
Nome: 
__________________________________

__________________________________

Endereço: 
__________________________________

__________________________________

Cidade: 
__________________________________
Cep: 
__________________________________

E-mail: ____________________________

Confissão 
Religiosa?__________________________

Qual? 
__________________________________

__________________________________

Você participa de algum grupo de Fé e 
Política?

  (   )  Sim    (   ) Não

Participou do 1º e 2º Fórum Regional de Fé 
e Política?

  (   ) Sim   (   ) Não 

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 20 de agosto de 8 às 14 horas

- Café da Manhã/ Oração

- Partilha do Saber: Chico Alencar e Névio Fiorin

- Plenária

- Vivências

- Considerações Finais e Informes

- Ciranda

- Almoço

----------------------------------------------------

Informações Gerais

Local: Quadra Esportiva Pe. Guillermo Lago Castro
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.
Rod. Amaral Peixoto, 4565
Centro - Rio das Ostras (RJ).

Valor da Inscrição: R$ 15,00
(Incluídos material do 
encontro)
Previsão de participantes: 100

Informações e Inscrições

Tel. (22) 
Paróquia São Paulo Apóstolo (Macaé)
Tel. (22) 2762-1748

Marcel (Macaé) (22) 

café da manhã, almoço e 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Rio das Ostras)

Gilberto (Rio das Ostras) (22) 2771-9275

Renê (Rio das Ostras) (22) 9896-5875

2764-3309

9221-7513

gilbertosantos@hotmail.com

Algumas Palavras... 
o Movimento Fé e Política acontece em todos os 
cantos do Brasil através de milhares de pessoas que 
se organizam em grupo para, a partir da reflexão e 
vivência da fé, com base nas propostas do 
Evangelho, conquistar aqui na Terra, o Reino de Paz 
e Justiça onde todos tenham vida plena. A 
mobilização permanente de companheiros e 
companheiras em movimentos populares faz com 
que esteja viva nos dias de hoje a esperança de 
profundas transformações na vida povo. O 
Movimento atua neste contexto de resgate de 
sonhos e utopias por outro mundo possível, em que 
o povo seja protagonista e agente de libertação.   
Nosso Movimento é aberto a todas as crenças e não 
partidário. Aberto a todos que consideram a política 
uma vivência profunda de sua fé e reconhecem em 
sua fé, o horizonte da utopia política.
Lutamos por um mundo que não seja pautado pela 
disputa do poder, dinheiro e acúmulo de riquezas 
por poucos. Mas queremos que o ser humano possa 
conviver em harmonia com a natureza, os recursos 
tecnológicos e com o próprio homem. 
Assumimos a causa dos mais pobres, dos oprimidos 
e dos excluídos. E apoiamos na mobilização e 
organização popular. Entendemos que o povo deve 
ser o principal sujeito de sua própria história.
O Movimento de Fé e Política Litoral é a reunião de 
pessoas de diversos movimentos pastorais, 
sindicais e populares, que a partir de Macaé e Rio 
das Ostras tem encontrado companheiros em 
várias outras regiões do estado, que igualmente 
reafirmam a solidariedade e a luta por um mundo 
ecologicamente sustentável, valorizando a ética, a 
espiritualidade engajada, a cultura democrática e 
plural e onde todos tenham vida plena. 

Coordenação Fé e Política Litoral

Macaé - Rio das Ostras

Ficha de Inscrição



Em busca da
Sociedade do Bem-Viver

Sabedoria
Protagonismo

Política

20 de agosto 
 de 2011

Rio das Ostras

III Fórum Regional 
     de Fé e Política

IMPORTANTE!
Destacar esta Ficha de Inscrição e entregar 
com o valor da contribuição até 4 de agosto 
de 2011. 2011

O Bem-Viver busca um resgate 
histórico da sabedoria e da tradição 
milenar dos povos indígenas 
Aymara, Quétchua e Guarani, 
avançando em iniciativas para 
criação de novos espaços de diálogo 
s o b r e  a  v i d a  e  p r o p o n d o  o  
favorecimento de iniciativas que 
apontam para um outro mundo 
possível, com a vida em plenitude e 
não o viver melhor e o viver bem, que 
prega o capitalismo.

O ponto de partida dos povos 
andinos é o respeito à alteridade. 
Supera-se a idéia de que apenas a 
espécie humana é a pensante, a 
existente, e que o resto: animais, 
natureza, não é pensante e,  
portanto, é como não existente.

Terra é mãe, Pachamama. Não se 
pode machucar a Terra, mas pelo 
contrário, precisa-se conviver com 
ela.
Isto está hoje na constituição 
boliviana e equatoriana.

O Bem-Viver propõe a harmonia 
entre pessoa e planeta. "Não somos 
o centro do mundo; somos parte.” 
Esta idéia do Bem-Viver implica 
envolver o que e como se produz o 
que se faz.
É uma alternativa à crise planetária 
econômica, ambiental. (Evita a 
guerra pela água, por exemplo).

O Bem-Viver

III Fórum Regional 
     de Fé e Política
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