, público em geral

30

2/4/2005

Duque de Caxias - RJ

16/4/2005

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias Região periferia
-

Curso

Animadores/as de comunidade

25

Religiões Afro-brasileiras

-

-

-

7/5/2005

Duque de Caxias - RJ

-

Protestantismo no Brasil

-

-

-

21/5/2005

Duque de Caxias - RJ

-

Catolicismo no Brasil

-

-

-

10/4/2005

Duque de Caxias - RJ

Paróquia do Pilar

Ministério como serviço

Curso

Animadores/as de comunidade

50

14/4/2005 a
16/4/2005
14/4/2005 a
16/4/2005
16/4/2005

São Gonçalo - RJ

Assembléia

80

Reunião

Agentes de pastoral, clérigos, assessores e
pesquisadores, jovens
Professores/as

Nova Iguaçu - RJ

Pastoral da Juventude do Regional Pastoral da Juventude e Realidades
Leste 1
juvenis
Universidade Católica de Goiânia
A pós-graduação em Ciências da
Religião hoje. Temas e relevância
Grupo de Fé e Política
Análise da conjuntura política

10

22/4/2005 a
24/4/2005
23/4/2005

Porto Alegre - RS

CECA, CEBI e CELADEC

Teologia da Libertação

Seminário

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Escola de Formação Política

Reunião

Lideranças populares, assessores e
pesquisadores
Agentes de pastoral, assessores e
pesquisadores, estudantes
Bispos, assessores e pesquisadores

26/4/2005

Porto Alegre - RS
Juiz de Fora - MG

Agentes de pastoral, professores/as,
estudantes
Assessores e pesquisadores

80

28/4/2005 a
30/4/2005
28/4/2005

Departamento de Teologia da PUC- O desafio do diálogo interreligioso para Palestra
RS
o século XXI
Iser Assessoria
Seminário sobre Catolicismo
Seminário

Juiz de Fora - MG

-

-

-

29/4/2005

Juiz de Fora - MG

-

-

-

3/5/2005

Duque de Caxias - RJ

30

3/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

Diocese de Duque de Caxias:
presbitério
Arquidiocese do Rio de Janeiro

4/5/2005

Belo Horizonte - MG

Escola Sindical 7 de Outubro

9/5/2005 a
10/5/2005
10/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

Conferência dos Religiosos do
Brasil
Cebs da Paróquia Santa Cruz

Data

Goiânia - GO

Duque de Caxias - RJ

Cidade - UF

Departamento de Ciências Sociais
- UERJ
Congregação de Santa Catarina

Palestra

A Conjuntura Internacional do
Catolicismo
Comunidades de Base no Brasil de hoje

Instituição solicitante

15

40
11

30

Pentecostalismo no Brasil

Encontro

Agentes de pastoral, padres e bispo

Realidades dos jovens do município do
Rio de Janeiro
A conjuntura atual e o mundo do
trabalho
Análise de conjuntura

Curso

Agentes de pastoral, bispos, clérigos, jovens 20

Seminário

Lideranças populares

30

Curso

Religiosos/as

50

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares

100

A pastoral popular entre o compromisso Curso
e a vivência

Tema

Atividade

Participantes

Nº

32

10/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

10/5/2005

Roma - Itália

19/5/2005

Campinas - SP

21/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

27/5/2005 a
29/5/2005
28/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

Colégio N. S. Rosário - Pastoral da Políticas Públicas de Juventude
Juventude Estudantil
Adista
Teologia da Libertação

Palestra

Professores/as, estudantes

45

Reunião

Assessores e pesquisadores

5

Público em geral

100
20

Centro Cultural da Cia. Paulista de O diálogo interreligioso como esperança Palestra
Força e Luz
para o século XXI
Curso do Rio - equipes
Outra cidade é possível!
Encontro
A espiritualidade das comunidades

Encontro

Rio de Janeiro - RJ

Comissão de CEBs do Regional
Leste 1
Arquidiocese do Rio de Janeiro

Cebs

Encontro

31/5/2005

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Fé e Política

Reunião

Animadores/as de comunidade, lideranças
populares
Agentes de Pastoral animadores/as de
comunidade, lideranças populares, bispos
Agentes de Pastoral animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Bispos, assessores e pesquisadores

1/6/2005

Juiz de Fora - MG

Debate

Professores/as, estudantes

30

3/6/2005 a
7/6/2005
3/6/2005 a
6/3/2005
4/6/2005

Saint Louis - EUA

Seminário

Assessores e pesquisadores

25

Zurique - Suiça

Faculdade de Enfermagem da
Aspectos éticos no cuidado em saúde
Universidade Federal de Juiz de
Fora
International Network of Societies Teologia em contexto
for Catholic Theology - INSECT
Globethics
Ética e liderança na política

Encontro

Assessores e pesquisadores

15

Itajubá - MG

Paróquia São Sebastião

Palestra

138

4/6/2005

Itajubá - MG

Colégio Sagrado Coração

Curso

Agentes de pastoral, clérigos,
seminaristas/junioristas
Professores/as

8/6/2005 a
12/6/2005
13/6/2005

Saint Louis - EUA

Seminário

Assessores e pesquisadores, professores/as 450

Curso

Religiosos/as

48

16/6/2005

Rio de Janeiro - RJ

Palestra

Religiosos/as

49

19/6/2005

Nova Iguaçu - RJ

Curso

Nova Iguaçu - RJ

35

27/6/2005

Rio de Janeiro - RJ

Debate

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, seminaristas/junioristas
Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Público em geral

92

26/6/2005

Catholic Theological Society of
Teologia prática
America - CTSA
Conferência dos Religiosos do
A espiritualidade da missão
Brasil
Conferência dos Religiosos do
Ecumenismo e diálogo interreligioso
Brasil
Coordenação de círculos bíblicos - Os temas bíblicos de 2005
Região 7
Diocese de N. Iguaçu - Região
Noções de interpretação bíblica
Pastoral 7
Iser Assessoria, Nova e Cedac
Desigualdade e Democracia no Brasil

1/7/2005

São Paulo - SP

Palestra

Estudantes, público em geral

60

6/7/2005 a
9/7/2005
7/7/2005 a
8/7/2005

Cabo Frio - RJ

Conselho de Leigos da
Arquidiocese de São Paulo
Paróquia São Cristóvão

Curso

Lideranças populares, clérigos, religiosos/as 185

Curso

Agentes de pastoral, religiosos/as

Data

Rio de Janeiro - RJ

São Paulo - SP

Cidade - UF

O plano pastoral da diocese (Pouso
Alegre)
A pedagogia de Jesus

Teologia do Laicato: vocação e missão
dos leigos
Bíblia e educação popular

Centro Ecumênico de Serviços à
Pluralismo religioso: desafio para o
Evangelização e Educação Popular diálogo e a cooperação entre as
- CESEP
religiões
Instituição solicitante
Tema

Curso

Atividade

Participantes

77
80
11

48

25

30

Nº

33

7/7/2005 a
8/7/2005
11/7/2005 a
14/7/2005
15/7/2005
18/7/2005

São Paulo - SP

Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popular
- CESEP
Cachoeiro do Campo - Sociedade de Teologia e Ciências
MG
da Religião - SOTER
Santa Maria - RS
Sociedade Caritativa Literária São
Francisco de Assis
Rio de Janeiro - RJ
Grupo de italianos

Teologia do diálogo interreligioso

Curso

Agentes de pastoral, religiosos/as

-

Relevância da Teologia na sociedade

Seminário

Assessores e pesquisadores

210

Diálogo interreligioso: o desafio do
plural para a identidade
Análise da conjuntura nacional

Palestra

Professores/as, estudantes

150

Palestra

Público em geral

25

Agentes de pastoral, animadores/as de
3800
comunidade, lideranças populares, Bispos
Clérigos religiosos/as, Assessores Indígenas
e convidados
-

19/7/2005 a
23/7/2005

Ipatinga - MG

XIo. Encontro Intereclesial de Cebs Cebs: Espiritualidade Libertadora Seguir Jesus no compromisso com os
Excluídos

Encontro

19/7/2005 a
23/7/2005
19/7/2005 a
23/7/2005
21/7/2005

Ipatinga - MG

-

Exclusão Social

-

Ipatinga - MG

-

-

-

Ipatinga - MG

-

-

-

19/7/2005 a
23/7/2005
19/7/2005 a
21/7/2005
27/7/2005

Ipatinga - MG

-

Exclusão social; espiritualidade
indígena; a questão dos idosos
Espiritualidade afro-brasileira; Exclusão social
Cebs e espiritualidade libertadora
-

-

-

Caxias do Sul - RS

Diocese de Caxias do Sul

A Pastoral Bíblica no Brasil

Agentes de pastoral bispos, clérigos

33

Florianópolis - SC

60

Itaguaí - RJ

Diálogo interreligioso e transreligioso e Palestra
pedagogia inaciana
Temas bíblicos para o ano pastoral
Curso

Religiosos/as, professores/as

30/7/2005

Associação Brasileira de Colégios
Jesuítas
Diocese de Itaguai

Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as

93

31/7/2005

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias

Espiritualidade e militância

Assembléia

4/8/2005

Petrópolis - RJ

Violência e direitos humanos

Seminário

4/8/2005 a
6/8/2005
6/8/2005

Recife - PE

Relações entre religião e política no
contexto hodierno
A mulher na Igreja

Curso
Curso

Religiosos/as

53

12/8/2005

Rio de Janeiro - RJ

Análise da conjuntura nacional

Debate

Público em geral

15

20/8/2005

Nova Iguaçu - RJ

Centro de Defesa dos Direitos
Humanos - CDDH
Universidade Católica de
Pernambuco - UNICAP
Congregação das Irmãs
Franciscanas de Dilligen
Conselho Regional de Serviço
Social - CRESS/RJ
Pastoral Operária

Agentes de pastoral, bispos, clérigos,
56
religiosos/as
Assessores e pesquisadores, professores/as, 80
estudantes, público em geral
Assessores e pesquisadores, estudantes
23

Uma nova cultura do trabalho a partir
da ótica da juventude

Palestra

21/8/2005

Rio de Janeiro - RJ

Curso

26/8/2005 a
28/8/2005
Data

Valença - RJ

Realidade juvenil na cidade do Rio de
Janeiro
A pastoral bíblica no Brasil

Agentes de pastoral, animadores/as de
40
comunidade, lideranças populares, clérigos,
jovens
Jovens
30

Duque de Caxias - RJ

Cidade - UF

Pastoral da Juventude da
Arquidiocese do Rio de Janeiro
Diocese de Valença - Centro de
Estudos
Instituição solicitante

Tema

Curso

Curso
Atividade

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, bispos, clérigos, religiosos/as
Participantes

125
Nº

34

29/8/2005 a
31/8/2005

São Paulo - SP

31/8/2005 a
2/9/2005
3/9/2005 a
4/9/2005
5/9/2005 a
6/9/2005

Rio de Janeiro - RJ

6/9/2005

Rio de Janeiro - RJ

8/9/2005

Miguel Pereira - RJ

Curso

Agentes de pastoral, lideranças populares

22

Seminário

25

Curso

Coordenadores de ongs e de Movimentos
sociais
Animadores/as de comunidade

Curso

Agentes de pastoral, religiosos/as

30

100

36

O fenômeno religioso na cidade:
pluralismo e novos movimentos
religiosos
Mobilidade religiosa: uma leitura
teológica
Fé e Política

Seminário

Assessores e pesquisadores, estudantes

Linhares - ES

Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popular
- CESEP
Centro de Estatística Religiosa e
Investigações Sociais - CERIS
Paróquia de Linhares

Encontro

9/9/2005

Espírito Santo - ES

Diocese de Colatina

Fé e Política

Encontro

11/9/2005

Nova Iguaçu - RJ

Diocese de Nova Iguaçu

Encontro

19/9/2005

Belo Horizonte - MG

Instituto Santo Tomás de Aquino

Realidade juvenil na região
metropolitana do Rio de Janeiro
Profetismo, Fé e Política

Agentes de pastoral, lideranças populares,
80
militantes
Agentes de pastoral, bispos, Vereadores e
61
militantes
Agentes de pastoral, bispos, clérigos, jovens 300

Palestra

Agentes de pastoral, estudantes

70

20/9/2005

Juiz de Fora - MG

Palestra

Clérigos, religiosos/as,
seminaristas/junioristas, público em geral
Lideranças populares, Parlamentares

200

Belo Horizonte - MG

Corporeidade como desafio teológico
para a América Latina
Profetismo, Fé e Política

Curso

20/9/2005
23/9/2005 a
29/9/2005
29/9/2005

Bangkok - Tailândia

Instituto Teológico Arquidiocesano
Sto. Antônio
Assembléia Legislativa - Comissão
de Direitos Humanos
Globethics

Liderança Política

Seminário

Assessores e pesquisadores

45

Nova Iguaçu - RJ

Instituto Paulo VI

Rio de Janeiro - RJ

Paroquia do Pilar

3/10/2005 a
5/10/2005
4/10/2005

Juiz de Fora - MG

O Cântico Espiritual de João da Cruz

Palestra

Professores/as, estudantes

30

4/10/2005 a
10/10/2005
6/10/2005 a
9/10/2005
13/10/2005 a
16/10/2005
14/10/2005

Panamá - Panamá

Participação cidadã

Curso

Leitura popular da Bíblia

Encontro

185

Rio Bonito - RJ

Ibase

Agenda Pós-Neoliberal

Seminário

Animadores/as de comunidade, lideranças
populares
Animadores/as de comunidade, bispos,
clérigos, religiosos/as
Assessores e pesquisadores

50

Belo Horizonte - MG

Universidade Federal de Juiz de
Fora -UFJF
Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Religião da UFJF
Instituto Cooperativo
Interamericano
CNBB

Lideranças populares, professores/as,
estudantes
Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Professores/as, estudantes

140

2/10/2005

O Cristianismo na conjuntura do século Palestra
21
Transformações sociais e a pastoral do Encontro
Batismo
IV Seminário de mística comparada
Seminário

Vitória - ES

Palestra

Agentes de pastoral

25

14/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese de Vitória - Dimensão Desafios da conjuntura à Igreja
Sócio-Transformadora
Colégio N.S. Rosário - Pastoral da Conceito de Juventude
Juventude Estudantil
Instituição solicitante
Tema

Curso

Professores/as, estudantes,jovens

10

Data

São Paulo - SP

Centro Ecumênico de Serviços à
Os movimentos sociais na cidade
Evangelização e Educação Popular
- CESEP
Entidades parceiras de
Gestão e aprendizagem institucional
Desenvolvimento e Paz no Brasil
Ermida Ssma. Trindade
Missão a partir da vida de Paulo

Juiz de Fora - MG

Cidade - UF

Atividade

Participantes

40

100
30

20

Nº

35

17/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Fé e Política

Encontro

Público em geral

80

Brasília - DF

PT-RJ e Mandato do Deputado
Molon
CNBB

18/10/2005 a
20/10/2005

Juventude e Campo Religioso

Seminário

30

20/10/2005 a
24/10/2005
24/10/2005 a
25/10/2005
24/10/2005

Bogotá - Colômbia

Amerindia

Evangelização na América Latina

Reunião

Agentes de pastoral, bispos, clérigos,
religiosos/as, assessores e pesquisadores,
jovens
Assessores e pesquisadores

Brasília - DF

Planejamento do Curso de Fé e Política

Encontro

Assessores e pesquisadores

15

Análise de Conjuntura

Encontro

Assessores e pesquisadores

-

25/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Centro Fé e Política Dom Hélder
Câmara
Centro Fé e Política Dom Hélder
Câmara
Igreja Cristã de Ipanema

O lugar da mulher na Igreja Católica

Palestra

Público em geral

30

26/10/2005 a
28/10/2005

Brasília - DF

4ª Semana Social Brasileira e
Assembléia Popular

Articulação das forças sociais,
participando na construção do Brasil
que queremos

Encontro

4500

27/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Gestão de Aprendizagem Institucional

Seminário

30/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Entidades parceiras de
Desenvolvimento e Paz no Brasil
Arquidiocese do Rio de Janeiro

Fé e Política

Encontro

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares, bispos,
clérigos, religiosos/as, assessores e
pesquisadores
Coordenadores de ongs e de Movimentos
Sociais
Jovens

30/10/2005

Rio de Janeiro - RJ

Instituto da Família - INFA

Encontro

7/11/2005 a
9/11/2005
10/11/2005

Brasília - DF

CNBB

A família diante do desafio do
envelhecimento
Evangelização da juventude

Reunião

Assessores e pesquisadores, professores/as, 100
público em geral
Bispos, clérigos, religiosos/as
8

Juiz de Fora - MG

NATES/UFJF

Cuidado e reencantamento do mundo

Palestra

Estudantes

30

11/11/2005

Nova Iguaçu - RJ

Análise de Conjuntura social e política

Encontro

Agentes de pastoral, lideranças populares

20

12/11/2005 a
14/11/2005
15/11/2005 a
15/11/2005
17/11/2005

Sumaré - SP

Centro Sócio-político de Nova
Iguaçu
Pastoral Operária

NATES/UFJF

Agentes de pastoral, lideranças populares,
clérigos
Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as,
assessores e pesquisadores, jovens
Estudantes

180

Juiz de Fora - MG

Uma nova cultura do trabalho a partir
Seminário
da ótica da juventude
Juventude e Cebs: um olhar a partir do Encontro
XIo. Intereclesial
Cuidado e reencantamento do mundo
Palestra

17/11/2005 a
20/11/2005
18/11/2005 a
19/11/2005
17/11/2005

Dom Cavati - MG

Análise de conjuntura

Encontro
-

Brasília - DF

CNBB

A cultura do individualismo e os
movimentos sociais
O Cristianismo no século 21

Lideranças populares, Vereadores,
Deputados, Prefeitos e militantes
-

220

Dom Cavati - MG

PT - Mandato Durval Ângelo - 10º
Encontro de Políticos Cristãos
-

Palestra

Bispos

16

21/11/2005

Nova Iguaçu - Miguel
Couto - RJ

Paróquia S. Miguel - Miguel Couto

O apocalipse e a sociedade de hoje

Curso

Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as,
seminaristas/junioristas

167

Brasília - DF

São João de Meriti - RJ Iser Assessoria

20

35
30

30
25

-
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Data
21/11/2005 a
22/11/2005
27/11/2005

Cidade - UF
Bogotá - Colômbia

Instituição solicitante
Viva La Ciudadanía

Rio de Janeiro - RJ

Igreja da Glória

27/11/2005

Rio de Janeiro - RJ

Movimento Fé e Política

27/11/2005

Rio de Janeiro - RJ

-

A crise da democracia representativa e Palestra
a militância
Reinventar a democracia
-

28/11/2005 a
28/11/2005
4/12/2005 a
4/12/2005
10/12/2005 a
10/12/2005
12/12/2005 a
15/12/2005
17/12/2005

Rio de Janeiro - RJ

Ibase e Pólis

Juventude Brasileira e Democracia

Debate

Angra dos Reis - RJ

Região Pastoral Angra dos Reis (5
Paróquias)
Congregação Irmãs Mínimas de S.
Francisco
Sociedade de Teologia e Ciências
da Religião - SOTER - Sul
Movimento Fé e Política

Fundamentos Bíblicos do Batismo

Curso

Desafios para a inserção

Rio de Janeiro - RJ
Florianópolis - SC
Vitória - ES

Tema
Do Consenso de Washington ao
Consenso de Barcelona
Igreja e mundo

Atividade
Seminário

Participantes
Assessores e pesquisadores,
estudantes,jovens, público em geral
Animadores/as de comunidade,
religiosos/as, jovens, público em geral
Lideranças populares

Nº
60

-

80

Curso

Assessores e pesquisadores, jovens,
Gestores de Política Pública
Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, clérigos, religiosos/as
Religiosos/as

Relevância social da teologia

Seminário

Assessores e pesquisadores

25

Profetismo no exercício do poder

Palestra

Lideranças populares

220

Curso

300
200

123
26
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Curso de Sociologia da Religião
Local: Petrópolis
Solicitante: Instituto Teológico Franciscano
Grupo atendido: estudantes
Duração: 2º semestre de 2005

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O objetivo do curso é apresentar aos alunos uma síntese das principais teorias que analisam o
fenômeno religioso do ponto de vista das Ciências Sociais e um painel sobre o campo religioso
brasileiro, a partir das tradições religiosas em destaque no país. Além da situação atual, será
apresentado um breve histórico de sua instauração no Brasil.

AULA

TEMA

08/08

Apresentação do curso – Metodologias e formas de avaliação –
Introdução ao trabalho de campo. Tema: o estudo da religião
pelas Ciências Sociais.

15/08

Antropologia da Religião.
perspectivas evolucionistas.

22/08

A abordagem antropológica II: a crítica ao etnocentrismo.

29/08

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Émile Durkheim

05/09

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Karl Marx.

12/09

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Max Weber.

19/09

Abordagens contemporâneas: Peter Berger, D. Hervieu-Léger

26/09

Prova

03/10

2a. parte - Campo religioso brasileiro.

10/10

Catolicismo brasileiro 1

17/10

Catolicismo brasileiro 2

24/10

Protestantismo 1: as Igrejas históricas.

31/10

Protestantismo 2: o Pentecostalismo.

07/11

Introdução ao estudo das Religiões mediúnicas – Umbanda e
Candomblé.

21/11

Introdução ao estudo das Religiões mediúnicas – Espiritismo.

28/11

Novos movimentos religiosos.

A

abordagem

antropológica

I:
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ANEXO II - Balanço das assessorias nos últimos anos
Quadro 1: Total de Assessorias dos últimos anos, por entidade solicitante
Entidades solicitantes

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dioceses ou organizações diocesanas

10

13

21

22

24

15

Regionais ou órgãos da CNBB

18

14

05

06

04

17

Paróquias ou comunidades de base

10

21

20

15

14

13

Organismos pastorais, movimentos

04

09

11

03

05

7

Institutos de formação superior,
universidades
Institutos religiosos

19

18

27

25

21

16

13

20

15

14

04

11

Movimentos sociais e ONGs

02

20

25

18

18

31

Outros

30

16

15

16

11

16

106

131

139

119

101

126

Total

Quadro 2: Total de Assessorias dos últimos anos, por tipo de atividade

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Cursos

Tipos de atividade

15

31

38

29

25

30

Conferências, palestras e debates

38

42

36

28

20

32

Assembléias e encontros

17

20

30

24

26

32

Congressos e seminários

17

14

20

24

14

24

Retiros

--

02

03

1

01

0

Outros

19

22

12

13

15

8

106

131

139

119

101

126

Total

Quadro 3: Pessoas diretamente atingidas nos últimos anos

Ano
Pessoas atingidas

2000
9.651

2001

2002

10.738

12.623

2003
8.896

2004
6.546

2005
16.529
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ANEXO III - Temas das reuniões da equipe – 2005
Data

Temas

23/02/05

BRANDAO, Carlos Rodrigues. “Fronteira da fé: alguns sistemas de sentido,
crenças e religiões no Brasil de hoje”. Revista de Estudos Avançados, dez. 2004,
vol.18, no.52, p.261-288. ISSN 0103-4014.

09/03/05

TEIXEIRA, Faustino. “Cosmovisões”. Boletim Diário, Carta Maior, Agência de
notícias. 19/2/2005 e Debate sobre o FSM.

23/03/05

PAULANI, Leda Maria. Sem Esperança de Ser País: o governo Lula, dezoito
meses depois. In: SICSÚ, J., PAULA, L. F. de, MICHEL, R. (orgs.). Novo
desenvolvimentismo: um projeto nacional de crescimento com eqüidade social.
Barueri, Manole; Rio de Janeiro, Fundação Konrad Adenauer, 2005, p.49-75.

13/04/05

SANCHIS, Pierre. Introdução. In: Id. (org.). Catolicismo: modernidade e
tradição, São Paulo, Loyola, 1992, p. 9-39.

11/05/05

FIORI , José Luís. “Um alemão conservador”, Folha de São Paulo, 27/4/2005,
4p.

25/05/05

OLIVEIRA, Eliane Martins. "O mergulho no Espírito de Deus: interfaces entre o
catolicismo carismático e a Nova Era (o caso da comunidade de vida no espírito
canção nova)”, Religião e Sociedade, v.24, n. 1, p.85-112, 2004.

13/06/05

PIRES, Flávia. Quem vai comer da Galinha? Ricos e Pobres, Católicos e Crentes
no Sertão Paraibano. Religião & Sociedade, v. 24, n. 1, 2004, p. 65-84.

29/06/05

Jornada: GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais no início do século XXI –
Antigos e novos atores sociais. Petrópolis, Vozes, 2003, p.13-33.

13/07/05

“La Situación del Mundo Globalizado nos Confronta Y Desafía Pistas Teológicas
para un Nuevo Oikosnet” (Documento Coletivo – Rede Conesul).

10/08/05

Avaliação do XIº Intereclesial de CEBs.

24/08/05

PIERUCCI, Antônio Flávio. “Ciências sociais e religião: a religião como ruptura”.
Conferência de abertura do seminário "O campo das religiões no Brasil:
continuidades e rupturas". Universidade de Juiz de Fora, 12/08/2004, mimeo, 23
p.

14/09/05

RIBEIRO, Lúcia. O processo migratório e a experiência religiosa. Manuscrito. Rio
de Janeiro, agosto de 2005.

28/09/05

GARCÍA, Canclini Nestor. Contradições Latino-Americanas: modernismo sem
modernização? São Paulo, Edusp, 1998.

05/10/05

TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporâneo. Mimeo, Juiz
de Fora, 2005.

26/10/05

MENEZES, Renata. Memória do Processo de Desenvolvimento Institucional.
Mimeo, Rio de Janeiro, 2005.
BAPTISTA, Eduardo. D&P Preparação da oficina – campo da gestão Mudança de
ambiente e evolução das ONGs. Mimeo, Rio de Janeiro, 2005.

09/11/05

Exposição sobre Ecumenismo, por Cláudio Ribeiro e Veronica Melander.

23/11/05

Jornada – Oficina sobre papel e identidade.

30/11/05

Jornada - Oficina sobre militância e profissionalismo.

14/12/05

Avaliação do ano.
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ANEXO IV - Textos e Publicações de 2005
LESBAUPIN, IVO
Artigos
“A reinvenção da democracia”. Democracia Viva, v.1, n.25, p.81 - 85, 2005.

Capítulo de Livro
“Desigualdade e democracia no Brasil”. In: Mineiro, A. e Lesbaupin, I. Desigualdade
e democracia no Brasil. (Debates sobre Conjuntura n. 1), São Leopoldo, Ed. OIKOS;
Rio de Janeiro, CEDAC/NOVA/Iser Assessoria, p. 15-25.

Textos em magazines, jornais de notícias
“A Igreja Católica e seus novos desafios”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 8 de abril
de 2005, p. 15.
“Perspectivas Para A Igreja Católica”. Zero Hora. Porto Alegre, 11 de abril de 2005,
p. 4-6.

Manuscritos
A reinvenção da democracia. Rio de Janeiro, m. s., 2005, 13 págs.
As comunidades de base no Brasil de hoje, Rio de Janeiro, m. s., 2005, 15 págs.
Poder e construção democrática. Rio de Janeiro, m. s., 2005, 10 págs.

MELANDER, Veronica
Artigos
”Milstolpar i hundra års missionsteologi” (100 anos de teologia da missão), Svensk
Kyrkotidning No. 1-2 2005, pp. 9-14.
”Guds rike är missionens brännpunkt” (O reino de Deus é o foco da missão),
Kyrkans Tidning, debate na rede fevereiro 2005.
”Brasilianska katoliker besvikna” (Católicos brasileiros decepcionados), Kyrkans
Tidning 28 de abril – 3 de maio 2005.
”Racial Politics and Religious ’Syncretism’ in Brazil”. Swedish Missiological Themes,
Vol. 93, No. 2, 2005, pp. 149-173.
”Fortsatt kamp för nedrustning trots nedslående resultat i brasilianska
folkomröstningen” (A luta para desarmamento continua apesar do resultado
decepcionante no plebiscito), website da Igreja Sueca, novembro 2005.
”Pedofilskandal i den katolska kyrkan i Brasilien” (Escândalo de pedofilia na Igreja
Católica no Brasil), Kyrkans Tidning 1 de dizembro 2005.
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MENEZES, Renata de Castro
Artigos
“Marcel Mauss et la sociologie de la religion”. Social Compass, London, v. 52, n. 2,
p. 255-271, 2005.
“Uma visita ao catolicismo brasileiro contemporâneo: a bênção de Santo Antônio
num convento carioca”. Revista da USP, n. 67, p. 24-35, 2005

Textos em magazines, jornais de notícias
“Mudanças no campo religioso brasileiro” (juntamente com Faustino Teixeira). IHU
On-Line - Revista do Instituto Humanitas – Unisinos. São Leopoldo, Ano 4, n. 169,
p. 7 - 8, 19 dez. 2005.

Edição de Periódico
Religiões no Brasil – organização, juntamente com Faustino Teixeira, deste número
especial de IHU on-Line - Revista do Instituto Humanitas - Unisinos. São Leopoldo:
Instituto Humanitas - Unisinos, 2005.

OLIVEIRA, Pedro A Ribeiro de
Capítulos de livros
“O papel do padre – 1968 a 2004” in MEDEIROS, Katia M. Cabral e FERNANDES,
Sílvia R. Alves (Org.). O padre no Brasil: interpelações, dilemas e esperanças. São
Paulo: Loyola, 2005, p. 43- 64.

Textos em magazines / jornais de notícias.
“CEBs, o triunfo do povo da periferia”: História Viva – Temas Brasileiros; ed.
especial no. 2, 2005, pp. 76-83.

Manuscritos
Análise da Conjuntura Nacional (Setembro).
Análise da Conjuntura Nacional (Novembro).
Análise da Conjuntura Nacional (Dezembro).

OROFINO, Francisco
Livro
C. Mesters, F. Orofino e T. Frigério. Oséias e Gomer - Um casal profético. São
Leopoldo, CEBI, 2005.
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RIBEIRO, Lúcia
Artigos
“Foro Social de las Migraciones”. Paginas, v. XXX, n. 193, p. 32-37, junho de 2005.

Capítulos de Livros
“Olhando as CEBs pela perspectiva de gênero: as origens do debate” in: ANDRADE,
William César de (org). O código genético das CEBs. São Leopoldo, Oikos, 2005, p.
108-111.
“Práticas religiosas: sua importância no cotidiano do migrante” in Serviço Pastoral
dos Migrantes (org). Travessias na desordem global - Fórum Social das Migrações.
São Paulo, Paulinas, 2005, p. 261-266.

Manuscritos
Impressões sobre o V Fórum Social Mundial. Rio de Janeiro, março de 2005.
Um outro envelhecer é possível - Condicionamentos sócio-culturais do processo de
envelhecer. Rio de Janeiro, outubro de 2005.

Trabalhos Técnicos
Religião e Migração entre Católicos – texto para o projeto Flórida, fevereiro de
2005.

RODRIGUES, Solange dos Santos.
Relatórios de Pesquisa
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Pesquisa de Opinião, Rio de Janeiro, Iser
Assessoria, maio de 2005, 63 páginas (documento digitalizado). Em co-autoria com
Marilena Cunha.
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Relatório Qualitativo – Grupos de Diálogo,
Rio de Janeiro, Iser Assessoria, junho de 2005, 158 páginas (documento
digitalizado). Em co-autoria com Alexandre Aguiar e Marilena Cunha.
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Relatório Síntese, Rio de Janeiro, Iser
Assessoria, agosto-dezembro de 2005, 117 páginas (documento digitalizado). Em
co-autoria com Alexandre Aguiar e Marilena Cunha.

TEIXEIRA, Faustino Luiz Couto
Livros publicados/organizados ou edições
Teologia de las religiones. Una visión panorámica. Quito: Abya Yala, 2005.

Artigos
“Uma cristologia provocada pelo pluralismo religioso: reflexões em torno ao livro
‘Jesus, símbolo de Deus’, de Roger Haight”. Revista Electrónica Latinoamericana de
Teologia (RELAT). Endereço: http://www.servicioskoinonia.org/relat/363.htm

43

“Sonhos e esperanças de cortesia espiritual: um desafio para a igreja católica no
século XXI”. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 65, n. 260, pp. 817-830.
El temor al reconocimiento de la alteridad. Alternativas. Revista de análisis y
reflexión teológica, v. 12, n. 29, 2005, pp. 181-186.
“La singularidad del cristianismo como religión de la alteridad”. Revista Electrónica
Latinoamericana de Teologia (RELAT), n. 357, 2005. In:
http://servicioskoinonia.org/relat/357.htm
Capítulos de livros publicados
“Dominus Iesus: temor al pluralismo religioso”. In: José Maria Vigil (Org.). El actual
debate de la teologia del pluralismo despues de la Dominus Iesus. Servicios
Koinonia, 2005. (livro digital koinonia: http://www.servicioskoinonia.org/LibrosDigitales/
“Comunidades Eclesiales de Base”. In: Eros BORILE; Luciano CABBIA; Vito MAGNO;
Luis RUBIO. (org.). Diccionario de Pastoral Vocacional. Salamanca, 2005, p. 225233.
“O potencial libertador da espiritualidade e da experiência religiosa”. In: Mauro
Martins AMATUZZI. (org.). Psicologia e Espiritualidade. São Paulo, 2005, p. 13-30.
“Peregrinos do diálogo”. In: Alfredo de Oliveira MORAES (org.). Razão nos trópicos.
Festschrift em homenagem a Paulo Meneses no seu 80º aniversário. Recife: Fasa
Editora, 2004, p. 331-365.

Textos em magazines e jornais de notícias
“A liberdade religiosa num tempo de pós-tradicionalização”. Jornal de Opinião, 28
de novembro de 2005, p. 7.
“Uma declaração de amor à teologia e à vida (entrevista)”. IHU Online, Unisinos,
novembro de 2005. Endereço www.unisinos.br/ihu/index.php?coming_from=noticias&dest=707
“John Hick e o Pluralismo Religioso” (Entrevista). IHU Online. Unisinos, v. 4, n. 162,
31 de Outubro de 2005, pp. 30-35.
“I frutti stanno arrivando” (Entrevista). Comunità Italiana - Mosaico Italiano, Niterói
– Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2005, p. 17 - 19.
“Abelhas na Tribuna”. Tribuna de Minas, Juiz de Fora, 29 de junho de 2005, p. 12.
“Ainda à espera do tempo novo - Resenha do Livro de Leonardo Boff - Igreja:
carisma e poder”. Jornal do Brasil, Caderno Idéias & Livros, 14 de maio de 2005, p.
7.
"Eis que vos anuncio uma grande alegria". Tribuna de Minas, Juiz de Fora, 21 de
abril de 2005. p. 2.
“Desencanto para o Terceiro Mundo” (entrevista). Tribuna de Minas, Juiz de Fora,
20 de abril de 2005, p.5.
“A sedução fundamentalista”. Agência de Notícias Carta Maior, São Paulo, 20 abr.
2005. In: http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?id=1243&coluna=boletim
“O legado da paz”. Comunità Italiana, Rio de Janeiro, 20 de abril de 2005, p.5.
“O ícone branco do Ocidente”. Tribuna de Minas. Juiz de Fora, 13 de abril de 2005,
p.2.
“Novo papa enfrentará desafio de conquistar jovens ‘sem religião’ " (entrevista).
Agência Carta Maior, São Paulo, 8 de abril de 2005.
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“Ponto de Vista - Teólogos falam do pontificado de João Paulo II” (entrevista).
Boletim Acessa, Juiz de Fora, 8 de abril de 2005.
“Papa não poderá ignorar clamores do novo tempo” (entrevista). Tribuna de Minas,
Juiz de Fora, 5 de abril de 2005, p. 10.
“Mística comparada: semelhanças na diferença” (entrevista). Boletim do Instituto
Humanitas da Unisinos (IHU), São Leopoldo, 22 de março de 2005, p. 4-11.
“Ratzinger vuole teologi megáfono”. Adista-Documenti, Roma, Itália, 12 de março
de 2005, p.6-7.
“O temor do reconhecimento da alteridade”. IHU On-Line, São Leopoldo, 07 de
março de 2005, p.26-29.
“Espiritualidades e reencantamento do mundo”. Agência Carta Maior, São Paulo, 9
de fevereiro de 2005. Endereço:
http://agenciacartamaior.uol.com.br/forum_2003/forum.asp?id=129&coluna=analise

“Afirmação do pluralismo, crítica da intolerância religiosa.” Agência de Notícias
Carta Maior, Porto Alegre, 30 de janeiro de 2005.
“Religiões para uma cultura da paz”. Agência de Notícias Carta Maior, Porto Alegre,
30 de janeiro de 2005.
“Teólogos discutem teorias para um outro mundo possível”. Agência de Notícias
Carta Maior, Porto Alegre, 29 de janeiro de 2005.
“A presença e o lugar das espiritualidades no FSM”. Agência de Notícias Carta
Maior, Porto Alegre, 28 de janeiro de 2005.
“Um outro mundo é possível para além dos fundamentalismos”. Agência de Notícias
Carta Maior, Porto Alegre, 28 de janeiro de 2005.
La sfida della pace tra religioni. Comunità Italiana, v. 12, n. 87, 2005.
“O legado da paz”. Comunità Italiana, v. 12, n. 84, 2005, p. 5.
Trabalhos técnicos
Diálogo interreligioso, ontem e hoje 2005 (Texto para curso à distância - Web
Curso).
Diálogo Inter-Religioso e Convergência Ética (conteudista). Brasília: Católica
Virtual, 2005 (Curso de Educação à Distância).
Teologia Mística. Rio de Janeiro: Fissus, 2005 (Apresentação de livro - Orelhas e
Contracapa).
Apresentação. In: HICK, John: Teologia cristã e pluralismo religioso: o arco-íris das
religiões. São Paulo: Attat/PPCIR, 2005, p. 9-21.
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ANEXO V – Consultorias, entrevistas e participações em
congressos, seminários, fóruns e outros eventos
Data

Cidade - UF

Instituição Promotora

Evento

Tema

19/1

Brasília

25/1

Porto Alegre - Anibal Quijano
RS

Seminário sobre
Conhecimento,
"Conhecimento,
Democracia, Revolução
Democracia, Revolução"

26/1 a
31/1

Porto Alegre - Fórum Social Mundial
RS

Fórum Social Mundial

28/1

Porto Alegre - Fórum Social Mundial
RS

Debate (mesa redonda) A questão do aborto
sobre a questão do
aborto

22/2

Rio de Janeiro Movimento Fé e Política
- RJ

Articulação do
Movimento Fé e Política
no Estado do Rio de
Janeiro

7/3

Rio de Janeiro Revista Época
- RJ

Entrevista / Reportagem Pesquisa revela conflito
"A Igreja dividida"
entre a visão dos católicos
e as orientações do
Vaticano

18/3

Belo Horizonte Sociedade de Teologia e Reunião
- MG
Ciências da Religião SOTER

Relevância da Teologia

20/3

Rio de Janeiro Militantes de
- RJ
Movimentos Sociais

Debate sobre filme "A
Batalha de Argel"

Comentário

01/04 a
02/04

Correas – RJ

Encontro de Assessores
de Cebs

Conjuntura nacional e
eclesial

7/5

Rio de Janeiro Movimento Fé e Política
- RJ

Fórum estadual de Fé e
Política

A atualidade da relação Fé
& Política

16/5

Rio de Janeiro Câmara Municipal do Rio Audiência Pública
- RJ
de Janeiro

Políticas Públicas de
Juventude

17/5

Rio de Janeiro Arquidiocese do Rio de
- RJ
Janeiro

Seminário de Formação
de Assessores e
Coordenadores de
Pastoral de Juventude

Marco Referencial da
Pastoral da Juventude do
Brasil

20/5 a
22/5

Rio Bonito - RJ Ibase

Seminário da Agenda
Pós-Neoliberal

Democracia

25/5 a
26/5

Belo Horizonte Mandato Deputado
- MG
Durval Ângelo

Reunião

Panorama político no
Brasil

7/6

Rio de Janeiro Arquidiocese do Rio de
- RJ
Janeiro

Seminário de Formação
de Assessores e
Coordenadores de
Pastoral de Juventude

Marco Referencial da
Pastoral da Juventude do
Brasil

13/6

Rio de Janeiro Estudante de Filosofia - RJ
Niltom

Entrevista

Bibliografia sociológica
sobre juventude

22/6a
28/6

Nova York EUA

Iser Assessoria /
Reunião sobre o Projeto Manisfestação Cultural em
Ministério do
Quilombos
Quilombos
Desenvolvimento Agrário
- PIGGRE

Grupo de Emaús

Oikosnet

Encontro Anual

V Fórum Social Mundial

Articulação do Movimento
Fé e Política no RJ

Perspectivas Teológicas
para OIKOSNET
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Data

Cidade - UF

Instituição Promotora

Evento

Tema

28/6

Rio de Janeiro Arquidiocese do Rio de
- RJ
Janeiro

Seminário de Formação
de Assessores e
Coordenadores de
Pastoral de Juventude

1/7

Nova Iguaçu - Comissão de CEBs do
RJ
Regional Leste 1

Encontro dos Delegados Cebs: espiritualidade
do Regional Leste 1 ao
libertadora
XIo. Intereclesial

5/8

Rio de Janeiro Iser
- RJ

Debate de lançamento
do livro "Retratos da
Juventude Brasileira"

Retratos da Juventude
Brasileira

10/8

Rio de Janeiro Ibase
- RJ

Debate em
comemoração aos 70
anos do Betinho

Ética na Política

24/8

Rio de Janeiro Jonathan Smith
- RJ

Consultoria

Cebs, relação de gênero,
práticas reprodutivas,
panorama religioso
brasileiro

29/8

Belo Horizonte Sociedade de Teologia e Reunião com os
- MG
Ciências da Religião arcebispos
SOTER / MG

10/9

Seropédica RJ

23/9

Rio de Janeiro TV Futura
- RJ

Entrevista

5/10

Brasília - DF

Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social

8/10

Rio de Janeiro Curso do Rio
- RJ

Encontro das equipes do
Curso do Rio

Meio Ambiente:
Projeto de Deus

20/10

Rio de Janeiro João Paulo S. Botelho
- RJ

Consultoria

Gênese das Cebs,
contexto eclesial
brasileiro - 50/70

24/10 a
25/10

Brasília - DF

Centro Nacional de Fé e Encontro do Centro Nacional Rede de Assessores;
Política - CNBB
de Fé e Política
Análise de Conjuntura

28/10 a
30/10

Guapimirim RJ

Grupo de mulheres

Seminário "Um outro
envelhecer é possível"

Condicionamentos
socio-culturais do
processo de
envelhecer

4/11 a
6/11

Correias - RJ

Grupo de Emaús

Encontro de Assessores de
CEBs

Conjuntura
sociopolítica

7/11

Belo Horizonte Sociedade de Teologia e Reunião de preparação
- MG
Ciências da Religião Congresso 2006
SOTER

Religião e
transformação social

26/11 a
27/11

Rio de Janeiro Rede de Cristãos de
- RJ
classes médias

Fórum da Rede de Cristãos
de classes médias

Democracia
representativa no
curto, médio e longo
prazo

1/12

Brasília - DF

Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social

Comissão de CEBs do
Regional Leste 1

Palácio do Planalto

Conselho de
Desenvolvimento
Econômico e Social /
Palácio do Planalto

Marco Referencial da
Pastoral da Juventude do
Brasil

Panorama da Teologia
hoje

Encontro dos Delegados Avaliação do Encontro e
do Regional do XIo.
Perspectivas
Intereclesial
Culto aos santos na
sociedade brasileira
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