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Históricos das CF Ecumênicas

2000 2005 2010 2016



Igreja Católica Apostólica Romana
Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Igreja Presbiteriana Unida 
Aliança de Batistas do Brasil

Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização (CESEEP) 
[membro fraterno]

Igreja Betesda (SP) [igreja observadora]



https://www.youtube.com/watch?v=XX9V_b7DZaA

https://www.cnbb.org.br/tag/cfe-2021/

De mãos dadas formando a aliança

No diálogo comprometido

Superar toda polaridade

Reunidos na diversidade

https://www.youtube.com/watch?v=XX9V_b7DZaA
https://www.cnbb.org.br/tag/cfe-2021/


Objetivo geral

Inspirados e inspiradas no amor de 
Cristo, chamar, convidar as 

comunidades de fé e pessoas de boa 
vontade para pensar, avaliar e 

identificar caminhos para superar as 
polarizações e as violências através do 

diálogo amoroso testemunhando a 
unidade na diversidade.



Redescobrir a 
força e beleza 

do diálogo

Promover a 
conversão para uma 

cultura do amor

Fortalecer a 
convivência

Denunciar a 
instrumentalização da fé

Compartilhar 
experiências 
de diálogo

Superar as 
desigualdades

Animar o 
engajamento 

em ações

Objetivos específicos

Denunciar as 
formas de 
violência 

Estimular o diálogo e a 
convivência como 

experiências irrenunciáveis  



Pressupostos para a CFE 2021 

Diálogo e 
convivência

Evangelho

Presente
Superar a 
violência

Cuidar da 
Casa Comum

Celebrar a 
solidariedade

Globalizar a 
esperança 





Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de

liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem,

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie

as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)





“... na Educação Infantil, é preciso 

criar oportunidades para 

que as crianças entrem em 

contato com outros grupos 

sociais e culturais, outros modos 

de vida, diferentes atitudes, 

técnicas e rituais de cuidados 

pessoais e do grupo, costumes, 

celebrações e narrativas. Nessas 

experiências, elas podem 

ampliar o modo de perceber 

a si mesmas e ao outro, 

valorizar sua identidade, respeitar 

os outros e reconhecer as 

diferenças que nos constituem 

como seres humanos.” 

(Campo de Experiência “O Eu, o Outro, e o Nós” - BNCC)



Possibilidades

Interação com a Natureza

https://criancaenatureza.org.br/ http://www.tierraenlasmanos.com/

https://criancaenatureza.org.br/
http://www.tierraenlasmanos.com/


Possibilidades

Novas experiências...





Possibilidades

Desenhos animados...

George, o curioso http://www.oshowdaluna.com.br/index.html

http://www.oshowdaluna.com.br/index.html


“A maior parte dos 
habitantes do planeta 

declara-se crente, e isto 
deveria levar as religiões a 

estabelecerem diálogo entre 
si, visando ao cuidado da 

natureza, à defesa dos 
pobres, à construção de 

uma rede de respeito e de 
fraternidade.”

Papa Francisco, Laudato Si’, n. 201.



Possibilidades

Produções artísticas...



Possibilidades

Filmes...



Possibilidades

HQs...



Possibilidades

Animações bíblicas...



Possibilidades

Jogos...









“É preciso concentrar-se hoje sobre 
educar as demandas dos jovens, 

prioritárias em relação ao fornecer 
respostas: trata-se de dedicar tempo e 

espaço ao desenvolvimento das grandes 
questões e dos grandes desejos que 

habitam no coração das novas 
gerações, que de uma serena relação 

consigo mesmas, possam levar à busca 
do transcendente.”

Pacto Educativo Global, Instrumentum laboris



Possibilidades
Pensamento visual, animações...



Escola = Encontro

Educar a mente, o 
coração e as mãos

Viver juntos

Globalização 
reciprocidade

Diversidade 

cultural  = Riqueza? Cultura do 
encontro

Diálogo 
intercultural

Projetos 
educativos 

Cultura de Paz

Diálogo entre as 
religiões

Fundamentalismo

Unidade visível 

Ecumenismo

Civilização do amor

Humanismo 
solidário

Currículo Abertura
Fraternidade aberta

Língua da fraternidade



Possibilidades

Atividades artísticas...



Possibilidades

Produção de vídeos, podcast...



Possibilidades

Poesias, contos, charges, músicas...

Poema...
sobre diversidade
sobre tolerância religiosa





Rodas de conversa... 

Equipe de animação
Conduzirá a roda de diálogo, 

apresentando os participantes e 
fazendo a mediação entre eles. 

Equipe de ambientação
Responsável pela escolha, 

decoração e organização do 
espaço onde ocorrerá o evento. 

Equipe de acolhida
Encarregada de receber os convidados e 

preparar um brinde para os participantes.

Equipe de divulgação
Encarregada de criar cartazes e divulgar o 

evento em mídias impressas e digitais.

Equipe de comunicação
Responsável por fotografar, filmar e 

escrever textos sobre o evento.





Deus da vida, da justiça e do amor,
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade
e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade.

Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes que unem
em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade,
em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.

Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da vida.

Amém.



https://materiais.smbrasil.com.br/hub-nucleo-escolas-catolicas

https://materiais.smbrasil.com.br/hub-nucleo-escolas-catolicas






Vídeos e músicas



“A credibilidade do anúncio cristão seria 
muito maior, se os cristãos superassem as 
suas divisões... Devemos sempre lembrar-

nos de que somos peregrinos, e 
peregrinamos juntos. Para isso, devemos 

abrir o coração ao companheiro de 
estrada sem medos nem desconfianças, e 

olhar primariamente para o que 
procuramos: a paz no rosto do único Deus. 

O abrir-se ao outro tem algo de artesanal, 
a paz é artesanal...

Sob esta luz, o ECUMENISMO é uma 
contribuição para a unidade da família 

humana”

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.244 e 245.



Gratidão, Paz e Bem! 
Humberto Herrera Contreras

humberto.herrera@grupo-sm.com


