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Introdução
O Iser Assessoria é uma associação sem fins lucrativos, uma organização não governamental, cuja missão é fortalecer a democracia participativa nos campos político e
eclesial, com vistas à superação das desigualdades sociais, à ampliação da esfera dos
direitos e à afirmação da cidadania. Busca incentivar a participação de setores da sociedade civil – especialmente dos setores populares - na formulação e no controle das
políticas públicas. Assume ainda como tarefa produzir e divulgar um melhor conhecimento do campo religioso brasileiro e aprofundar o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Suas formas específicas de contribuição são a formação, a pesquisa, a pro-

dução e a difusão de conhecimentos no campo das Ciências Sociais e da Teologia.
O Iser Assessoria é fruto da Equipe de Assessoria às Organizações de Base e Entidades Religiosas, criada em 1982 no ISER – Instituto de Estudos da Religião, para promover a “circulação de saberes”, através de atividades de formação, das quais as
mais características são as assessorias. Aos poucos, a Equipe de Assessoria foi desenvolvendo outros trabalhos, até se transformar, em 1995, numa ONG autônoma, o
Iser Assessoria.
As pessoas que participam de nossas atividades são ligadas a movimentos sociais,
igrejas e instituições voltadas ao trabalho no meio 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.
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Balanço de 2008
A conjuntura sociopolítica
Este foi o sexto ano do governo de Lula, que está em seu segundo mandato (2007-2010). Os
indicadores socioeconômicos vêm melhorando desde 2007, quando o crescimento do PIB atingiu
5,4%. O programa Bolsa-Família, de auxílio aos mais pobres, estendeu-se a 11 milhões de unidades familiares, e o valor da bolsa foi reajustado. Graças a este auxílio e, sobretudo, ao aumento
real do salário-mínimo (US$ 180), houve redução da pobreza, de um lado, e ampliação do mercado interno, de outro.
Além disso, o ano de 2008 se caracterizou pelo aumento do emprego, inclusive do emprego formal (com carteira assinada, isto é, com garantia dos direitos trabalhistas). Esse processo interno
fez com que a crise econômica internacional, desencadeada em setembro, se manifestasse no
Brasil apenas no final do ano, com a redução da atividade produtiva.
Mas o ano começou ainda sob o impacto da greve de fome do bispo D. Luís Cappio contra o projeto governamental de transposição do Rio São Francisco. A greve durou 24 dias e recebeu o
apoio de movimentos sociais e de setores das igrejas por todo o Brasil (e até no exterior), assim
como reação de outros setores em defesa do governo. Neste ano, o governo também intensificou
os esforços para implementar as grandes hidrelétricas na Amazônia (rios Madeira, Xingu, Tocantins) – Jirau, Santo Antonio, Belo Monte, Estreito, entre outras. Tais grandes projetos constam do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - principal iniciativa do segundo mandato – numa
associação entre o governo e grandes empreiteiras. Em razão disso, têm ocorrido muitas manifestações de protesto, organizadas por grupos sociais e povos indígenas que serão afetados por
estas obras.
Do ponto de vista dos movimentos sociais, o abalo maior veio da demissão da Ministra do MeioAmbiente, Marina Silva. Sua saída do governo se deu por não encontrar respaldo para as políticas
que defendia, contra os interesses do agronegócio. A nova orientação do Ministério não tem
oposto muita resistência aos grandes produtores: a legislação vem sendo flexibilizada, facilitando
a sua expansão. Em virtude da opção pelo agronegócio, centrado na exportação das chamadas
commodities (soja, carne, minério de ferro, etc.), o governo vem cedendo às exigências das
grandes empresas, com o agravamento da questão ecológica: cresce o desmatamento na Amazônia, e o bioma do Cerrado vem sendo duramente atingido.
Mas o que há de mais criticável no governo atual é, sem dúvida, a manutenção da política econômica neoliberal, com a priorização do pagamento da dívida e a política de juros altos para o
controle da inflação. Em razão desta escolha, mesmo depois de setembro, quando a maior parte
dos países do mundo reduziu sua taxa de juros para fazer face à recessão, o Banco Central brasileiro manteve os juros elevados – o Brasil detém as mais altas taxas de juros reais do mundo.
Em síntese, o governo atende em primeiro lugar aos interesses do capital financeiro (bancos e
rentistas), aos grandes empresários da cidade e do campo (agronegócio) e pratica, junto aos
mais pobres, uma política assistencialista. Tem, por causa disso, uma aceitação elevada tanto
junto aos mais ricos quanto junto aos mais pobres: sua taxa de popularidade foi superior a 80%,
no final do ano. Mas, de fato, o país não tem um projeto articulado de desenvolvimento, embora
realize grandes obras. No campo da energia, além das grandes hidrelétricas, o governo está retomando a construção de usinas nucleares, opção que tinha sido abandonada há vários anos.
No campo político, o governo manteve o padrão clientelista de relacionamento com o Congresso
praticado pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002): a oferta de cargos e vantagens
para a aprovação de seus projetos. Graças a uma aliança que reúne 15 partidos políticos, o Legislativo é facilmente controlado pelo Executivo. A ética na política, que caracterizava e diferenciava o PT (Partido dos Trabalhadores) - o partido do presidente -, deixou de ser uma preocupação,
simplesmente desapareceu do vocabulário dos dirigentes: o que conta é a conquista do fim almejado. Este foi um ano de eleições municipais (prefeitos e vereadores) e o que se viu, na maior
parte dos casos, foi a busca de todo tipo de alianças políticas, norteadas unicamente pelo critério
da vitória eleitoral.
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Os movimentos sociais vêm se reorganizando e retomando ou ampliando suas lutas - MST, MAB,
Via Campesina, organizações dos povos indígenas, movimentos de mulheres, movimento afrodescendente, movimento ambientalista, organizações sindicais. Do mesmo modo, pastorais sociais como o CIMI, a CPT - e outras entidades da sociedade civil - como a OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o CONIC (Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs), o Grito dos Excluídos, o Jubileu Sul - vêm elevando sua voz para defender os
direitos dos trabalhadores, dos oprimidos, dos excluídos e para afirmar que “um outro Brasil é
possível”. A Assembléia Popular – articulação nacional de movimentos e pastorais sociais – se
esforça para estender sua capacidade de mobilização. Crescem também os esforços por uma
maior capacidade de controle social da política, através da atuação em conselhos de direitos e
conferências (a nível municipal, estadual e federal) e de grupos de acompanhamento do legislativo (a nível municipal).
Um elemento preocupante da atual conjuntura é o crescente processo de criminalização dos movimentos sociais. No campo, observa-se, nos últimos anos, um recrudescimento do clima repressivo que vivemos à época da ditadura militar (1964-1985): assassinatos de trabalhadores rurais e
de lideranças indígenas, da irmã Dorothy Stang, a absolvição do mandante deste assassinato, as
ameaças e a violência dos grandes produtores de arroz em Roraima contra povos indígenas, a
ameaça de morte a três bispos na Amazônia, etc. O trabalho semiescravo continua presente em
muitos lugares do Brasil, particularmente nas plantações de cana-de-açúcar – onde se produz o
etanol, agrocombustível cuja produção vem sendo fortemente incentivada pelo governo. A este
respeito, é muito revelador o amplo relatório elaborado pela CPT e pela Rede Social de Justiça e
Direitos Humanos sobre os impactos da produção de cana no Cerrado e na Amazônia, recentemente publicado.

A conjuntura religiosa e eclesial
Com relação às comunidades eclesiais de base (CEBs), intensificou-se nas bases e nas regiões, a
preparação ao 12º Encontro Intereclesial, a se realizar em julho de 2009, em Porto Velho (estado
de Rondônia, na Amazônia). A preparação enfatiza a temática do meio-ambiente e a defesa da
Amazônia. Por outro lado, as Igrejas-membro do CONIC assumiram o compromisso de realizar
juntas a Campanha da Fraternidade no ano de 2010, no centenário do Congresso Missionário de
Edimburgo, marco do movimento ecumênico contemporâneo. A Campanha, que se realiza no
período da Quaresma, terá como tema “Economia e Vida” e como lema “Vocês não podem servir
a Deus e ao dinheiro” (Mt 6, 24). A Campanha da Fraternidade-2010 será, portanto, ecumênica.
Um dos grandes desafios no momento entre as Igrejas no Brasil é manter o diálogo ecumênico
iniciado ao longo dos anos 60 e 70. Percebemos hoje que as Igrejas estão num processo de autoisolamento. Muitas vezes, este fechamento entre as cúpulas reflete uma pressão vinda das bases
destas Igrejas. Esta pressão, de cunho pentecostal, é sustentada por uma leitura fundamentalista
das Escrituras.
Durante o ano de 2008 se deu a recepção do Documento de Aparecida – as conclusões da Quinta
Conferência Episcopal Latino-Americana, ocorrida em abril de 2007 na cidade de Aparecida, no
Brasil. Esta Conferência foi a retomada das conferências episcopais realizadas na América Latina,
interrompidas desde Santo Domingo, em 1992. Durante este intervalo, os encontros eram feitos
no Vaticano, sob a forma de Sínodo. Além disso, foi significativo o local escolhido para o encontro
ser o Brasil, já que o Vaticano trata a Igreja no Brasil com certa desconfiança. Depois da Quinta
Conferência, houve um grande impulso de encontros acadêmicos, comunitários ou pastorais,
também bloqueados depois de 1992. O Documento de Aparecida reafirma algumas importantes
conclusões das conferências de Medellín e Puebla, como as CEBs, a opção preferencial pelos pobres, e pede uma vigorosa reforma estrutural na Igreja Católica como um passo importante nos
trabalhos de evangelização.
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A contribuição do Iser Assessoria em 2008
(uma síntese do relatório)
A equipe do Iser Assessoria oferece serviços à organização e mobilização dos setores populares
através da formação, nas áreas das Ciências Sociais e da Teologia. Atingimos sobretudo lideranças populares e agentes intermediários, jovens e estudantes pertencentes a pastorais sociais, a
movimentos sociais, a comunidades de base; atingimos também professores, pesquisadores, setores profissionais; e clérigos, religiosos, seminaristas, bispos.
Em 2008, nossas atividades de formação estiveram centradas nas seguintes temáticas:


Análise da conjuntura sócio-econômico-política e da conjuntura das Igrejas no Brasil e na
América Latina;



Fé e política: fé e engajamento sócio-político; ética na política; participação e controle social.



Juventude, análise de sua situação e desafios à evangelização; cidadania e políticas públicas;



Controle social da esfera pública: Grupos de Acompanhamento do Legislativo, conselhos de
direitos, movimentos sociais;



Igreja no Brasil e na América Latina; as perspectivas abertas pelo documento de Aparecida;



Teologia: teologia da libertação; mística e espiritualidade; diálogo interreligioso e pluralismo;
globalização, consciência planetária e ecologia; ética do cuidado.



Comunidades de base (CEBs): na realidade brasileira; na Amazônia; leitura popular da Bíblia;



Sociologia da religião: catolicismo popular; protestantismo; pentecostalismo; religiões
mediúnicas.

Como fizemos isso?


Quanto ao apoio às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), assessoramos as dioceses de
Nova Iguaçu e Duque de Caxias – na Baixada Fluminense – e de Volta Redonda, todas no
estado do Rio de Janeiro. Na diocese de Nova Iguaçu, há um acompanhamento especial à
comissão de pastoral bíblica.



Decidimos divulgar uma experiência inovadora, as comunidades de base ecológicas, organizadas na Prelazia de Tefé, no Amazonas. Para isso, elaboramos uma entrevista com o bispo e a
divulgamos em nossa página internet (e também na página da ADITAL e do IHU).



O Iser Assessoria colaborou na organização do 3º Encontro estadual de Fé e Política do Rio
de Janeiro, realizado em abril, em Mesquita (RJ), com a participação de mais de 200 pessoas
de 20 municípios. E ajudou a organizar o Fórum estadual sobre “O Seguimento de Jesus e a
Participação Política”, em novembro, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 100 pessoas de 14
municípios. Pedro Ribeiro elaborou uma cartilha de preparação das eleições municipais nas
bases, que teve muita repercussão: foi distribuída em milhares de exemplares por todo o Brasil.



O Iser Assessoria manteve a colaboração com o Centro Nacional de Fé e Política D. Hélder
Câmara (CEFEP), participando dos dois seminários realizados no ano e do curso nacional, que
utiliza o processo de educação à distância. Nos dois seminários, Pedro Ribeiro apresentou a
análise da conjuntura nacional; no segundo seminário, Paulo Fernando Andrade fez uma exposição sobre “Democracia e doutrina social da Igreja”. No curso nacional, Pedro e Ivo
Lesbaupin participaram da parte presencial do curso, em janeiro.



Fizemos análises da conjuntura sociopolítica nacional: Pedro Ribeiro continuou a preparar
estas análises para a CNBB, com a colaboração de uma equipe – nós as disponibilizamos em
nossa página internet. Colocamos também, em nossa página, numa periodicidade semestral,
uma análise da conjuntura nacional.



Participamos e incentivamos a articulação da Assembléia Popular – que reúne movimentos
sociais e pastorais sociais de todo o país. Estivemos em fevereiro na Plenária da Assembléia
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Popular, em Brasília e, em novembro, na reunião nacional que se realizou em São Paulo. A
Assembléia decidiu dedicar o ano de 2009 à discussão do “Projeto Popular para o Brasil”.


Colaboramos com a Rede Cone Sul (Oikosnet América Latina), através da participação de
Lúcia Ribeiro no grupo de pesquisa sobre migrações na América Latina.



Continuamos a avaliar um projeto social voltado para jovens em Duque de Caxias (Baixada
Fluminense);



Em parceria com a ONG Nova Pesquisa
realizamos uma série de oficinas sobre
municípios do estado do Rio de Janeiro
bre a situação da juventude no Brasil e
trabalham com jovens.



e Assessoria em Educação e com a Oficina de Ideias
“Cidadania e Direitos Humanos” para jovens de três
(Resende, Porto Real e Quatis); demos um curso soseu impacto sobre as famílias, para profissionais que

Destacamos aqui o Encontro de Formação e de Diálogo Ecumênico assessorado pelo conhecido teólogo católico José Comblin, cuja realização apoiamos. Consideramos importante investir cada vez mais nestes trabalhos, privilegiando eventos e assessorias voltadas para a
confraternização entre as comunidades e Igrejas tendo como grande horizonte a proposta do
Reino de Deus.

Que meios utilizamos?
No último ano, foram mais de cem assessorias, oferecidas por todo o Brasil, atingindo milhares de
pessoas:

Assessorias realizadas em 2008

Total de Assessorias
Pessoas diretamente atingidas

118
10.016

Número de participantes segundo o seu perfil
Participantes

Nº

Jovens e Estudantes

1.984

Agentes de pastoral

1.764

Clérigos e Religiosos/as

1.528

Animadores de comunidade

1.510

Professores ou pesquisadores

1.343

Lideranças locais

844

Bispos

428

Lideranças regionais / nacionais

251

Parlamentares e políticos

153

Técnicos do Estado

106

Técnicos de ONGs

54

Outros

51
10.016

Os participantes das assessorias podem ser classificados como (do maior ao menor número de
participantes): jovens e estudantes; agentes de pastoral; clérigos e religiosos; animadores de
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comunidades; professores ou pesquisadores; lideranças locais; bispos; lideranças regionais ou
nacionais; parlamentares e políticos; técnicos do Estado; técnicos de ONGs; público em geral.
Quanto à distribuição geográfica, embora atendamos a convites de todo o Brasil, as regiões em
que demos assessorias no último ano foram Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo) – 89 assessorias; Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal) – 18 assessorias; Sul (Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná) – 6 assessorias. É preciso considerar que alguns encontros que assessoramos têm dimensão nacional, reunindo gente de muitos estados do Brasil.
Houve ainda 5 assessorias em outros países.
Quanto à abrangência, houve 55 assessorias de âmbito local e a maior parte (63) foram de âmbito estadual, regional, nacional ou internacional.
Nos anexos II e III, encontram-se quadros comparativos detalhados das assessorias realizadas
nos últimos anos.
Quanto às Publicações, os membros da equipe escreveram, no último ano, 2 livros, 15 capítulos
de livros, 12 artigos em periódicos, 3 cadernos de formação e 10 círculos bíblicos, além de 5 artigos em jornais e magazines e 13 entrevistas para rádios, jornais ou televisão; e produziram um
CD. Publicaram também 10 artigos virtuais, isto é, em sítios da Internet (ver a lista das publicações no Anexo V). Reforçamos nossa parceria com o sítio internet do Instituto Humanitas da Universidade Vale dos Sinos (www.unisinos.br/ihu). Temos publicado artigos, entrevistas, neste sítio
e, no ano passado, participamos de uma publicação sobre a questão da interrupção voluntária da
gravidez (Cadernos IHU de Formação n. 25). Temos também colaborado frequentemente com o
sítio Agência de Informações Frei Tito para a América Latina (ADITAL – www.adital.com.br).
Um avanço em 2008 diz respeito à nossa página da Internet. Tivemos dificuldades em 2007 e
decidimos mudar a empresa responsável pela página: com as modificações introduzidas, conseguimos nos tornar mais ágeis na divulgação de notícias e artigos, e oferecer melhor informação a
nossos leitores. O resultado desse esforço pode ser visto no Anexo VI, que compara a quantidade
de acessos à nossa página.
Aproveitando a reestruturação da página, intensificamos a elaboração de dossiês sobre temas
específicos - uma seleção qualificada de artigos publicados na mídia sobre temas da atualidade
ligados a nossas linhas de trabalho -: foi o caso do dossiê sobre a crise econômica internacional.
Esses dossiês são divulgados através de mala direta e de nossa página web, onde se encontram
disponíveis para impressão e baixamento.

Dinâmica interna
No ano de 2008, começamos a implementar uma série de mudanças sugeridas no processo de
desenvolvimento institucional, concluído em fins de 2007. Do ponto de vista do planejamento e
da execução de atividades, procuramos nos concentrar em dois programas, o Programa Cidadania
e Democracia e o Programa Religião e Sociedade. No que diz respeito à organização administrativa e gestão institucional, desenvolvemos novas instâncias de trabalho: há agora uma coordenação, composta por dois membros (o secretário-executivo, Ivo Lesbaupin, e o secretário-adjunto,
Névio Fiorin), uma equipe permanente, isto é, que trabalha no escritório e se responsabiliza pelo
desenvolvimento de nossas atividades, composta por quatro membros (os dois secretários, a coordenadora do Programa Cidadania e Democracia, Solange Rodrigues; e o coordenador do Programa Religião e Sociedade, Francisco Orofino) e um conselho consultivo, que se reúne, a cada
dois meses, para avaliar a gestão da entidade e apontar sugestões para seu funcionamento, e
que é composto pelos membros da equipe permanente e mais duas pessoas da equipe de assessores, Lúcia Ribeiro e Renata Menezes, eleitas para esse conselho. Nesse novo modelo, as reuniões com o conjunto da equipe de assessores passaram a ser mensais.
A relação entre essas novas instâncias e a diretoria permanece a mesma, ficando para nós em
2009 o desafio de intensificar a relação com a integralidade de nosso corpo de sócios. O apoio
técnico, dado por uma secretária e uma auxiliar de serviços gerais, manteve a mesma composição.
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Do ponto de vista do treinamento para a gestão, a equipe permanente fez esse ano, juntamente
com a secretária, Carla Brito, uma oficina de dois dias com o consultor Luciano Padrão, sobre
métodos de planejamento, monitoramento e avaliação, em especial sobre o “marco lógico”.
Com relação à questão financeira, desde 2005 passamos a sofrer as conseqüências da política
governamental de valorização do real frente ao dólar, o que nos obrigou à redução de despesas,
inclusive dos salários. Este período de perdas durou até o segundo semestre de 2008, quando
eclodiu a crise financeira internacional e as taxas de câmbio mudaram, com a subida do dólar, o
que permitiu recobrar parcialmente nossas finanças (ver mais adiante: prestação de contas). No
entanto, o ganho atual ainda não foi suficiente para atingirmos o patamar de 2005.
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Relatório de Atividades 2008
Este relatório segue o seguinte formato: vamos apresentar, passo a passo, os programas e suas
respectivas metas – tais como constam do Programa Institucional 2007-2009 -, relatando o que
foi realizado, bem como, quando for o caso, afastamentos em relação à proposta inicial, com as
respectivas justificativas.

Programa Cidadania e Democracia
Este programa visa contribuir para aprofundar a democracia participativa e para ampliar a capacidade de ação dos setores populares.
As assessorias são uma das atividades características de nossa equipe. Neste Programa, havíamos
previsto 36 assessorias e demos um total de 49 assessorias. Houve menos assessorias que o previsto na linha de ação Cidadania e Controle Social mas, em compensação, houve muito mais nas
outras linhas de ação.

Linha de ação
Cidadania e Controle Social
O objetivo desta linha é oferecer formação e incentivar e promover práticas e instituições de controle social sobre o poder político. Outros temas ligados ao exercício da cidadania também fazem
parte desta linha de ação.

Assessorias
Os membros da equipe deram 10 assessorias nesta temática (no Programa Institucional 20072009 havíamos previsto 15 assessorias):
Data

Cidade – UF

Organização Promotora – Evento

Tema

Nº

16/01/2008

Brasília – DF

Centro Fé e Política Dom Helder Câmara –
CEFEP: Curso Nacional de Fé e Política

As grandes etapas do capitalismo

50

17/01/2008

Brasília – DF

Centro Fé e Política Dom Helder Câmara –
CEFEP: Curso Nacional de Fé e Política

Teoria Sociológica do Modo de
Produção

50

27/03/2008

Rio de Janeiro Faculdades Integradas de Jacarepaguá –
– RJ
Aula Magna Inaugural do Ano Acadêmico

29/04/2008

São Paulo – SP Comissão de Cidadania e Reprodução –
Intersecções entre Saúde,
CEBRAP: I Ciclo de Debates CCR / 2008:
Ciência, Ética e Valores ReligiEstado laico, democracia e direitos humaosos
nos. Os perigos do conservadorismo sobre o
direito à saúde

50

09/07/2008

Niterói – RJ

Controle Social e Eleições
Municipais 2008

60

23/08/2008

Belo Horizonte Núcleo de Estudos Sociopolíticos – NESP:
– MG
Seminário de Formação Política

O Voto Proporcional

80

08/09/2008 a
10/09/2008

São Paulo – SP CESEP: Curso de Formação Pastoral

Movimentos sociais e espaço
urbano

20

Grupo Fé e Cidadania de Niterói – Debate
sobre as Eleições Municipais
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Novos profissionais para novos 500
tempos

Data

Cidade – UF

Organização Promotora – Evento

Tema

Nº

14/10/2008

Buenos Aires – Centro Nueva Tierra – Lançamento de livros: Masculino / Feminino: chaves
Argentina
Masculino/Feminino- experiências vividas – de leitura
Lucia Ribeiro e Fé exigente, Política realista
– Luiz A. G. Souza

20

05/11/2008

Rio de Janeiro Seminário Batista do Rio de Janeiro
- RJ

Debate sobre o Filme Batismo
de Sangue

40

14/11/2008

São Paulo - SP Assembleia Popular: Seminário Nacional

Um Projeto Popular para o
Brasil

50

Publicações
Ivo Lesbaupin
Publicações virtuais
“CF-2008 e o debate sobre a interrupção voluntária da gravidez” - Lúcia Ribeiro e Ivo Lesbaupin
– junho – 28 pp.
“Direitos humanos e multinacionais” - Entrevista – junho – 3 pp.
“Participação popular, controle social e eleições municipais” – junho – 8 pp.
“Lições a tirar da crise econômica internacional” – novembro– 7 págs.
Lúcia Ribeiro
Artigos publicados em periódicos
Nosso corpo (não) nos pertence - Outubro.
“Escolhe, pois, a Vida!”. Maio.
“A interrupção voluntária da gravidez: questões em aberto no interior da Igreja católica”.
Demais Trabalhos
“A situação de brasileiros em Atlanta” - 18/11/2008.
Entrevistas
"A interrupção voluntária da gravidez” – Entrevista para TV - 12/05/2008.
“Sexualidade e ética” – Entrevista - 07/06/2008.
“Em defesa da vida: a Igreja e a questão do aborto” – Entrevista.

Assembléia Popular
Na linha de ação destacamos participação na Assembléia Popular - uma articulação de movimentos sociais e pastorais de todo o Brasil, iniciada em 2005, cujos objetivos estão contidos no texto
“Mutirão por um novo Brasil: o Brasil que nós queremos”, o qual define um projeto de sociedade
segundo os interesses dos/as trabalhadores/as.
Em 2008, a Assembléia Popular realizou dois encontros, dos quais Ivo Lesbaupin participou. O
primeiro foi em fevereiro, reunindo 150 representantes de movimentos e entidades de 22 estados. O encontro definiu as principais lutas do ano: a mobilização em torno da redução das tarifas
de energia elétrica – junto com o debate sobre o modelo energético -, e a discussão sobre poder
popular local, tendo em vista as eleições municipais de outubro.
O segundo encontro reuniu 50 pessoas de vários estados e nele se privilegiou a análise da crise
econômica mundial e as mudanças que estão ocorrendo na América Latina, quanto aos governos
com políticas alternativas às neoliberais (Venezuela, Bolívia, Equador, Paraguai) e à articulação
dos movimentos sociais. Definiu-se que o ano de 2009 será dedicado à atualização do documento
de Projeto Popular de 2005, a partir de uma discussão feita nas bases, nos grupos, nos movimentos. Uma equipe de síntese – integrada também por Ivo Lesbaupin - elaborará o texto final.
Afirmou-se também a necessidade da continuação do trabalho de base que vem sendo desenvolvido.
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Linha de ação
Exclusão social, políticas públicas e conjuntura
Uma de nossas contribuições mais constantes como entidade tem sido a produção regular de
análises da conjuntura socioeconomicopolítica brasileira, que disponibilizamos através de nosso
sítio na Internet. Queremos completar esta tarefa tornando disponíveis para o público indicadores
sobre a situação da exclusão social no Brasil, a fim de oferecer subsídios para a ação social.

Assessorias
Tínhamos previsto 7 assessorias sobre esta temática e demos 12 assessorias, a maioria sobre a
conjuntura sociopolítica e algumas incluem a conjuntura religiosa:
Data
06/01/2008

Cidade - UF
Organização Promotora – Evento
Campinas Missionárias de Jesus Crucificado - AsSP
sembleia Geral da Congregação

Tema
Conjuntura e Desafios para a
Igreja

06/01/2008 a São Paulo - SP Centro Ecumênico de Serviços à Evangeli- Análise de Conjuntura
08/01/2008
zação e Educação Popular - CESEP: Curso
de Verão
02/04/2008 Indaiatuba Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Análise de Conjuntura SociopoSP
– CNBB: Assembléia Geral
lítica

Nº
80
550

380

05/04/2008 a Petrópolis 06/04/2008 RJ

Grupo Emaús - Encontro de Assessores

Conjuntura Política e Religiosa

25

04/06/2008

Aracruz - ES

Associação de Presbíteros do Regional
Leste II - Congresso de presbíteros

Conjuntura Política e Desafios
para a Pastoral

130

11/06/2008

Brasília - DF

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Análise de Conjuntura SocioPo– CNBB: Reunião do Conselho Permalítica
nente

70

26/07/2008

Brasília - DF

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Análise de Conjuntura SocioPo– CNBB: Reunião do Conselho Permalítica
nente

70

19/08/2008

Brasília - DF

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Análise de Conjuntura Sociopo– CNBB: Reunião do Conselho Permalítica
nente

30

04/09/2008

Juiz de Fora - Colégios Jesuítas de MG, SP e RJ - EnMG
contro dos estudantes de colégios jesuítas

24/09/2008

Brasília - DF

17/11/2008

Rio de Janeiro Irmãs do Cenáculo
- RJ

22/11/2008 a Petrópolis 23/11/2008 RJ

Análise de Conjuntura

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Análise de Conjuntura Sociopo- CNBB: Reunião do Conselho Permalítica
nente

Grupo Emaús - Encontro de Assessores

30

Análise da Conjuntura Nacional
sócio-econômico-política

8

Conjuntura Política e Religiosa

25

Publicações
Ivo Lesbaupin
Publicações virtuais
“Uma avaliação do governo Lula: 2003-2007” – março – 35 págs.
“O retorno do culto à personalidade” – fevereiro – 6 págs.
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100

Pedro Ribeiro de Oliveira
Artigos em jornais ou revistas (Magazine)
Crise alimentar: mercado e debate ideológico. 3 págs.
Efeitos da crise na política e na economia. Dezembro.
Analisando conjunturas. Julho.
Politizar as eleições. Março-abril.
Publicações virtuais
Análise da conjuntura nacional – para a CNBB - fevereiro.
Análise da conjuntura nacional – para a CNBB - junho.
Análise da conjuntura nacional – para a CNBB - agosto.
Análise da conjuntura nacional – para a CNBB - setembro.
Análise da conjuntura nacional – para a CNBB - novembro.

Análises de conjuntura
Pedro Ribeiro continuou a preparar estas análises para a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), com a colaboração de uma equipe. Foram três no ano. Estas análises são colocadas no
sítio Internet da CNBB e no nosso próprio sítio. Também fazemos uma análise da conjuntura nacional e a colocamos em nossa página Internet, numa periodicidade semestral.

Linha de ação
Fé e Política
Um dos pilares de nossa atuação é o apoio a grupos de “fé e política”, formados por pessoas
cristãs que consideram a política uma dimensão fundamental da vivência de sua fé. Contribuímos
para a articulação nacional e estadual do Movimento Fé e Política, assim como apoiamos o trabalho do Centro Nacional de Fé e Política D. Hélder Câmara (CEFEP), que investe na formação de
formadores das Escolas de Fé e Política em todo o país.

Assessorias
Em nosso Projeto Trienal, havíamos previsto 7 assessorias nesta temática, e fizemos 16:
Data
16/02/2008

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento

Tema

Nº

Avanços e Perspectivas a partir
do 6º Encontro de Fé e Política

20

24/03/2008 a São Félix do
Prelazia de São Félix do Araguaia - For27/03/2008
Araguaia - MT mação em Fé e Política

Eleições Municipais

45

12/04/2008 a Goiânia - GO
13/04/2008

A mística do militante em tempo
de globalização

30

19/04/2008

Nova Iguaçu - Movimento Nacional de Fé e Política RJ
Avaliação do 6º Encontro

Movimento Fé e Política de Goiás - Encontro Estadual

Rio de Janeiro Movimento Fé e Política do Rio de Ja– RJ
neiro

25/04/2008 a Brasília - DF
27/04/2008

Participação popular, controle
social e as eleições de 2008

Centro Fé e Política Dom Helder Câmara Conjuntura Nacional e Planeja– CEFEP: Encontro de assessores
mento de atividades

205
23

19/05/2008

Belo Horizonte Mandato Coletivo Durval Ângelo - En- MG
contro com Assessores Parlamentares

Conjuntura nacional e eclesial

5

10/06/2008

Duque de
Caxias - RJ

Região Periferia - Diocese de Duque de
Caxias - Seminário de Fé e Política

Fé e Política: a caminhada da
Igreja no Brasil

20

14/07/2008

Belo Horizonte Mandato Coletivo Durval Angelo - En- MG
contro com candidatos e articuladores
das eleições municipais 2008 ligados ao
mandato

Análise da Conjuntura Política

19
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Data
27/08/2008

Cidade - UF
Niterói - RJ

Organização Promotora - Evento

Tema

Pastoral Universitária - PU: Debate sobre Movimentos sociais e Igreja ono filme Batismo de Sangue
tem e hoje

06/10/2008 a Rio de Janeiro Convento Santo Antônio - Curso de Te27/10/2008
- RJ
ologia

A conjuntura eclesial a partir do
Documento de Aparecida

Nº
80
200

17/10/2008

São Leopoldo - Instituto Humanitas Unisinos - IHU: De A relação Fé-Política na Igreja
RS
Medellín a Aparecida: marcos, trajetórias Latinoamericana
e perspectivas da Igreja Latinoamericana

108

27/10/2008

Chicago - USA Universidade Saint Paul e Chicago Catholic Theological Union - Seminário
sobre Medellín e a Igreja na América
Latina 40 anos depois

A participação política dos cristãos no Brasil

250

08/11/2008

Ipatinga - MG

Movimento Fé e Política - Encontro da
Coordenação Nacional

Preparação do 7º Encontro Nacional de Fé e Política

24

14/11/2008 a Don Cavati 16/11/2008
MG

Mandato Coletivo Durval Ângelo - Encontro de Políticos Cristãos

Análise de Conjuntura Nacional e 140
Internacional

28/11/2008 a Brasília - DF
30/11/2008

Centro Fé e Política Dom Helder Câmara Conjuntura Política e Religiosa
- CEFEP: Encontro de Assessores

30/11/2008

Nova Friburgo Grupo Serramar de Fé e Política - En- RJ
contro de Formação

Um olhar sobre a conjuntura
política e eclesial da América
Latina

15
20

Colaboração com o CEFEP
Pedro Ribeiro e Ivo Lesbaupin participaram como professores na parte presencial do curso nacional de Fé e Política – baseado na metodologia do ensino à distância -, organizado pelo Centro
Nacional de Fé e Política D. Hélder Câmara (CEFEP), no mês de janeiro. Os mesmos assessores,
juntamente com Paulo Fernando Andrade, participaram de seus dois seminários anuais. O primeiro foi em março e reuniu representantes e assessores das Escolas de Fé e Política de todo o
país. Nele houve um debate sobre “A Democracia hoje na América Latina”. O segundo foi em
novembro, reunindo apenas os assessores, para aprofundar as temáticas da Democracia e dos
Direitos Humanos e da relação da Igreja e da Mídia com estes temas. O objetivo deste segundo
seminário era discutir textos para uma publicação.
Durante o ano, o curso nacional à distância para formadores de Fé e Política teve continuidade,
com término previsto para janeiro de 2009.

Movimento Fé e Política
Pedro Ribeiro de Oliveira continua na Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política que conta
também com a participação de Ivo Lesbaupin e Névio Fiorin. Em 2008, foi feita a avaliação do 6º
Encontro Nacional, realizado em Nova Iguaçu (RJ) em 2007, e o planejamento para o 7º Encontro, que acontecerá de 27 a 29 de novembro de 2009 em Ipatinga (MG), com o tema “Cuidar da

Vida: Espiritualidade, Ecologia e Economia”.
Outra atividade importante foi a Cartilha elaborada por Pedro Ribeiro para o Núcleo de Estudos
Sócio-Políticos da Universidade Católica de Belo Horizonte (NESP), como um subsídio para as eleições municipais de 2008. Ela foi divulgada amplamente, não só em Minas Gerais, mas em várias
dioceses do Brasil. Dividida em oito sessões, ela serviu de base para a discussão política nas comunidades e teve resultados inusitados: ao lado, há uma carta que foi enviada para Pedro por
uma liderança de um município da Prelazia de São Félix do Araguaia, pouco depois das eleições,
onde seu resultado é atribuído à utilização da cartilha:
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“L., 6 de outubro de 2008.
Queridos irmãos(ãs), companheiros de caminhada,
Muito obrigado pela orientação que vocês nos deram aqui no Araguaia em todos os sentidos, principalmente
pelo bonito testemunho cristão desse belo casal que DEUS constituiu e o enviou... Amigos, conseguimos
realizar um bom estudo das cartilhas "participar na política" na comunidade escolar! Foi ótimo. As cartilhas
foram muito bem escritas de forma sintética, densa, simples e profunda. Parabéns! O DVD que N. gravou
com você [Pedro Ribeiro], ampliou mais ainda o foco. Pois bem, como L. [a localidade] (no corpo do relatório
aparece o nome do lugar) é pequena num universo de 2000 eleitores, a gente resolveu fazer o estudo a
partir da escola que tem aproximadamente uns 1000 alunos, acreditando que a juventude viraria a mesa. O
trabalho foi a partir da 5º 5ª. série até o Ensino Médio. Pela sua orientação e da cartilha, demos ênfase ao
legislativo no estudo e no debate. Funcionou. Elegemos uma câmara melhor sem dúvida nenhuma, muitos
dos espertalhões ficaram de fora. Envolvemos alunos, professores e pais (formadores de opinião?), em
seguida ao estudo, levamos os candidatos a prefeito e a vereador na escola, foram três dias de debates
calorosos (cada candidato tinha em mãos a cartilha), estávamos focados na construção de Políticas Públicas
e Orçamento Participativo. A cada dia, uma coligação com a participação apenas dos alunos e professores.
Feito isso, no dia 30 de setembro encerramos com a festa da "democradura", como diz o outro Pedro, foi um
debate com a presença dos três candidatos e seus vices, e toda a comunidade escolar (pais e alunos), tinha
mais de 800 pessoas. Nós da equipe pastoral que coordenamos, tivemos total confiança por parte dos
candidatos. As regras do debate foram rigorosas, para que eles não ofendessem uns aos outros. Graças a
Deus, deu tudo certo. O povo elogiou muito a atitude da escola. O candidato N., o mais raposa, foi o mais
sabatinado. Obviamente não gostou e disse que a [Igreja local] havia armado uma arapuca (armadilha) com
ele, o "paizinho" do povo, que pena! Paciência!
Quando decepcionamos os ricos e os "poderosos", é sinal que estamos á caminho do evangelho, não é
mesmo? (...) Parece que dessa vez L. vai sair do cativeiro de N. e N. (neo-coronéis da cidade), estamos com
esperança. Estamos juntando a documentação para o arquivo e o (jornal) Alvorada.
Um grande abraço amigos, que Deus continue os abençoando!
N.”

Continuamos também apoiando a articulação do Movimento Fé e Política do estado do Rio de
Janeiro, através de assessorias, participação na coordenação e realização de tarefas de secretaria,
tudo com o objetivo de fortalecer a comunicação entre grupos e pessoas que na sua prática articulam fé e política.
Em 19 de abril de 2008, realizamos no município de Mesquita o 3º Encontro de Fé e Política do
estado do Rio de Janeiro, com a participação de 205 pessoas de 20 municípios. O bispo emérito
Dom Waldyr Calheiros e Ivo Lesbaupin desenvolveram, pela manhã, o tema “Participação Popular,
Controle Social e as eleições de 2008”. À tarde, os participantes formaram grupos de partilha de
experiências para refletir sobre os seguintes temas:
 Conselhos de Direitos
 Orçamento Público
 Grupo de Acompanhamento do Legislativo
 Participação Popular e Reforma Política - Lei 9.840 de Combate à Corrupção Eleitoral
 Espiritualidade e Engajamento Político.
As eleições municipais de 2008 propiciaram diferentes formas de envolvimento dos grupos de Fé
e Política: organização de debates com candidatos (Niterói, Barra Mansa), promoção de eventos
públicos sobre a Lei 9.840 de combate à corrupção eleitoral (Duque de Caxias, Volta Redonda),
apoio à Campanha “Ficha Limpa”, promovida pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE), coletando 1,3 milhão de assinaturas para enviar ao Congresso Nacional um Projeto de
Lei de iniciativa popular que impeça a candidatura de políticos em débito com a Justiça.
Em 15 de novembro, após as eleições, realizamos um Fórum estadual de Fé e Política para refletir
sobre “O Seguimento de Jesus e a Participação Política” com o objetivo de articular cristãos engajados na ação política; reler as eleições na perspectiva da fé engajada; buscar motivações e
novos caminhos a trilhar; pensar atividades para 2009-2010, tendo em vista as próximas eleições.
Participaram desse fórum 118 pessoas de 14 municípios.
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Linha de ação
Juventude, Religião e Política
Responsável: Solange Rodrigues
A temática da juventude, em suas articulações com a religião e a participação sociopolítica, é uma
das linhas de atuação do Iser Assessoria. Nosso objetivo é dar uma contribuição aos processos de
afirmação da cidadania de jovens por meio de assessorias, da interlocução com jovens, com profissionais que trabalham com este segmento social, com agentes de pastoral e com especialistas
neste campo do conhecimento.
Ao longo do ano, realizamos 11 assessorias abordando aspectos sociológicos da problemática
juvenil, envolvendo 388 pessoas. Os temas mais discutidos nas assessorias foram: a situação da
juventude brasileira, em especial no que diz respeito à educação, trabalho e sexualidade, suas
repercussões sobre a família, e os desafios pastorais advindos desta situação.
As assessorias foram solicitadas por organismos de igreja (Diocese, Conferência dos Religiosos do
Brasil e um projeto social que atende jovens, mantido por uma organização católica), organizações de pesquisa e assessoria na área temática (Casa da Juventude e Rede Brasileira de Centros
e Institutos de Juventude) e uma universidade.
Nelas estiveram presentes jovens ligados a pastorais e a projetos sociais; pesquisadores/as e
assessores/as, agentes de pastoral e lideranças de comunidades, professores/as e outros profissionais que trabalham com jovens.

Assessorias
Previmos a realização de 7 assessorias sobre esta temática, realizamos 11 assessorias:
Data

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento

Tema

Centro de Integração à Cultura e Cidadania - CICC: Avaliação do CICC (processo)

26/03/2008

Arrozal - RJ

Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda Evangelização da Juventude:
- Reunião do Clero
desafios e perspectivas

05/04/2008

Rio de Janeiro Conferência dos Religiosos do Brasil - RJ
Regional Rio de Janeiro - CRB-RJ:

05/06/2008

Goiânia - GO

Três universidades do estado de Goiás e Jovens se expressam, dialogam e
Casa da Juventude - Simpósio Interna- aprendem: uma experiência de
cional da Juventude Brasileira – JUBRA
pesquisa e educação popular

20

07/06/2008

Goiânia - GO

Casa da Juventude - CAJU: Reunião de Conteúdos programáticos dos
Observatórios de Juventude e de Cursos Cursos existentes e em implantade Pós Graduação em Juventude
ção e formas de organização dos
Observatórios

15

Rede Brasileira de Centros e Institutos
de Juventude - Seminário de Pesquisa

Planejamento de pesquisa sobre
juventude: delimitação temática
e abordagem metodológica

14

12/07/2008

Barra Mansa - Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda As juventudes no Estado do Rio
RJ
- Reunião do Conselho Pastoral Regional de Janeiro: situação e desafios
pastorais

40

12/07/2008

Volta Redonda Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda Situação dos jovens na atuali- RJ
- Reunião de jovens
dade

50

07/06/2008 a Goiânia - GO
08/06/2008

01/08/2008 a Resende - RJ
18/12/2008

Oficina de Ideias - Secretaria Municipal
de Cultura - Oficinas sobre Cidadania e
Direitos Humanos (processo)
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Avaliação

Nº

01/03/2008 a Duque de
18/12/2008
Caxias - RJ

Juventudes no Rio de Janeiro:
situação e perspectivas

Cidadania e Direitos Humanos

75

60
20

25

Data

Cidade - UF

06/09/2008 a Duque de
04/10/2008
Caxias - RJ

07/10/2008

Organização Promotora - Evento

Tema

Nº

Pontifícia Universidade Católica do Rio
Juventude e relações familiares
de Janeiro - Polo Caxias - As transformações da família na contemporaneidade e
os sistemas de proteção social e jurídico

24

Rio de Janeiro Instituto de Medicina Social (UERJ) e
Políticas Públicas de Juventude
- RJ
Secretaria Municipal de Educação Curso de Capacitação de Professores
sobre Sexualidade e Gravidez na Adolescência

45

Publicações
Solange dos Santos Rodrigues
Trabalho publicado em anais de eventos
“De pesquisa e educação popular: jovens se expressam, dialogam e aprendem”.

Oficinas sobre Cidadania e Direitos Humanos.
A realização de uma série de oficinas sobre Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com a
ONG Nova Pesquisa e Assessoria em Educação e com o projeto social Oficina de Idéias, vinculado
à Secretaria Municipal de Cultura de Resende (RJ). Essa atividade envolveu cerca de 25 jovens e
alguns educadores/as de três cidades: Resende, Quatis e Porto Real, localizadas ao sul do estado
do Rio de Janeiro. As oficinas foram organizadas de modo a partir da realidade, dos interesses e
dos saberes dos/as participantes, articulados a exposições, depoimentos de pessoas significativas
nos movimentos de defesa de direitos humanos na região, exibição e debates de filmes. O programa de formação teve duração de 16h foi desenvolvido ao longo de 4 meses:
30 de agosto – Motivações pessoais para participação coletiva
14 de setembro – Contexto social, político e cultural em que se dá a ação desses sujeitos
12 de outubro - Diferentes paradigmas para a compreensão da juventude
9 de novembro - Cidadania e Direitos Humanos

Participação no III Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira – JUBRA
Esse simpósio, realizado em Goiânia (GO) nos dais 4 a 6 de junho, teve como tema geral Juventudes no mundo contemporâneo: desafios e perspectivas. Foi uma oportunidade conhecer diferentes estudos atuais sobre a juventude. Além disso, foi feita uma comunicação na Mostra de
Projetos Sociais: “De pesquisa e educação popular: jovens se expressam, dialogam e aprendem”
que sistematiza uma experiência realizada no Iser Assessoria. Nos dias que se seguiram ao Simpósio, aproveitando a presença na cidade de diversos especialistas, foram realizados dois seminários na Casa da Juventude Pe. Burnier, por iniciativa da Rede Brasileira de Centros e Institutos de
Juventude. O primeiro abordou os conteúdos programáticos dos Cursos de especialização em
Juventude, assim como as formas de organização dos Observatórios da Juventude existentes no
Brasil. O segundo seminário teve como objetivo o planejamento de uma pesquisa interinstitucional, e foi feita a discussão da delimitação temática e das possíveis abordagens metodológicas.

Assessoria ao Centro de Integração à Cultura e Cidadania – CICC.
Estamos colaborando na avaliação do CICC, projeto de ação social desenvolvido pela Diocese de
Duque de Caxias, que atende jovens dos bairros da periferia deste município da Baixada Fluminense. A avaliação envolve os jovens; seus pais, mães e responsáveis; educadores/as; e lideranças comunitárias e agentes de pastoral. Foram realizadas entrevistas, Grupos Focais, Grupos de
Diálogo e observação participante. Sua conclusão ocorrerá nos primeiros meses de 2009.
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Assessoria ao módulo Juventude e Relações Familiares, no Curso de Extensão “As
transformações da família na contemporaneidade e os sistemas de proteção social e
jurídico”
Trata-se de um curso promovido pelo Polo Avançado da PUC-Rio em Caxias, do qual participaram
25 assistentes sociais, pedagogas e psicólogas que trabalham com jovens em projetos governamentais ou não-governamentais. O módulo foi ministrado em 5 encontros com 4 horas de duração, totalizando 20h/aula. Os temas abordados foram:
Juventude: conceitos fundamentais
Transição para a vida adulta e trajetória de vida
Juventude ou Juventudes: diversidade e experiência geracional comum
Condição juvenil e situação juvenil
Relações intergeracionais e intrageracionais
Juventude e educação: situação e perspectivas
Juventude e mercado de trabalho: limites e possibilidades de ingresso e permanência
Juventude, sexualidade e reprodução
Repercussões na conformação e dinâmica familiar
Dentre as atividades previstas para este ano, não foi possível manter a participação nas reuniões
de estudo do Observatório Jovem, pois elas têm sido realizadas no mesmo horário que as reuniões do Iser Assessoria. No entanto, nossa entidade faz parte de um grupo de discussão virtual
que reúne pesquisadores/as e colaboradores/as do Observatório, através do qual se dá um fluxo
constante de informações sobre publicações, pesquisas e o monitoramento das políticas públicas
de juventude. Já a Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro praticamente paralisou suas atividades em 2008, pois seu presidente e principal
articulador foi candidato a prefeito nas eleições municipais e priorizou em sua agenda os atos
relacionados à campanha eleitoral.
Os Grupos de Diálogo com jovens que seriam promovidos pelo Iser Assessoria no ano não foram
realizados pela restrição de recursos orçamentários. No entanto, fizemos a experiência de utilizar
essa metodologia de investigação e intervenção social no processo de avaliação do CICC. Foram
realizados três Diálogos com jovens e educadores nos meses de abril, com os objetivos de:
avaliar como o CICC tem desenvolvido a sua missão no favorecimento ao acesso a bens
culturais e construção da cidadania;
buscar alternativas para a reestruturação do CICC;
fortalecer o intercâmbio com as comunidades católicas da região onde está situado.
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Participação na Associação Brasileira de ONGs - ABONG
Responsáveis: Solange Rodrigues e Ivo Lesbaupin
Desde 1997 participamos da Associação Brasileira de ONGs (ABONG) - que reúne cerca de trezentas organizações não-governamentais do Brasil, tanto em sua esfera nacional como regional.
Em 2006, na última eleição da Diretoria Executiva, composta por cinco pessoas, Ivo Lesbaupin foi
eleito como um dos dois suplentes.

ABONG Nacional
Durante o ano de 2008, entre outras ações, a ABONG participou ativamente das articulações em
vista de uma Reforma Política mais ampla, na organização da resistência ao projeto de Reforma
Tributária proposto pelo governo e atualmente em discussão no Congresso – que reduz os recursos para a Seguridade Social - e na preparação do Fórum Social Mundial de 2009. A ABONG está
também contribuindo na discussão sobre a proposta de um marco legal para as ONGs no Brasil.

ABONG Regional Sudeste
A ABONG está estruturada em oito Regionais, e o Iser Assessoria pertence à Regional Sudeste,
que abrange os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Em 2008 participamos
das assembléias da Regional Sudeste, e do Grupo de Trabalho (GT) de Regionalização, que tem
por objetivo o fortalecimento da entidade como ator político nos três estados que compõem a
Regional, já que atualmente a maioria das associadas é do Rio de Janeiro. Foi feito um esforço de
articulação com algumas ONGs do estado do Espírito Santo, e estava prevista uma viagem de
membros do GT àquele estado, para apresentar a Abong. No entanto, uma série de dificuldades
relacionadas à crise que afeta a ABONG na Regional obrigou ao adiamento desse contato.
A crise é derivada da grave situação financeira que atinge as ONGs vinculadas à defesa de direitos em todo o país, o que as tem obrigado a reduzir suas equipes. Assim, muitos profissionais que
representavam suas entidades nas reuniões da ABONG foram demitidos ou estão sobrecarregados
de tarefas, limitando sua possibilidade de participação nesta importante articulação. O Colegiado
de Coordenação da Regional teve que ser recomposto três vezes desde a sua eleição no início de
2007.
Mesmo com todas essas dificuldades, a ABONG Sudeste realizou um evento em praça pública, no
dia 9 de dezembro de 2008, por ocasião dos 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, apresentando suas associadas como entidades ligadas à afirmação e ampliação dos Direitos.
E o Iser Assessoria participou da Comissão que organizou esse evento.
Assembléias da ABONG Regional Sudeste realizadas em 2008 e tema principal da pauta:
19 de fevereiro
Avaliação do Dia Global de Mobilização - Fórum Social Mundial
3 de abril
Planejamento de atividades do ano
3 de julho
Processos nacionais em curso: modelo de gestão e sustentabilidade
26 de agosto
Sentido político da ABONG
2 de setembro
Reunião ampliado do Colegiado
12 de novembro
Redimensionamento do evento de 9 de dezembro
11 de dezembro
Avaliação do Evento de 9 de Dezembro
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Programa Religião e Sociedade
Em nosso país, a religião sempre foi ao longo de nossa história uma importante motivação para a
ação social. No aprofundamento da democracia, é preciso reconhecer esse campo como um lugar
onde se estabelecem relações entre religião, cidadania e democracia, com um potencial mobilizador para a transformação social.
Neste Programa, havíamos previsto 37 assessorias e nós demos bem mais: 69. Apenas na linha
de ação CEBs, demos uma a menos do que tínhamos previsto.

Linha de ação
CEBs
As Comunidades Eclesiais de Base são um campo privilegiado da atuação do Iser Assessoria. Isto
inclui assessoria a encontros de Cebs, à formação de suas lideranças, a cursos para leigos e leigas
liberados, religiosas e padres que assistem pastoralmente as Cebs, a participação em seminários,
semanas teológicas e pastorais promovidos por faculdades de teologia ou universidades que procuram acompanhar a conjuntura eclesial na perspectiva das Cebs, a pesquisa e a produção de
conhecimento sobre Cebs.
Neste ano, demos um acompanhamento especial a três dioceses do estado do Rio de Janeiro Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Barra do Piraí-Volta Redonda – que têm uma opção preferencial
pelo trabalho com comunidades de base. Isto exigiu, da parte de cada assessor/a, a participação
em várias reuniões com equipes locais, com dirigentes e responsáveis, além da elaboração de
textos de reflexão.

Assessorias
No Projeto Trienal, havíamos previsto 20 assessorias com CEBs e realizamos 19:
Data

Cidade – UF

Organização Promotora - Evento

Tema

11/02/2008 a São João do
15/02/2008
Meriti - RJ

Paróquia São João - Semana de Formação de Lideranças

Temas pastorais do ano 2008

17/02/2008

Dia de Formação de Lideranças

Campanha da Fraternidade 2008
- Desafios na defesa da vida

Mesquita - RJ

23/02/2008 a Rio de Janeiro Pastoral Bíblica da Diocese de Valença - Métodos de Leitura Popular da
24/02/2008
- RJ
Curso de treinamento de agentes
Bíblia

Nº
135
36
122

30/03/2008

Duque de
Caxias - RJ

Paróquia São Francisco - Encontro das
Comunidades

As Comunidades e a defesa da
vida no documento de Aparecida

80

03/04/2008

Duque de
Caxias - RJ

Paróquia São Bento - Encontro das Comunidades

A desafiante proposta de Aparecida

60

25/04/2008 a Arrozal - RJ
26/04/2008

Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda Reelaboração das Diretrizes
- Assembléia Diocesana
Pastorais

120

01/05/2008 a Chapadão do
04/05/2008
Sul - MS

Paróquia N. S. da Glória - Formação de
agentes comunitários

183

01/06/2008

Duque de
Caxias - RJ

Ação Social das Comunidades de Parada A Prática de Jesus e a mística
Angélica - ASPAS: Assembléia das Coque sustenta a ação social da
munidades
Igreja

13/06/2008

Duque de
Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias - Assembléia Pastoral da Diocese
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Os desafios pastorais a partir do
documento de Aparecida

50

Comunhão, co-responsabilidade 300
e coordenação das comunidades
e paróquias

Data

Cidade – UF

Organização Promotora - Evento

Tema

Nº

16/08/2008

Itaguaí - RJ

Diocese de Itaguaí - Curso de Animadores de Círculos Bíblicos

Metodologia de pastoral Bíblica

86

17/08/2008

Duque de
Caxias - RJ

Centro de Estudos Bíblicos - Baixada
Fluminense - Encontro do CEBI Baixada

Análise da Conjuntura Política

30

15/09/2008 a Nova Iguaçu - Paróquia Santa Rita - Curso Bíblico Paro- Estudo da primeira Carta aos
18/09/2008
RJ
quial
Coríntios

258

21/09/2008

Valença - RJ

Diocese de Valença - Conselho Diocesano de Pastoral

As pistas pastorais a partir do
Documento de Aparecida

84

19/10/2008

Duque de
Caxias - RJ

Paróquia São Francisco - Encontro de
Comunidades

Cebs, Pastorais e a renovação
pastoral proposta pelo Documento de Aparecida

70

Lideranças de Cebs no Brasil: Um
Estudo Comparativo 1981 / 2000
/ 2005

30

28/10/2008 a Caxambu - MG Associação Nacional dos Programas de
30/10/2008
pós-graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais - ANPOCS: Encontro anual
07/11/2008 a Arrozal - RJ
09/11/2009

Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda Reelaboração das Diretrizes
- Assembléia Diocesana
Pastorais

120

13/11/2008 a Rio de Janeiro Paróquia Santa Clara - Assembléia das
13/12/2008
- RJ
Comunidades

Pensar a Igreja local a partir do
Documento de Aparecida e das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

100

23/11/2008

Duque de
Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias - Assembléia Diocesana

Comunhão, Co-responsabilidade 280
e Coordenação Pastoral da Igreja

29/11/2008

Duque de
Caxias - RJ

Paróquia do Pilar - Assembléia das Comunidades

A Comunidade na perspectiva do
Documento de Aparecida

40

Publicações
Francisco Orofino
Livro publicado
MESTERS, C. & OROFINO, F., A Comunidade: retrato de Deus nos rostos humanos - Círculos Bíblicos.
Outras publicações
Círculos Bíblicos – 10 encartes ao jornal Caminhando.
Em co-autoria:
Caderno de Formação. “O protagonismo dos leigos”.
Caderno de Formação. “A espiritualidade da missão”.
Pedro Ribeiro de Oliveira
Artigo publicado em periódico
Lideranças de CEBs no Brasil - um estudo comparativo 1981 - 2000 - 2005.

Divulgação das "comunidades de base ecológicas"
Em 2008, uma atividade importante foi a realização e divulgação de uma entrevista com o bispo
D. Sérgio Castriani, bispo prelado de Tefé, no estado do Amazonas. Esta Prelazia desenvolve um
trabalho com comunidades de base dos povos ribeirinhos, voltadas para a preservação dos espaços comunitários de pesca artesanal, tanto na esfera do consumo como na comercialização. Esta
dimensão ecológica no trabalho de base nos chamou a atenção e resolvemos divulga-lo, tendo
em vista o próximo Encontro Intereclesial de Comunidades de Base que acontecerá em julho de
2009 em Porto Velho (RO). Fizemos então uma entrevista com D. Sérgio Castriani e a divulgamos
através da página Web do Iser Assessoria. A partir daí, ela foi também publicada no sítio da ADITAL (www.adital.com.br). Devido ao grande interesse por este assunto, esta entrevista será
publicada na Revista Eclesiástica Brasileira, da Editora Vozes, em 2009.
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Assessoria à diocese de Duque de Caxias
Neste ano, Névio Fiorin continuou a assessorar a diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, uma região que abrange 1,2 milhão de habitantes, com 20 paróquias
e 240 comunidades.
Em 2007, a diocese iniciou a revisão do documento “Comunhão, Co-responsabilidade e Coordenação Pastoral da Igreja” que, no sínodo de 1986, definira a organização da diocese como uma
igreja de Cebs e privilegiava a participação dos leigos na coordenação e nos conselhos das diversas instâncias da igreja. Nesse processo de revisão, “o que se quis não foi apenas renovar o texto
do documento, mas também retomar, com novo vigor, a busca de uma Igreja que leve a sério a
participação e a comunhão efetivas de todos os batizados.”
A revisão foi um longo processo participativo, envolvendo muitas pessoas, desde as menores comunidades. Os trabalhos culminaram na Assembléia Diocesana de 23 de novembro de 2008, com
a aprovação de uma nova redação do documento, agora com o título “Que Todos Sejam Um”.
A assessoria consistiu no acompanhamento teológico e pastoral da comissão constituída para
encaminhar os trabalhos, bem como na participação em reuniões do Conselho de Pastoral e nas
Assembléias da Diocese. Nossa contribuição se deu também na análise da conjuntura, na elaboração de instrumentos de trabalho, na criação, sistematização e análise de um banco de dados
recebidos das comunidades e das outras instâncias, na elaboração de relatórios e, por fim, no
apoio à redação de diversas versões do documento, submetido três vezes à consulta das comunidades.
Inicialmente havia o temor que a revisão significasse uma ruptura com a caminhada da diocese
que sempre valorizou os ministérios leigos, a leitura popular da Bíblia e a ação sociotransformadora na sociedade. Embora seja visível certo refluxo nas Comunidades, pode-se identificar, entre
as lideranças, a consciência de que foram dados passos importantes na consolidação de um maior
envolvimento de todo o laicato na vida e na missão da igreja. Existe uma “cultura de participação”
a ser preservada, a despeito do centralismo reinante nas igrejas.

Assessoria à diocese de Nova Iguaçu
Durante o ano de 2008, Francisco Orofino assessorou a Diocese de Nova Iguaçu, em duas áreas
distintas:
Na Comissão de Pastoral Bíblica, uma comissão que se reúne mensalmente para elaborar Círculos
Bíblicos para os grupos de reflexão da Diocese. Francisco foi responsável pela redação final dos
círculos em formato de encarte, num total de dez. Sendo um encarte ao jornal diocesano Caminhando, a tiragem de cada encarte é de 14 mil exemplares por mês.
Orofino organizou também o Curso Diocesano de Formação Bíblica, que aconteceu no Seminário
Paulo VI nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro de 2008, com 123 participantes. O tema do curso
foi “Paulo e a primeira Carta aos Coríntios”. O público alvo deste curso são as lideranças e coordenações dos Círculos Bíblicos da Diocese.
Além disso, organizou dois retiros anuais voltados para pessoas que trabalham com a Bíblia nas
pastorais da Diocese. Estes retiros, com uma média de 120 participantes em cada um, aconteceram em 26 de abril e 9 de agosto de 2008.
No Conselho Diocesano de Pastoral, Orofino é assessor há três anos, cabendo-lhe em 2008 participar da equipe de organização das Missões Populares na Diocese, que acontecerão ao longo de
2009. Esta assessoria deu-se através dos seguintes trabalhos:
Entre fevereiro e maio, participação nas reuniões da Comissão Organizadora das Missões
(duas reuniões ao mês). Durante este tempo pensou-se no processo de formação dos leigos. Decidiu-se elaborar três cadernos com material destinado à sua formação.
Elaboração três cadernos de formação: em agosto, com o tema "o protagonismo dos leigos"; em setembro, com o tema: "a espiritualidade da missão"; em outubro, com o tema:
"a missão e suas exigências". Cada caderno teve uma tiragem de 15 mil exemplares.
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Direção de um encontro de espiritualidade com os responsáveis pela Região, que aconteceu entre os dias 28 e 30 de abril de 2008.
Participação na concentração de lideranças e de comunidades em Mesquita (Baixada Fluminense), em 22 de novembro de 2008, na qual cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes.

Assessoria à diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda
Em abril de 2008, esta Diocese iniciou a revisão e avaliação das Diretrizes Pastorais vigentes
desde 1995, levando em consideração o Documento de Aparecida e as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil 2008-2010 (DGAE). Esta revisão se dá por meio de Assembléia
Diocesana, entendida como um processo que deverá se estender até o final de 2009. Solange
Rodrigues está assessorando este processo avaliativo.
As Diretrizes Pastorais em vigor foram formuladas no episcopado anterior, após uma avaliação
pastoral feita com a colaboração do Iser Assessoria. O bispo atual, eleito em 2000, tem insistido
na necessidade de atualizar as Diretrizes, em função das mudanças ocorridas na dinâmica eclesial
e na sociedade na última década. A princípio houve certa resistência de setores à convocação da
Assembleia, que temiam um retrocesso na dinâmica de participação existente na igreja local e no
compromisso com a ação sociotransformadora. O convite ao Iser Assessoria para acompanhar a
revisão representou para aqueles setores uma garantia de identidade com os princípios de participação e compromisso social.
Nossa assessoria consiste no acompanhamento metodológico do processo de revisão, e inclui a
participação em reuniões da Coordenação Diocesana de Pastoral, e nas duas reuniões anuais do
Conselho Diocesano de Pastoral, que em 2008 foram transformadas em sessões da Assembléia
Diocesana.
Foram realizadas duas etapas em 2008, referentes ao levantamento da situação em que se encontra a Diocese. Na primeira, em 25 e 26 de abril, leigos e leigas representantes das comunidades, das pastorais e dos movimentos, as religiosas e o clero refletiram sobre a realidade local, em
suas dimensões social, econômica, cultural, ecológica e religiosa. Ainda neste encontro destinado
à etapa do VER, Faustino Teixeira expôs um panorama da conjuntura internacional da Igreja Católica nos últimos 30 anos e Solange fez uma exposição sobre o papel dos conselhos e das assembléias pastorais no fortalecimento de uma igreja de comunhão e participação.
Na avaliação dessa etapa a assessora sugeriu a constituição de uma Equipe de Assessoria Teológica com membros da igreja local. A equipe é formada por quatro teólogas leigas, uma religiosa e
três padres. Na prática o trabalho da Comissão foi assumido pelas mulheres que têm formação
acadêmica e uma longa trajetória de compromisso com a Igreja Diocesana. Algumas são professoras no Instituto Diocesano de Pastoral e nos últimos anos tinham sido alijadas dos espaços de
decisão da Diocese. Nossa assessoria tem procurado contribuir para o empoderamento dessa
Comissão.
Entre os meses de maio e novembro foi feito um levantamento da situação em que se encontram
as comunidades da Diocese, com base em um instrumento preparado pela Equipe de Assessoria
Teológica. Retornaram mais de 400 respostas, que foram sistematizadas com ajuda de Solange e
apresentadas na segunda etapa da Assembleia, realizada entre 7 e 9 de novembro. Com base
neste material, a Assembleia definiu um conjunto de desafios distribuídos em três campos: promover a dignidade da pessoa, renovar a comunidade e construir uma sociedade solidária, seguindo a estrutura proposta pelo documento DGAE. O ano de 2009 será destinado ao aprofundamento bíblico-teológico desses desafios e à definição de pistas de ação para enfrentá-los.
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Linha de ação
Teologia da Libertação
Pretendemos enfrentar o desafio de reatualizar e divulgar essa perspectiva teológica original da
América Latina, que tanta importância tem tido e pode vir a ter em processos de libertação em
todo o mundo. Queremos também participar e apoiar redes e fóruns para produzir e divulgar a
Teologia da Libertação.
Em 2008, houve muita procura por assessorias sobre o Documento de Aparecida, em especial por
parte de Congregações religiosas. Os Franciscanos fizeram vários encontros de estudo sobre o
documento.

Assessorias
Havíamos previsto 7 assessorias nesta temática e fizemos 31:
Data

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento
Colégio Santo Antônio - Dia de Formação

Tema
Espiritualidade do educador

Nº

01/02/2008

Duque de
Caxias - RJ

105

11/02/2008

Rio de Janeiro Colégio Santa Tereza - Dia de Formação Defesa da vida - Campanha da
- RJ
Fraternidade 2008

64

29/03/2008

Volta Redonda Colégio do Rosário - Curso de Formação Os desafios da Campanha da
- RJ
Fraternidade 2008

86

01/04/2008 a Rio de Janeiro PUC-Rio: I Simpósio Internacional de
03/04/2008
- RJ
Teologia

A Proposta Ecológica em Oséias

250

18/04/2008 a Rio de Janeiro Congregação Filhas da Caridade
21/04/2008
– RJ

As mudanças estruturais propostas pelo documento de Aparecida

43

28/04/2008 a Belford Roxo – Diocese de Nova Iguaçu – Encontro de
30/04/2008
RJ
Reciclagem do Clero

Os desafios da missão na Baixada Fluminense

55

19/05/2008 a Florianópolis – Instituto Teológico de Santa Catarina –
21/05/2008
SC
ITESC: Semana Teológica

de Saulo a Paulo – Espiritualidade Missionária

95

27/05/2008 a Blumenau –
29/05/2008
SC

A Ação Pastoral à luz do Documento de Aparecida

50

30/05/2008 a Vila Velha – ES Conferência dos Religiosos do Brasil –
01/06/2008
CRB: Seminário de Aprofundamento

Desafios para a vida religiosa no
meio urbano

28

18/06/2008 a Chicago – USA International Network of Societies for
20/06/2008
Catholic Theology. – INSECT: Encontro
Internacional de Teologia

Desafios da Globalização para a
Teologia

21

07/07/2008 a Belo Horizonte Sociedade de Teologia e Ciências da
10/07/2008
- MG
Religião - SOTER: Encontro anual

Consciência Planetária e Religião 100

07/07/2008 a Belo Horizonte Sociedade de Teologia e Ciências da
10/07/2008
- MG
Religião - SOTER: Congresso da SOTER

Ecologia e Ética

09/07/2008 a Goiânia - GO
10/07/2008

Teologia da Libertação: Eixos e
desafios

13/07/2008

Franciscanos da Província da Imaculada
– Revigoramento

Instituto Dominicano de Justiça e Paz Curso de Especialização em Direitos
Humanos

São Paulo - SP Irmãs da Congregação das Irmãzinhas
Igreja Pós-Aparecida no Cenário
da Imaculada Conceição - Capítulo Geral Mundial

14/07/2008 a Agudos - SP
16/07/2008

Franciscanos da Província da Imaculada
– Revigoramento

200
25

80

A Ação Pastoral à luz do Documento de Aparecida

50

20/07/2008 a São Paulo - SP Fraternidade Carmelitana do Brasil 21/07/2008
Encontro da Fraternidade Carmelitana
do Brasil

Igreja Pós-Aparecida no Cenário
Mundial

30

25/07/2008 a Valença - RJ
27/07/2008

O papel do Leigo a partir do
Documento de Aparecida

Conselho de Leigos da Diocese de Valença - CLDV: Curso de Inverno

18/08/2008 a São Paulo - SP Conferência Latinoamericana de Religio- Formação Cristológica para reli21/08/2008
sos - CLAR: Projeto de Formação para a giosas
Vida Religiosa da América Latina
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108
6

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento

16/09/2008

Data

Louvain - Bélgica

Universidade Católica de Louvain - Reunião com Teólogos da Universidade

A Teologia no Brasil Hoje

18/09/2008

Juiz de Fora MG

Seminário Diocesano Santo Antônio Semana Teológica

A espiritualidade Paulina e a
Pastoral Urbana

Franciscanos da Província da Imaculada
– Revigoramento

A Ação Pastoral à luz do Documento de Aparecida

35

Nova Iguaçu - Seminário Diocesano Paulo VI - IFITEPS: A trajetória apostólica de Paulo
RJ
Reciclagem do Clero das dioceses do
de Tarso
Projeto Paulo VI

104

23/09/2008 a Curitibanos 25/09/2008
SC
25/09/2008

06/10/2008 a Rio de Janeiro Convento Santo Antônio - Curso de Te27/10/2008
- RJ
ologia

Tema

A conjuntura eclesial a partir do
Documento de Aparecida

Nº
5
220

200

07/10/2008 a Rio de Janeiro Igreja Santo Antônio - Curso de Espiritu- A espiritualidade dos leigos no
28/10/2008
- RJ
alidade
Documento de Aparecida

150

18/10/2008

200

São João de
Meriti - RJ

27/10/2008 a Vitória - ES
29/10/2008

Irmãs de Dillingen, Colégios e Projetos
Sociais

A missão dos cristãos no mundo
de hoje, segundo o Documento
de Aparecida

Franciscanos da Província da Imaculada
– Revigoramento

A Ação Pastoral à luz do Documento de Aparecida

50

27/10/2008

Rio de Janeiro Programa de Pós Graduação em Filosofia Thomas Merton: a mística no
- RJ
da UFRJ - III Colóquio de Filosofia da
tempo
Religião. Tema: Transcendência e Imanência

40

14/11/2008

Juiz de Fora MG

80

28/11/2008 a Brasília - DF
30/11/2008

Associação Brasileira de Direito Médico e A ética do cuidado
da Saúde - VII Congresso Brasileiro e I
Congresso de Direito Médico e Ética na
Saúde
Centro Fé e Política Dom Helder Câmara Democracia e Doutrina Social da
- CEFEP: Encontro de Assessores
Igreja

7

07/12/2008 a Ponta Grossa - Província das Irmãs Servas do Espírito
Leitura Popular da Bíblia
14/12/2008
PR
Santo - Curso de Formação para religiosas

35

15/12/2008

40

Juiz de Fora MG

Escola Saci

Educação e Cultura da Paz

Publicações

Faustino Teixeira
Artigos completos publicados em periódicos
Simone Weil: uma paixão sem fronteiras.
Henri le Saux: nas veredas do Real.
Dom Luciano: um testemunho de profecia e coragem.
Apresentação. In: Marguerite PORETE. O espelho das almas simples.
Apresentação. In: São João da Cruz. Noite escura.
Publicações Virtuais
Como essas duas pombinhas de San Nicolas.
Mística: o amor infinito pelo todo.
Francisco Orofino
Livro publicado em co-autoria
CLAR (Conferencia Latino-americana de Religiosos) - Projeto LONT (Lectura Orante del
Nuevo Testamento), volume 1 - "Seguir Jesus".
Capítulo de livro publicado
As Releituras do Êxodo na Bíblia.
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Artigos em Periódicos
O lento processo de abrir os olhos - Uma visão geral de Lucas 24,13-35.
A mendicância como uma espiritualidade necessária diante da atual sociedade de consumo.
Entrevistas
Sobre o Sínodo dos Bispos sobre a Palavra. 16/05/2008.

Assessoria à Conferência Latinoamericana de Religiosos - CLAR
Em 2007, a Conferência Latinoamericana de Religiosos decidiu revitalizar seu antigo programa de
Leitura Popular da Bíblia para a Vida Religiosa no continente latino-americano. Para levar adiante
este projeto, convocou uma equipe de biblistas e pastoralistas. Francisco Orofino, do Iser Assessoria, foi um dos convidados.
Esta nova Equipe Bíblica da CLAR se reuniu em março de 2007, no Rio de Janeiro, para um primeiro esboço do Projeto. Decidiu-se então pela elaboração de 3 livretos entre 2007 e 2009, numa
sequência de temas de espiritualidade Bíblica neotestamentária voltados para o carisma da Vida
Religiosa. O primeiro livro, sobre “Os rostos de Deus revelados por Jesus”; o segundo, sobre “O
seguimento de Jesus” e o terceiro, sobre “A vida no Espírito”, trata da missão das comunidades.
Cada livro será editado simultaneamente em espanhol e português. A tiragem dos livros em português seria inicialmente de cinco mil exemplares.
O primeiro livro foi lançado em janeiro de 2008. O segundo livro ficou pronto em julho de 2008. O
lançamento deste segundo volume, com tiragem de dez mil exemplares em português, está previsto para março de 2009. O terceiro livro ficou pronto em dezembro de 2008.
A coleção deverá ser oficialmente lançada num Congresso cujo tema é “Los aportes de la Vida
Religiosa a la Teología de la Liberación, hacia el futuro”. Este Congresso acontecerá entre 20 e 22
de junho de 2009, em Bogotá, quando a CLAR estará celebrando seus 50 anos de atividades.

Linha de ação
Diálogo Interreligioso, Ecumenismo e Campo Religioso
O estudo e a reflexão sobre o fenômeno religioso tem sido característico de nossa equipe desde o
início de sua formação. O campo religioso brasileiro tem se diversificado nos últimos tempos. Por
outro lado, um certo arrefecimento do movimento ecumênico e o ressurgimento de fundamentalismos nos levam a enfatizar cada vez mais o diálogo inter-religioso, a convivência e o respeito,
assim como a ação comum por um mundo mais justo.
Há vinte anos, a equipe do Iser Assessoria oferece um Curso de Sociologia da Religião no Instituto Teológico Franciscano (ITF): numa primeira parte, são apresentadas as principais teorias a
respeito do fenômeno religioso; na segunda parte, são expostas as principais religiões presentes
no Brasil; o trabalho final dos estudantes é uma pesquisa de campo sobre diferentes igrejas e
organizações religiosas (ver Anexo I). Há cerca de dez anos, a pedido de um regional da Diocese
de Duque de Caxias, temos oferecido um Curso sobre Religiões Populares no Brasil para participantes de comunidades de base.
Quanto às publicações, cabe salientar a publicação do livro de Faustino Teixeira & Zwinglio Mota
Dias. Ecumenismo e diálogo inter-religioso. A arte do possível. Faustino elaborou também um
capítulo de livro sobre as CEBs e o Diálogo Interreligioso, para o Texto-Base do 12º Intereclesial:
“Diálogo entre as religiões e Igrejas em favor da vida e da justiça”. Quanto ao Campo Religioso
Brasileiro, Faustino Teixeira e Renata Menezes terminaram de preparar o livro sobre catolicismo –
resultado do seminário que organizamos em 2005 – e que agora está no prelo da Editora Vozes.
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Trata-se do terceiro livro da trilogia de sociologia da religião: o primeiro saiu em 2003, o segundo
em 2006, o próximo sairá em 2009.
Faustino Teixeira participou num curso do CESEP sobre “Teologia do diálogo inter-religioso” e
organizou um seminário sobre “Mística comparada das religiões”, em dezembro de 2008 em Juiz
de Fora, com a presença de pesquisadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Assessorias
Em nosso Programa Institucional 2007-2009, havíamos previsto 10 assessorias nesta temática e
realizamos 19:
Data

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento

Tema

Nº

11/01/2008 a Goiás - GO
12/01/2008

CNBB, Diocese de Goiás e Universidade Sociologia da Religião
Católica de Goiás - Curso de Especialização em Pedagogia Catequética - Turma
I

55

13/01/2008 a Goiás - GO
14/01/2008

CNBB, Diocese de Goiás e Universidade Sociologia da Religião
Católica de Goiás - Curso de Especialização em Pedagogia Catequética - Turma
II

48

28/01/2008 a Campos do
30/01/2008
Jordão - SP

Associação Brasileira de Liturgia - Encontro Nacional de Liturgia

Catolicismo Popular e Liturgia
na Tradição Religiosa Brasileira

35

05/04/2008

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias - Curso de
Formação de Agentes Leigos

Campo Religioso Brasileiro

24

19/04/2008

Rio de Janeiro
- RJ

Diocese de Duque de Caxias - Curso de
Formação de Agentes Leigos

Campo Religioso Brasileiro: o
protestantismo

25

26/04/2008

Arrozal - RJ

Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda Conjuntura Internacional Cató- XI Assembléia Diocesana
lica

26/04/2008

Atlanta - EUA

Georgia State University - Simpósio
Brazilian Americans in Georgia and
Beyond: A Multidisciplinary Symposium

Igrejas multiculturais, um
estudo de caso

60

03/05/2008

Duque de
Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias - Curso de
Formação de Agentes Leigos

Religiões Mediúnicas

30

08/05/2008

Rio de Janeiro
- RJ

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - 1968, quarenta anos depois.
Universidade Federal do Rio de Janeiro - História e memória. A igreja em
IFCS/UFRJ: Seminário sobre 1968
1968

60

17/05/2008

Duque de
Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias - Curso de
Formação de Agentes Leigos

30

26/06/2008

Florianópolis SC

Programa de Prevenção das DST e AIDS Sexualidade e Discursos
- Sexualidade e Contemporaneidade.
religiosos

Catolicismo no Brasil e Relações
inter-religiosas.

200

250

10/07/2008 a São Paulo - SP Centro Ecumênico de Serviços à
11/07/2008
Evangelização e Educação Popular CESEP: Curso de Ecumenismo

Teologia do Diálogo InterReligioso

40

04/08/2008 a Petrópolis - RJ Instituto Teológico Franciscano de
24/11/2008
Petrópolis

Sociologia da Religião

20

08/08/2008

Belo Horizonte Programa de Pós-Graduação em
Fundamentos e possibilidades
- MG
Ciências da Religião da PUC Minas - Aula do diálogo inter-religioso
Inaugural

80

25/08/2008

São Paulo - SP Escola de Magistrados - Declaração dos
Direitos do Homem

20

Direitos Humanos e interrupção
da gravidez

27/08/2008 a São Paulo - SP Associação Nacional dos Programas de A Constituição da Área
29/08/2008
Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Acadêmica das Ciências da
Ciências da Religião - ANPTECRE:
Religião
27/08/2008

São Paulo - SP Faculdades Integradas Claretianas - I
Simpósio de Ciências da Religião
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Pluralismo religioso na
atualidade: alteridades e
fundamentalismos

90

120

Data

Cidade - UF

Organização Promotora - Evento

Tema

27/08/2008 a São Paulo - SP Faculdades Integradas Claretianas – I
Simpósio de Ciências da Religião

Cientificidade das Ciências da
Religião

07/12/2008 a Juiz de Fora 09/12/2008
MG

Mística Comparada

Núcleo de Mística Comparada do PPCIR
- UFJF: VII Seminário de Mística
Comparada

Nº
120
35

Publicações
Faustino Teixeira
Livro publicado
TEIXEIRA, Faustino & DIAS, Zwinglio Mota. Ecumenismo e diálogo interreligioso. A arte do possível.
Capítulos de livros publicados
Ecclesiology in a time of religious pluralism.
The Challenge of Religious Pluralism for Latin American Theology.
Moisés: o núcleo da criação.
O fundamentalismo em tempos de pluralismo religioso.
O pluralismo inclusivo de Jacques Dupuis.
Uma teologia de amor ao pluralismo religioso.
A teologia do pluralismo religioso na América Latina.
Artigos publicados em periódicos
Salvação, entre e além das religiões.
Demais Trabalhos
Introdução. In: TEIXEIRA, Faustino & DIAS, Zwinglio Mota. Ecumenismo e
diálogo inter-religioso. A arte do possível.
Apresentação. In: Danièle HERVIEU-LÉGER. O peregrino e o convertido.
Publicações Virtuais
Um dominicano diante do mistério do islã.
Rûmî: a mística reconhecida pela alta literatura.
Trabalho publicado em anais de eventos
As partes e o todo: o desafio da mística islâmica.
Entrevistas
O real transfigurado.
Mística comparada: semelhanças na diferença.
Rûmî é o poeta da dança da unidade.
Rûmî: um dos místicos mais abertos à cortesia e hospitalidade interreligiosa
(junto com Marco Lucchesi).
Aprire lo spazio allá diversità.
Lúcia Ribeiro
Capítulos de livros publicados
“A interrupção voluntária da gravidez: questões em aberto no interior da Igreja
católica”
Artigos publicados em periódicos
“Sexualidade e contemporaneidade” - 26/07/2008.
A epidemia de AIDS e os discursos religiosos – Julho.
Demais trabalhos
“A experiência de uma igreja multicultural: um estudo de caso” - 29/ 09/2008.

Encontro de Formação e Diálogo Ecumênico com José Comblin
Por iniciativa da Igreja Anglicana do Rio de Janeiro, com o apoio da Igreja Presbiteriana Unida,
realizamos na Igreja Luterana Martin Luther, nos dias 07 e 08 de junho, um encontro de
formação com José Comblin, um dos principais teólogos latinoamericanos, sobre o tema “O atual
debate da Cristologia”. O conferencista observou que essa é exatamente uma das fragilidades do
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Documento de Aparecida que foi elaborado sobre o impacto da notificação do Vaticano ao teólogo
Jon Sobrino sob a acusação de que a sua cristologia não evidencia bem a divindade de Jesus.
Comblin apontou a necessidade das igrejas, nas grandes cidades, fazerem uma radical opção
pelos pobres para que seu anúncio se torne plausível. Num outro momento destacou as
limitações da estrutura paroquial para a vivência comunitária e a missão da Igreja no mundo.
Participaram do encontro cerca de uma centena de pessoas, dentre as quais vários pastores,
leigos de diversas igrejas e lideranças do Curso do Rio. Esteve presente também o bispo
anglicano Celso Franco de Oliveira, que partilhou sua experiência com a “Igreja de Rua”, iniciativa
que congrega moradores de rua de uma região do centro da cidade.

Intercâmbio com Social Compass
Responsável: Renata Menezes
O campo das religiões no Brasil sempre foi uma das áreas de intervenção e pesquisa privilegiadas
pelo Iser Assessoria. Dentro dessa especificidade, uma das atividades que realizamos é a
colaboração com o periódico internacional Social Compass, cuja edição é de responsabilidade da
Universidade de Louvain. Procurando realizar uma ponte entre a produção nacional dos cientistas
sociais sobre religião e a comunidade internacional de pesquisadores, o Iser Assessoria realiza
desde os anos 80 o levantamento anual de artigos sobre religião publicados nos principais
periódicos brasileiros, nas áreas de Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Depois, procede à
sua catalogação e classificação temática, enviando os resultados para Social Compass, a fim de
que esse material faça parte do número anual da revista que divulga a bibliografia mundial sobre
religião.

Curso do Rio - Encontro Ecumênico de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
O Curso do Rio é um espaço de formação teológico-pastoral e sociopolítica, de partilha de
experiências e de celebração da fé
ecumênica.
Objetivos do Curso do Rio:
O Curso é realizado no mês de julho e
organizado em parceria com leigas e leigos
do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de
um curso popular (dirigido prioritariamente
a lideranças que atuam na pastoral popular
e nos movimentos sociais); ecumênico
(aberto a pessoas de diferentes Igrejas que
na sua prática pastoral enfrentam desafios
semelhantes); 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.

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.
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Em 2008, o curso foi realizado de 21 a 25 de julho, das 8 às 18 horas, no Centro Pastoral dos
Capuchinhos – Tijuca – Rio de Janeiro. O tema escolhido foi “Igreja e Educação Popular: desafios
e perspectivas”, desenvolvido da seguinte maneira:

Programa do Curso do Rio 2008
Análise social, econômica e política
Tema do dia

Assessoria

21/07/08

Panorama atual da educação popular

Regina Rocha - Nova Pesquisa

22/07/08

Educação Popular na perspectiva da militância pastoral Percival Tavares da Silva - Doutorando
e social
FEUSP

Aprofundamento bíblico, teológico e pastoral
23-24/07

Educação Popular e Bíblia

Luiz Reimont Ottoni Santa Bárbara –
teólogo, educador popular

25/07/08

Pistas de ação: construção coletiva do fazer educação
popular

Névio Fiorin – Iser Assessoria

As manhãs destinaram-se as exposições dos assessores, de caráter mais teórico, seguidas de
trabalhos em grupos onde o conteúdo das palestras era relacionado à experiência dos
participantes.
Os grupos eram acompanhados por monitores, treinados para encaminhar as discussões em
quatro momentos: a integração (a partir de uma dinâmica), a reflexão e a partilha a partir de
questões propostas pelo assessor, o momento de 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. Estabeleceu-se, assim, um canal
de comunicação e circulação de idéias entre os participantes e os assessores.
À tarde, os mesmos grupos se reuniam para o trabalho em oficinas voltadas ao ensino de técnicas
de desenvolvimento pessoal e de trabalho com grupos populares. Foram realizadas seis oficinas,
contando com a colaboração de organizações parceiras.
Este ano o curso contou com 66 pessoas, sendo 68% de
mulheres, e 27% de pessoas jovens (até 30 anos). Quanto à
distribuição geográfica, 32% eram da capital e os demais
vieram de 12 municípios das diferentes regiões do estado do
Rio de Janeiro, de outros estados e uma participante veio da
Suécia.

Oficinas realizadas
Criatividade, arte e educação
Economia solidária
Leitura popular da Bíblia
Negritude e educação popular
Metodologia do trabalho juvenil
Teatro popular

Ao final do curso, os participantes responderam a um
questionário, um instrumento de avaliação que procura
recolher informações sobre a organização, a metodologia, o conteúdo e a recepção que eles
fizeram do curso. Essa avaliação geral do curso em 2008 foi bastante positiva, como se observa
no gráfico abaixo.
O aspecto mais bem avaliado foi a contribuição do curso para o trabalho social, seguido da
contribuição para o trabalho pastoral. Dois terços disseram que o curso atendeu plenamente às
expectativas.
De nossa perspectiva, o Curso do Rio continua sendo um importante espaço de formação
ecumênica e pastoral, apesar de continuar enfrentando algumas dificuldades:
1. Diminuição do número de participantes: motivada por dificuldades financeiras das lideranças
populares, obrigadas a trabalhar mais para garantir a sobrevivência; os meios de transporte muito
cheios e caros; problemas de divulgação.
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2. Participação flutuante: aumenta a cada ano o número de pessoas que não podem participar
todos os dias ou só vêm num período (pela manhã ou pela tarde). Isso acarreta problemas nos
grupos, nas oficinas.
3. Dificuldade de constituir as equipes de
trabalho e desenvolver um processo de
formação
permanente. Existe uma
flutuação grande nos encontros de
formação para as equipes, pois as
pessoas estão engajadas em muitas
outras atividades pastorais que coincidem
com algumas atividades programadas
pelo Curso do Rio. No entanto, existe um
grupo de 15 pessoas permanentes, que
apostam na proposta do Curso e
sustentam sua realização.

Como você avalia o curso?
80%
65%
60%
35%

40%
20%

0%

0%

3

4 (baixo)

0%
1 (elevado)

2

É preciso destacar que os participantes gostam e avaliam o Curso muito positivamente. Para
muitos, é uma experiência inusitada de partilha, de convivência e de espiritualidade engajada.
A próxima edição do curso está prevista para a semana de 27 a 31 de julho de 2009, com o tema
“Igreja e Transformação Social: O Brasil que queremos”.

Painel do Curso do Rio 2008. Tema: Igreja e Educação Popular:
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Participação na Rede de Cursos de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
O Iser Assessoria, como organização promotora do Curso do Rio, participa dessa rede de cursos
que articula diferentes iniciativas de formação teológico-pastoral, sociopolítica ou bíblica voltadas
à formação do laicato. A iniciativa é do Curso de Verão de São Paulo, criado em 1986, o mais
antigo e o que serviu de inspiração para o surgimento de todos os demais.
Em 2008, a Rede promoveu em Fortaleza, de
6 a 08 de novembro, um seminário sobre a
Rede de Cursos de Formação Pastoral
“Relação da Educação Popular com a
•
Curso de Verão de São Paulo - CESEP
formação bíblico-teológica e política”. A
•
Curso de Verão de Goiânia, GO - CPT Nacional
assessoria foi do professor Lucho Torres
•
Curso de Verão na Terra do Sol, Fortaleza, CE
Bedoya, da Universidade Federal do Ceará. O
•
Curso do Rio - Encontro Ecumênico de
objetivo era analisar a contribuição da
Formação Pastoral
reflexão teológica e bíblica para a atuação dos
•
Curso de Inverno de Ipatinga, MG
militantes de movimentos sociais na linha da
•
Curso de Férias de Muriaé, MG
Educação
Popular.
Todos
os
cursos
•
Flor e Canto - Encontros Ecumênicos de
Formação de Magé, RJ - CAALL
participantes se propõem a oferecer formação
•
Curso de Formação de Lideranças de
para lideranças populares, militantes dos
Araçatuba, SP
movimentos sociais e agentes de pastoral das
•
Curso Bíblico Ecumênico de Lins, SP - Instituto
diversas igrejas cristãs. Todos pretendem
Teológico de Lins
reforçar nas lideranças o engajamento político
•
Curso de Formação Bíblica, Teológica e Pastoral
na transformação da sociedade em estruturas
de Jardim Elba, SP
alicerçadas na justiça, na solidariedade e no
bem comum. Desse modo o Seminário serviu para refletir sobre o papel da Teologia e da Leitura
Popular da Bíblia no processo de formação na perspectiva educativo-popular. Foi também uma
oportunidade de partilhar e refletir sobre a prática pedagógica de cada um, analisar a atual
conjuntura política e eclesial e as perspectivas para os cursos de formação.
Como conclusão foi apontada a necessidade dos cursos se abrirem mais para o diálogo
interreligioso, avançarem na busca de uma espiritualidade contextualizada, realizarem a reflexão
bíblica e teológica na perspectiva ecológica e trabalharem as oficinas como espaços de
amorosidade.

Intercâmbio teológico-pastoral Brasil-Moçambique-Suécia
Responsável: Névio Fiorin e Francisco Orofino
O Intercâmbio teológico-pastoral Brasil-Moçambique-Suécia – mais exatamente entre o Iser
Assessoria, a Diocese Anglicana dos Libombos de Moçambique e a Igreja Sueca – desenvolve
atividades em cinco áreas:
Análise da realidade
Leitura comunitária da Bíblia
Articulação de redes de intercâmbio locais
Divulgação de projetos sociais
Formação de quadros
Em janeiro de 2008, como previsto no planejamento, recebemos no Brasil uma equipe de quatro
moçambicanos da igreja anglicana: Dulce Angelo Chipone, leiga Emanuel Capéta, padre; Micaias
Paulo Caessa, seminarista Zelia Machai, religiosa.
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Tivemos dificuldades para definir em que atividades nossos colegas iriam participar. Interessavalhes conhecer técnicas de conservação de frutas (manga e caju), experiências de produção de
alimentos e de agroecologia. Mas o período das frutas não coincidia com as atividades de
formação
bíblica
já
programadas.
Atividades já realizadas pelo Intercâmbio
Tínhamos interesse de colocá-los em
2002: Seminários em Moçambique sobre a Teologia da
contato com a realidade rural do
Libertação e a Igreja Latinoamericana. Foram realizados três
semiárido nordestino e com a igreja
seminários em diferentes regiões.
anglicana de Recife. A programação
2003: Seminários em Moçambique sobre Leitura Comunitária
realizada foi a seguinte:
Curso bíblico em Vitória, ES – O CEBI
da Região Sudeste organiza todos os anos
um curso de capacitação de lideranças. A
primeira semana do curso deste ano, na
qual os moçambicanos participaram, foi
sobre os Livros Sapienciais. Foi um
intercâmbio bem sucedido, pois tanto os
moçambicanos avaliaram positivamente
sua participação, como para os brasileiros
foi muito bom ter a presença deles
partilhando suas experiências e seu
contexto de trabalho pastoral.

da Bíblia: Foram realizados três seminários em diferentes
regiões.

2004: Curso Bíblico em Belford Roxo (RJ), sobre os livros
sapienciais e as cartas paulinas. Participaram, além dos
brasileiros, quatro moçambicanos e um sueco. Contatos com
pastoral da criança, pastoral da saúde, cooperativas de
produção na Baixada.
2005: Contatos com a Igreja anglicana de Pelotas, RS;
Encontro de CEBs em Ipatinga, MG; Curso do Rio:
Participaram dois moçambicanos.
Atividades na Suécia: Världens Fest – Västerås + encontro
da juventude: Participaram três brasileiros e três suecos.
2006: seminário ecumênico sobre Intercâmbio com
Moçambique, reunindo católicos, metodistas, luteranos e
anglicanos, pessoas envolvidas em atividades de cooperação
com Moçambique, além de três moçambicanos.

Visita a experiências de desenvolvimento rural e contatos com o CEBI e
2007: Seminário em Maciene, Moçambique, de Leitura
a Igreja anglicana de Recife – A
Comunitária da Bíblia. Tema: Bíblia e Saúde; Seminário em
diocese de Recife designou Izaias
Maputo, sobre “Igrejas e Desenvolvimento Social em
Torquato para acompanhar as atividades
Moçambique”, com participação do Conselho Ecumênico de
do intercâmbio desde o seu planejamento,
Moçambique.
se dedicando ainda a recebê-los e
2008: Atividades no Brasil. Participação de quatro
mostrar-lhes
diversos
projetos
em
moçambicanos: Curso Bíblico em Vitória, ES, sobre Livros
Sapienciais; contatos com a Diocese anglicana e o CEBI de
Pernambuco e Paraíba. Eles conheceram o
Recife; visita a experiências de desenvolvimento rural junto
Serviço de Tecnologia Alternativa de
à Diakonia e CPT em Pernambuco e Paraíba; curso bíblico
Glória do Goitá, assentamentos e
Flor e Canto sobre carta aos Romanos em Magé, RJ; contato
acampamentos de sem-terra assessorados
com Iser Assessoria.
pela CPT e, no Centro de Formação do
Seminário bíblico na Suécia.
Nordeste, participaram por dois dias em
um curso para lideranças rurais,
assessorado pelo teólogo José Comblin. Visitaram também uma série de trabalhos acompanhados
por Diakonia – serviço sueco de cooperação internacional - em Afogados da Ingazeira,
Pernambuco. Enfim, tiveram contato com diversas iniciativas de convivência com o semiárido. O
encontro com Sebastião Gameleira, bispo da diocese anglicana, também foi muito fraterno.
Curso bíblico Flor e Canto – No final, por conta de mudanças realizadas pela companhia áerea,
os moçambicanos ficaram mais quatro dias no Rio de Janeiro e se reuniram com membros do Iser
Assessoria, além de participarem do Curso Bíblico Flor e Canto, assessorado por Oscar Beozzo e
Tereza Cavalcanti. Novamente a presença de africanos foi considerada motivadora pelos
brasileiros, e os moçambicanos estavam muito felizes com a dinâmica do curso e acolhida que
tiveram. Criou-se um clima bastante fraterno de reflexão e convivência.
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Participação na Rede Conesul – Oikosnet América Latina
Responsável: Renata Menezes
Desde 1996, o Iser Assessoria faz parte da Rede de Centros Ecumênicos Laicos Conesul –
Oikosnet América Latina, uma das regiões de OIKOSNET – “Rede Global de Centros Laicos,
Academias e Movimentos de Interesse Social, trabalhando por comunidades justas, participativas,
sustentáveis e Inclusivas”. Conesul tem por objetivo a troca de experiências, metodologias e
vivências entre entidades ecumênicas que atuam na construção da solidariedade e da paz, bem
como a realização de atividades de formação em conjunto.
Essa participação permite dois níveis de articulação:
1) Ao nível sul-americano, junto às outras vinte e duas entidades de diversos países, que
compõem a Rede. Essas entidades são: na Argentina, o Centro Ecumênico Cristão de Córdoba, a
Fundação Kairós, a Fundação Ecumênica de Cuyo, o Centro Nova Terra (CNT) e o Rajab. No
Chile, o Centro Ecumênico Diego de Medellín; o Serviço Evangélico para o Desenvolvimento
(SEPADE) e o Colectivo Cons-pirando. Na Colômbia, o Centro de Formación Regional
Académica y Laboral e o Centro de Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERNOS).
Em Cuba, o Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK). No Paraguai, o Comitê de
Igrejas para Ajudas Emergenciais (SIPAE). Em El Salvador, o Centro Yek Ineme. No Uruguai, o
Centro Emmanuel, o Centro de Investigação e Promoção Franciscana e Ecológica (CIPFE) e o
Serviço Ecumênico para a Dignidade Humana (SEDHU). No Peru, Processo Kairós e o Centro
Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS). No Equador, a Fundação Vertente de Vida. No Brasil,
o CECA (Centro Ecumênico de Evangelização, Capacitação e Assessoria), o CEBI (Centro de
Estudos Bíblicos) e o Iser Assessoria. E na Venezuela, Ação Ecumênica.
Nos últimos anos, a Rede vem ampliando o raio de ação do Conesul da América Latina, para
incluir outros países de fala hispânica, a fim de articular e empoderar centros ecumênicos que
neles já estejam em atividade.
2) Ao nível mundial, articulando-se às outras seis redes regionais que compõem a Oikosnet:
Acisca (Oikosnet Ásia), Aclca (Oikosnet África), Meatrc (Oikosnet Oriente Médio), Narda (EUA e
Canadá), EAALCE (Europa). A rede global Oikosnet é vinculada ao Conselho Mundial de Igrejas
(CMI) e financiada por EED.
Renata Menezes é a representante do Iser Assessoria na Rede Conesul. Além disso, na
Assembleia Bienal da rede, realizada em 2007, Lucia Ribeiro foi eleita para compor a equipe de
trabalho sobre Migrações, um dos temas focais a ser desenvolvido pela Rede nos próximos anos.
Em 2008, além da circulação de textos, boletins e informes por meio eletrônico, e da colaboração
na proposta de organização de uma oficina de Teologia da Libertação no Fórum Social Mundial de
2009, o Iser Assessoria participou da Rede enviando Lucia Ribeiro a Buenos Aires, para participar
da primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Migrações. Essa reunião foi realizada nos dias 24
a 26 de novembro e, a partir do levantamento das atividades dos centros relacionadas ao tema
das migrações e de uma aproximação da problemática da realidade dos migrantes, foram
discutidas as possibilidades de trabalho da Rede neste campo. Tomando como ponto de partida o
compromisso da Rede com os mais desfavorecidos, no caso, com as pessoas migrantes, a Equipe
de Migrações identificou a necessidade de elaborar um plano estratégico de trabalho focado na
elaboração de um mapeamento da situação das migrações nos seguintes países: Uruguai,
Argentina, Brasil, Peru e El Salvador. Assim, decidiu-se por uma pesquisa conjunta, cujo projeto
inicial será construído em uma reunião prevista para março de 2009.
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Articulação Institucional
Articulação interna
Nos últimos anos, temos investido na formação de nossos membros, inclusive funcionários/as,
para as tarefas institucionais. A Igreja Sueca há dois anos ofereceu apoio para capacitação
institucional, e assim pudemos financiar cursos de inglês para as duas funcionárias e dois dos
membros da equipe. Foi também graças a este apoio que fizemos as oficinas sobre planejamento,
monitoramento e avaliação.
A partir do processo de desenvolvimento institucional, as reuniões da equipe de assessores
passaram a ser mensais. Os temas discutidos nestas reuniões se encontram no Anexo IV.
Para melhorar a comunicação com o público em geral e a rede que atingimos, investimos na
melhoria de nossa página internet, o que deu um bom resultado. Além disso, reforçamos nossos
laços com dois outros sítios internet, o IHU (com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul) e a
ADITAL (com sede em Fortaleza, Ceará - Nordeste): temos divulgado em nossa página notícias e
artigos publicados por aqueles dois sítios e eles têm publicado também artigos e matérias
publicadas por nós.

Articulação externa
Estamos participando ativamente em diferentes articulações: a Assembléia Popular, que articula
movimentos e pastorais sociais em âmbito nacional; o Movimento Fé e Política, movimento
ecumênico que reúne cristãos atuando em movimentos sociais e na política, tanto em âmbito
nacional como estadual; a Oikosnet América Latina, que reúne vinte e dois centros de formação
de leigos de diferentes países do continente; a ABONG – Associação Brasileira de ONGs -, que
reúne cerca de 300 entidades de todo o país; a Rede de Cursos Bíblicos e Pastorais, que articula
as entidades que promovem cursos de formação regionais ou estaduais de cunho massivo; o
intercâmbio teológico-pastoral Brasil-Moçambique-Suécia; ao SOTER (Sociedade de Teologia e
Ciências da Religião), em nível nacional.
Em nossas atividades, temos feito parceria especialmente com algumas outras ONGs: CEBI
(Centro de Estudos Bíblicos), NOVA Pesquisa e Assessoria em Educação, PACS (Políticas
Alternativas Cone Sul), Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Agências de cooperação internacional
Em 2008 tivemos reuniões com representantes das agências de cooperação Desenvolvimento e
Paz e Fastenopfer. Nestas ocasiões trocamos ideias sobre a situação sociopolítica e religiosa do
país, além de discutir os rumos da nossa relação de cooperação. Ficou acertado que a partir do
encerramento do convênio firmado com D&P em 2007, o Iser Assessoria será considerado um
parceiro entre outros, e o serviço de apoio local à agência passará a ser prestado por uma
entidade não parceira.
No mês de novembro foi realizado um encontro de 21 entidades parceiras de Fastenopfer no
Brasil em Iparana-Caucaia, no Ceará. Neste encontro as entidades foram apresentadas a Susann
Schüepp, nova responsável pelo Programa Brasil na agência. Os objetivos foram:
• Fortalecimento de parcerias – com Fastenopfer e entre entidades;
• Conhecimento mútuo: entender o trabalho de cada entidade e situá-lo no contexto
nacional e internacional;
• Informações sobre temas atuais em Fastenopfer e indicações para o planejamento do
próximo ano;
• Encontros bilaterais / articulações.
Solange Rodrigues participou representando o Iser Assessoria e fez parte da equipe de relatoria
do encontro.
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Anexo I - Curso de Sociologia da Religião
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O objetivo deste curso no Instituto Teológico Franciscano (ITF) – Petrópolis (RJ) - é apresentar aos
estudantes 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, é apresentado um breve histórico de sua instauração no
Brasil. O Curso foi realizado no segundo semestre de 2008.
Data

Tema

Assessor/a

04/08

Apresentação do curso. O estudo da religião pelas Ciências Sociais.
Metodologia e forma de avaliação – Introdução ao trabalho de campo

Solange Rodrigues

11/08

Antropologia da Religião. A abordagem antropológica I: perspectivas
evolucionistas

Beth Pissolato

18/08

A abordagem antropológica II: a crítica ao etnocentrismo

Beth Pissolato

25/08

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Karl Marx

Ivo Lesbaupin

01/09

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Max Weber

Ivo Lesbaupin

08/09

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Émile Durkheim

Sílvia Fernandes

15/09

Abordagens contemporâneas: Peter Berger, D. Hervieu-Léger

Marcelo Camurça

29/09

Avaliação

Ivo Lesbaupin

06/10

2a. parte - Campo religioso brasileiro

Solange Rodrigues

13/10

Protestantismo 1: as Igrejas históricas

Clemir Fernandes

20/10

Protestantismo 2: o Pentecostalismo

Clemir Fernandes

27/10

Catolicismo brasileiro

Sílvia Fernandes

03/11

Religiões mediúnicas – Espiritismo

Emerson Giumbelli

10/11

Religiões mediúnicas – Candomblé, Umbanda

Volney Berkenbrock

17/11

Novos movimentos religiosos

Marcelo Camurça

24/11

Apresentação dos trabalhos

Ivo Lesbaupin
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Anexo II - Quadros das assessorias em 2008

Número de participantes por Programa segundo o sexo
Programa / Linha de ação

Mulheres

Homens

Total

Cidadania e controle social

515

405

920

Exclusão, Políticas Públicas e Conjuntura

498

1.000

1.498

Fé e Política

589

533

1.122

Juventude

203

185

388

1.805

2.123

3.928

Subtotal

CEBs

1.302

882

2.184

Teologia da Libertação

1.303

1.259

2.562

746

596

1.342

Subtotal

3.351

2.737

6.088

Total

5.156

4.860

10.016

Diálogo, Ecumenismo e Campo Religioso

Número de participantes por Linha de Ação segundo o tipo de participante
Cidadania Conjuntura

F&P Juventude

Jovens e Estudantes

493

100

361

Agentes de pastoral

30

205

75

5

398

22

Clérigos e Religiosos/as

149

CEBs

TdL Diálogo

Total

10

502

369

1.984

1020

197

237

1.764

81

235

641

146

1.528

Animadores de comunidade
Professores ou
pesquisadores

40

220

20

33

763

260

174

1.510

161

50

109

87

20

655

261

1.343

Lideranças locais

110

115

223

1

125

252

18

844

410

2

4

6

5

1

428

14

251

Bispos
Lideranças regionais /
nacionais
Parlamentares e políticos

70

162

5

148

Técnicos do Estado

5

153

0

16

90

106

17

32

54

Técnicos de ONGs

5

0

Outros

1

0

Total

920

1.498 1.122
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50
388 2.184 2.562

51
1.342 10.016

Números de Assessorias e Participantes por UF
UF

Assessorias

Participantes

DF

9

345

ES

3

208

GO

7

207

MG

14

1.153

MS

1

183

MT

1

45

PR

1

35

RJ

56

5.225

RS

1

108

SC

4

430

SP

16

1.721

5

356

Outros países
Total

118

10.016

Tipo de evento por Linha de Ação
Cidadania Conjuntura

Encontro

Total

8

1

2

6

12

8

33

5

5

13

1

1

12

1

3

9

4

1

6

2

1
2

2

8
2

1

Congresso

1
3

37

2

5

Simpósio

1

Avaliação

1
10

Diálogo

4

Conferência

Total

TdL

6

1

Debate

CEBs

11

3

Seminário

Juventude

8

Curso

Assembléia

F&P

12

16

11

1

2
1

19

31

19

118

Tipo de participação por programa
Cidadania Conjuntura

F&P

Juventude

CEBs

TdL

Diálogo

Total

Palestrante

7

10

4

2

3

14

15

55

Assessor/a

1

2

11

7

16

14

2

53

Debatedor/a

2

1

2

3

2

10

Total

10

16

11

31

19

12
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19

118

Abrangência por Linha de Ação
Cidadania Conjuntura

Local

5

F&P

1

Estadual

CEBs

TdL

5

7

17

9

5

1

1

5

12

6

10

Regional

1

2

1

Nacional

3

9

4

Internacional

1

Total

10

Juventude

3

1

1
12

16

11

19

Diálogo

Total

11

55

6

6

32

5

2

9

31

19

118

Natureza da organização promotora
Cidadania Conjuntura

CEBs

TdL

8

5

18

21

9

77

2

2

2

1

8

9

24

1

5

Igrejas

5

Universidades e IES
Movimentos sociais

11

Redes e Articulações
ONGs
Organismos
governamentais
Total

F&P

Juventude

Diálogo

6

1

1

2

2

4

1

3

2
10

12

Total

16

1

11

19

31

CEBs

TdL

3

19

118

No caso de Igrejas:
Cidadania Conjuntura

Institutos religiosos
(congregações, ordens)
Dioceses

F&P

Juventude

2

1
2

Pastorais

2

1

4

Entidades ecumênicas

2

3

2

3

CEBs

Total

6

2

5

18

1

3

1

12

1

8
7

5

2

1
5

1
11

8
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5

Total

19

7

CNBB
Paróquias

Diálogo

16

4
18

7
6

21

9

77

Anexo III - Balanço das assessorias nos últimos anos
Quadro 1: Total de Assessorias dos últimos anos, por entidade solicitante
Entidades solicitantes
Institutos de formação superior,
universidades
Institutos religiosos
Dioceses ou organizações diocesanas
Organismos pastorais, movimentos
Movimentos sociais e ONGs
Regionais ou órgãos da CNBB
Entidades ecumênicas
CEBs
Paróquias ou comunidades de base
Redes e Articulações
Organismos governamentais
Outros
Total

2004
21

2005
16

2006
13

2007
20

04
24
05
18
04

11
15
7
31
17

9
29
7
25
13

14

13

17

11
101

16
126

6
121

12
21
9
12
7
7
4
10
17
1
1
121

2008
24
19
18
12
9
7
7
7
6
4
3
118

Quadro 2: Total de Assessorias dos últimos anos, por tipo de atividade
Tipos de atividade
Assembléias e encontros
Cursos
Conferências, palestras e debates
Congressos e seminários
Outros
Retiros
Total

2004
26
25
20
14
15
01
101

2005
32
30
32
24
8
0
126

2006
27
22
29
24
19
0
121

2007
47
23
28
23
0
0
121

2008
49
33
18
17
1
118

Quadro 3: Pessoas diretamente atingidas nos últimos anos
Ano
Pessoas atingidas

2004
6.546

2005
16.529

2006
12.813

2007
11.206

2008
10.016

Quadro 4: Participantes das Assessorias
Participantes
Estudantes e jovens
Clérigos, religiosas e religiosos
Agentes de pastoral
Animadores de comunidades
Assessores, pesquisadores e professores
Lideranças populares
Bispos
Lideranças regionais / nacionais
Parlamentares e políticos
Técnicos do Estado
Técnicos de ONGs
Outros
Total

2005
1.325
1.865
2.668
3.595
1.841
3.735

2006
933
2.279
1.702
4.067
1.043
2.994

270

1.230
16.529

70

725
12.813
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2007
2.214
1.456
984
2.426
1.488
1.078
107
576
202
10
61
604
11.206

2008
1.984
1.956
1.764
1.510
1.343
844
428
251
153
106
54
51
10.016

Anexo IV - Temas das reuniões da equipe de assessoria

Data

Temas

13/02/08 OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Consciência planetária e cristianismo. [manuscrito].
12/03/08

BOFF, Clodovis. Teologia da Libertação e volta aos fundamentos. REB 268, outubro de
2007, p.1001-1024.

09/04/08 DIAS, Amanda. Shahid: a nova figura da luta nacional palestina. Religião e Sociedade 26/2.
SCOTTO, Gabriela, CARVALHO, Isabel, GUIMARÃES, Leandro. Posições e contestações,
articulações e confrontos. In: Desenvolvimento sustentável. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 6614/05/08
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Anexo V - Textos e Publicações de 2008
Livros publicados
FAUSTINO TEIXEIRA
TEIXEIRA, Faustino & DIAS, Zwinglio Mota. Ecumenismo e diálogo inter-religioso. A arte do
possível. Aparecida: Santuário.
FRANCISCO OROFINO
MESTERS, C. & OROFINO, F., A Comunidade: retrato de Deus nos rostos humanos - Círculos
Bíblicos sobre a Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. São Leopoldo: CEBI.
Em co-autoria:
CLAR (Confederação Latinoamericana de Religiosos) - Projeto LONT (Lectura Orante del Nuevo
Testamento), volume 1 - "Seguir Jesus". 72 págs.

Capítulos de livros publicados
FAUSTINO TEIXEIRA
Ecclesiology in a time of religious pluralism. In: VIGIL, J.M & TOMITA, L. & BARROS, M. (Eds).
Along the Many Paths of God. Munster: Lit Verlag, p. 207-221.
The Challenge of Religious Pluralism for Latin American Theology. In: VIGIL, J.M & TOMITA, L.
& BARROS, M. (Eds). Along the Many Paths of God. Munster: Lit Verlag, p. 53-70.
Moisés: o núcleo da criação. In: EGGERT, Edla (Org.). Frida Kahlo. Por uma ética estética da
diversidade machucada. Santa Cruz do Sul: Edunisc, p. 49-60.
O fundamentalismo em tempos de pluralismo religioso. In: MOREIRA, A.S. & OLIVEIRA, I.D.
(Orgs). O futuro da religião na sociedade global. Uma perspectiva multicultural. São
Paulo/Goiânia: Paulinas/Universidade Católica de Goiás, pp. 69-80.
O pluralismo inclusivo de Jacques Dupuis. In: SOARES, Afonso Maria Ligorio (Org.). Dialogando

com Jacques Dupuis. São Paulo: Paulinas, p. 153-177.
Uma teologia de amor ao pluralismo religioso. In: SOARES, Afonso Maria Ligorio (Org.).
Dialogando com Jacques Dupuis. São Paulo: Paulinas, p.181-200.
A teologia do pluralismo religioso na América Latina. In: VIGIL, J.M. & TOMITA, E. & BARROS,
M. (Orgs.). Teologia libertadora intercontinental do pluralismo religioso. São Paulo: Paulinas.
FRANCISCO OROFINO
As Releituras do Êxodo na Bíblia. Em: REIMER, H. & SILVA, V., Libertação - Liberdade. Novos
Olhares. ABIB-UCG-Oikos: Goiânia, p.27-36.
LÚCIA RIBEIRO
“A interrupção voluntária da gravidez: questões em aberto no interior da Igreja católica”. In:
GOMEZ DE SOUZA, Luiz Alberto (org.). - Desafios do Século XXI - Biociências, Reprodução e
Sexualidade, Fundamentalismos e Ética. Programa de Estudos Avançados em Ciência e
Religião – Instituto de Humanidades – Universidade Candido Mendes – EDUCAM, Rio de
Janeiro, p. 115-140.

PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
A globalização no Documento de Aparecida In: V Conferência de Aparecida: renascer de uma

esperança. 1ª ed. São Paulo: Paulinas, p. 79-85.
Consciência planetária, ecossocialismo e cristianismo In: Sustentabilidade da Vida e
Espiritualidade. 1ª ed. São Paulo: Paulinas, p. 63-87.
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Artigos publicados em periódicos
FAUSTINO TEIXEIRA
Simone Weil: uma paixão sem fronteiras. Convergência (Rio de Janeiro), v. 43, p. 313-327.
Henri le Saux: nas veredas do Real. Perspectiva Teológica (Belo Horizonte), v. 40, n. 111, pp.
207-228.
Salvação, entre e além das religiões. Revista de Teologia e Ciências da Religião da UNICAP
(Recife), v. 7, pp. 87-99.
FRANCISCO OROFINO
O lento processo de abrir os olhos - Uma visão geral de Lucas 24,13-35. Em Vida Pastoral,
janeiro-fevereiro de 2009. Pags. 30-34.
A mendicância como uma espiritualidade necessária diante da atual sociedade de consumo.
Em: Pelo Caminho, Boletim da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, nº 168, p. 611.
IVO LESBAUPIN
A interrupção voluntária da gravidez: uma contribuição para o debate. In: Aborto. Interfaces
históricas, sociológicas, jurídicas, éticas e as conseqüências físicas e psicológicas para a
mulher. Cadernos IHU em formação, 4 (25): 45-53, abril.
LÚCIA RIBEIRO
A interrupção voluntária da gravidez: questões em aberto no interior da Igreja católica. In:
Aborto. Interfaces históricas, sociológicas, jurídicas, éticas e as conseqüências físicas e
psicológicas para a mulher. Cadernos IHU em formação, 4 (25): 31-42, abril.
A epidemia de AIDS e os discursos religiosos - In: Boletim Rede de Cristãos das Classes Médias
– Ano XVI – Julho – No. 187.
Nosso corpo (não) nos pertence - In: Boletim Rede de Cristãos das Classes Médias – Ano XVI –
Outubro – No. 190.
“Escolhe, pois, a Vida!”. In: Boletim Rede de Cristãos das Classes Médias – Ano XVI – Maio –
No. 185.
PAULO FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE
Os cristãos e a Política. Revista Espírito (112): 10-21, julho, Vitória da Conquista, Bahia.
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Lideranças de CEBs no Brasil - um estudo comparativo 1981 - 2000 - 2005. Memória e

Caminhada (UCB). , v.14-15, pp.05-19.

Artigos em jornal
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Crise alimentar: mercado e debate ideológico Revista da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) 4ª subseção - MG, Juiz de Fora, nº 6, dezembro, p. 17-19.
Efeitos da crise na política e na economia. Jornal de Opinião, Belo Horizonte, nº 1020, 22-28
dez., p. 8.
Analisando conjunturas. O Diocesano, Cachoeiro de Itapemirim, ES, nº 118, julho, p. 5.
Politizar as eleições. Alvorada, São Félix do Araguaia, MT, nº 268, março-abril, p. 4.

Demais Trabalhos
FAUSTINO TEIXEIRA
Apresentação. In: São João da Cruz. Noite escura. Petrópolis: Vozes, pp. 11-18.
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Introdução. In: TEIXEIRA, Faustino & DIAS, Zwinglio Mota. Ecumenismo e diálogo interreligioso. A arte do possível. Aparecida: Santuário, pp. 13-16.
Dom Luciano: um testemunho de profecia e coragem. In: ARROCHELAS, Maria Helena (Org.).

Deus é bom. Homenagem a Dom Luciano. São Paulo/Petrópolis: Paulinas/Centro Alceu
Amoroso Lima, pp. 287-289.
Apresentação. In: HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido. Petrópolis: Vozes, p.
7-13.
Apresentação. In: PORETE, Marguerite. O espelho das almas simples. Petrópolis: Vozes, p. 1729.
FRANCISCO OROFINO
Círculos Bíblicos – 10 encartes ao jornal Caminhando da Diocese de Nova Iguaçu.
Em co-autoria:
Caderno de Formação. “O protagonismo dos leigos”. Nova Iguaçu.
Caderno de Formação. “A espiritualidade da missão”. Nova Iguaçu.
Caderno de Formação. “A missão e suas exigências”. Nova Iguaçu.
LÚCIA RIBEIRO
Sexualidade e contemporaneidade – VII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS
Sexualidade e Discursos religiosos – RJ, 26/07/2008, 8 págs.
A experiência de uma igreja multicultural: um estudo de caso - 29/09/2008, 14 págs.
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Crise mundial e desafios para a Igreja. NESP - PUC-Minas. Eleições 2008.
RENATA MENEZES
Revisitando Saint Besse, ou o que Robert Hertz e a Escola Francesa de Sociologia ainda têm a
nos dizer sobre festa. In: 26a. Reunião Brasileira de Antropologia: (des)igualdade na
diversidade, Porto Seguro, 2008.
PEREIRA, Edmundo M. M.; MENEZES, Renata de Castro. Lutando e Cantando: música, política
e memória social dos trabalhadores rurais de Pernambuco. In: 26a. Reunião Brasileira de
Antropologia: Resumos e artigos, Porto Seguro, 2008.

Entrevistas
FAUSTINO TEIXEIRA
O real transfigurado. Rascunho - o jornal de literatura do Brasil -, Curitiba, ano 9, janeiro de
2009, p. 11.
Mística comparada: semelhanças na diferença. Cadernos IHU em Formação, ano 4, n. 31, p.
10-17.
Rûmî é o poeta da dança da unidade. Cadernos IHU em Formação, ano 4, n. 31, p. 51-55.
Rûmî: um dos místicos mais abertos à cortesia e hospitalidade interreligiosa (junto com Marco
Lucchesi). Cadernos IHU em Formação, ano 4, n. 31, p. 56-60.
Aprire lo spazio allá diversità (intervista). Mosaico Italiano – Comunità Italiana. Niterói, RJ, p.
17-19.
FRANCISCO OROFINO
O Sínodo dos Bispos sobre a Palavra. Entrevista à Rádio Catedral FM, no dia 16 de maio de
2008.
IVO LESBAUPIN
As eleições municipais no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Um novo desafio para a
esquerda brasileira. Entrevista especial com Maria Izabel Noll e Ivo Lesbaupin – apud
www.unisinos.br/ihu - 11 de outubro.
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Direitos humanos e multinacionais: entrevista para o Olhar Virtual – jornal da UFRJ – 3 jun
2008 (www.olharvirtual.ufrj.br).
LÚCIA RIBEIRO
Em defesa da vida: a Igreja e a questão do aborto. - Entrevista publicada em: Aborto.
Interfaces históricas, sociológicas, jurídicas, éticas e as conseqüências físicas e psicológicas
para a mulher. Cadernos IHU em formação, 4 (25): 42-45, abril.
A interrupção voluntária da gravidez. Canal de Televisão SBT, Rio de Janeiro, 12/05/2008.
Sexualidade e ética. Entrevista por telefone para o sítio do Centro Latinoamericano em
Sexualidade e Direitos Humanos (www.clam.org.br) – Rio de Janeiro, 07/06/2008.
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Frequência Cidadã. Entrevista à Rádio América, Belo Horizonte, MG.
Horizonte - debates. Mesa redonda. TV Horizonte, Belo Horizonte, MG.
Religare - conhecimento e religião. Entrevista à TV Horizonte, Belo Horizonte, MG.

Publicações virtuais
FAUSTINO TEIXEIRA
Como essas duas pombinhas de San Nicolas. Amai-vos. Rio de Janeiro (www.amaivos.com.br).
Mística: o amor infinito pelo todo. Amai-vos. Rio de Janeiro (www.amaivos.com.br).
Um dominicano diante do mistério do islã. Amai-vos. Rio de Janeiro (www.amaivos.com.br).
Rûmî: a mística reconhecida pela alta literatura. (www.unisinos.br/ihu).
IVO LESBAUPIN
Lições a tirar da crise econômica internacional – novembro – 7 págs. - apud
www.iserassessoria.org.br (também publicado em www.adital.com.br).
Participação popular, controle social e eleições municipais – junho – 8 págs. – apud
www.iserassessoria.org.br
CF-2008 e o debate sobre a interrupção voluntária da gravidez - Lúcia Ribeiro e Ivo Lesbaupin
– junho – 28 págs. - apud www.iserassessoria.org.br (também publicado em
www.adital.com.br).
Uma avaliação do governo
www.iserassessoria.org.br

lula:

2003-2007

–

março

–

35

págs.

-

apud

O retorno do culto à personalidade – fevereiro 2008 – 6 págs. - apud www.iserassessoria.org.br
LÚCIA RIBEIRO
A situação de brasileiros em Atlanta – 6 págs. - publicado no site do Instituto Humanitas da
Unisinos - www.unisinos.br/ihu - em 18/11/2008 (publicado também em www.adital.com.br –
18/11/2008).
PAULO FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE
Comentários Teológicos à Carta da Terra. In: SOTER (org.). 21º Congresso Anual da
Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. São Paulo: Paulinas, Edição Digital, p.215-221.
ISBN: 978-85-356-2303-1.
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Delci FRANZEN, Ernanne PINHEIRO, Thierry LINNARD, Bernard
LESTIENNE, Paulo MALDOS. Análise de conjuntura - fevereiro. www.cnbb.br. Brasília.
Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Delci FRANZEN, Daniel SEIDEL, Guilherme DELGADO, Ernanne
PINHEIRO, Thierry LINNARD, Bernard LESTIENNE, Paulo MALDOS. Análise de conjuntura junho. www.cnbb.br. Brasília.
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Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Antonio ABREU, Ernanne PINHEIRO, Thierry LINNARD, Bernard
LESTIENNE, Paulo MALDOS. Análise de conjuntura - agosto. www.cnbb.br , Brasília.
Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Delci FRANZEN, Antonio ABREU, Ernanne PINHEIRO, Bernard
LESTIENNE, Paulo MALDOS. Análise de conjuntura - setembro. www.cnbb.br. Brasília.
Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Daniel SEIDEL, Gilberto SOUZA, Ernanne PINHEIRO, Thierry
LINNARD, Bernard LESTIENNE, Paulo MALDOS. Análise de conjuntura - novembro.
www.cnbb.br. Brasília.

Trabalho publicado em anais de eventos
FAUSTINO TEIXEIRA
As partes e o todo: o desafio da mística islâmica. In: Atas da X Semana de Filosofia da UFSJ.
São João del Rei: Editora da UFSJ, pp. 28-41.
SOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES
“De pesquisa e educação popular: jovens se expressam, dialogam e aprendem”. III Simpósio
Internacional sobre a Juventude Brasileira. Juventudes no mundo contemporâneo: desafios e
perspectivas. Eixo: Ações públicas e intervenções com adolescentes e jovens. Mostra de
Projetos Sociais. Goiânia, Goiás, 6 de junho de 2008.

Produção artística/cultural
RENATA MENEZES
Produção do Compact Disk (CD) Lutando e Cantando: Música e Política dos Trabalhadores
Rurais de Pernambuco. Rio de Janeiro, Museu Nacional, abril de 2008. (3º volume da coleção
“Documentos Sonoros do Museu Nacional” - parceria NuAP-Laced, laboratórios do
Departamento de Antropologia do Museu Nacional).

Trabalho técnico
RENATA MENEZES
MENEZES, Renata de Castro; SILVA, José Gonçalves; PEREIRA, Edmundo M. M. Texto de
Encarte do CD Lutando e Cantando: música e política dos trabalhadores rurais de Pernambuco.
Rio de janeiro: Asepa / Museu Nacional , 2008.

Resenha
RENATA MENEZES
Desconstruindo Estereótipos (Resenha de Machado, Maria das Dores. Política e religião: a
participação dos evangélicos nas eleições). Revista Praia Vermelha – Estudos de Política e
Teoria Social, v. 14/15, p. 244-248.
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Anexo VI - Resultados das mudanças introduzidas na
página da internet
(mudanças realizadas a partir de abril/2008)

Total de impressões de páginas por mês - 2007-2008
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Anexo VII – Fotos e Imagens

Cartilha para as eleições municipais

Moçambicanos em visita a comunidade rural do Nordeste

Intercâmbio Moçambique: Curso CEBI em Vitória - ES
Curso do Rio 2008

Encontro de Fé e Política em Mesquita - RJ

Assessoria a franciscanos: Vila Velha - ES
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