
Waldemar Rossi é operário aposentado com papel de 

destaque na Oposição Sindical Metalúrgica dos anos 70 e 80. 

Preso político durante a ditadura militar, fundador da Pastoral 

Operária, foi escolhido para ser membro da Comissão de 

Justiça e Paz de São Paulo por Dom Paulo Evaristo Arns. Em 

1980, na primeira visita do Papa João Paulo II a esta cidade, 

discursou representando os leigos e leigas católicos.

O resgate de nossa história faz parte da busca de um país justo 

e pede valorizar aqueles(as) que lutaram pela vida, pela 

dignidade do trabalhador(a), pelos direitos básicos de saúde, 

moradia e pelo direito à terra.

Ao denominar Escola de Fé e Política Waldemar Rossi a este 

curso a coordenação homenageia, na pessoa do cristão 

Waldemar Rossi, que vive o Evangelho e por meio dele 

continua a busca pela verdadeira Paz de Cristo, a todos e todas 

que lutam para que a vida aconteça em plenitude.
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Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz,
assim façais também vós (Jo 13.15)

• Dom Edmar Peron – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo - Vigário Episcopal para a Região Belém;
• Flávio Castro - Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São 
Paulo;
• Mônica Lopes - Rede de Escolas de Cidadania do Brasil.

Coordenação

• Pe. Marcelo Monge – Caritas Arquidiocesana e Região 
Episcopal Belém;
• Carmen Cecília de Souza Amaral – Pastoral Fé e Política da 
Arquidiocese de São Paulo;
• Pedro Aguerre – Prof. Dr. Ciências Políticas – PUC/SP, Escola 
de Governo;

Assessoria

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

Público Alvo

• Centro Pastoral São José do Belém Av. Álvaro Ramos, 366 - 
Belém (Próximo estação Belém do metrô);
• Todas as Segundas-feiras, com início em 17/02;
• das 19h30 às 21h30.

Local, data e horário

• Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo / Região 
Episcopal Belém;
• Parceria - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Realização

• Caci (11) 3022-6821 e (11) 9 6400-6231
• Site da Pastoral Fé e Política:   www.pastoralfp.com
• e-mail:   escolafp@pastoralfp.com
• Site UNIFESP:   dpdphp.epm.br/acad/siex/

Informações e Inscrição
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Objetivo Geral

Refletir e aprofundar questões sócio-políticas-econômicas a 

partir da Fé Cristã para sermos “Sal e Luz no mundo” por meio 

de ações cidadãs.

Objetivos Específicos

• Compreender aspectos fundamentais da Doutrina Social da 

Igreja;

• Refletir as questões sociais sob o ponto de vista da Doutrina 

Social da Igreja;

• Desenvolver senso crítico em vista da participação cidadã.

• Mapear a realidade de área geográfica da cidade, 

identificando as estruturas a serviço da vida e as carências;

• Construir plano de metas para a área geográfica estudada;

• Fomentar o diálogo com poder público em vista a ações 

concretas frente às demandas identificadas durante o Curso.

Metodologia

• Aulas expositivas e atividades presenciais (76 horas);

• Material de apoio fornecido pelos professores da disciplina 

com referências bibliográficas para aprofundamento;

• Curso em módulos com enfoque na capacitação para ação 

no município;

• TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de Extensão 

certificado pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

(30 horas).

Certificado

Frequência superior a 75% e avaliação acima de regular no 

TCC.

Módulo 3
Fé, Política, Economia e Sociedade - 18 h/aula

• Questões sociais e econômicas no Brasil Doc 91 CNBB

• Questões sociais e econômicas no Brasil SSB

• Transformação social e respeito aos direitos

    fundamentais da pessoa humana

• Economia e a política - crescimento e desenvolvimento

    sustentável

• Comunicação e a política - ética e mídia

• Apresentação  do TCC

• Certificação e encerramento

Os participantes da Escola de Fé e Política Waldemar Rossi 

em 2013 darão continuidade em 2014 com enfoque em 

Políticas Públicas Municipais - 2º ano.

Contribuição mensal: R$ 25,00

Conteúdo | Iniciantes 2014

Módulo 1
Fé, Política e Realidade Local - 26 h/aula

• Relação Fé e Política

• Prefeitura - Programa de Metas

• Prefeitura - Lei Orgânica da Município Plano Diretor

• Subprefeitura - Conselho Participativo Municipal

• Doutrina Social da Igreja

• Orçamento Municipal PPA LDO LOA

• Orçamento da Subprefeitura

• Encontro com os Conselheiros Participativos

• Fé e Política no Território

Módulo 2
Fé e vida: questões fundamentais - 28h/aula

• Campanha da Fraternidade - instrumento de ação política

• Tráfico de Seres Humanos CF 2014

• Realidade Política e Social da Juventude

• Realidade Política e Social da Saúde

• Semana de Fé e Política

• Conceitos fundamentais da Política, organização do

   Estado e princípios constitucionais no Brasil

• Democracia Participativa

• Democracia Direta

• Democracia Representativa - Reforma Política

• Políticas Públicas

• Políticas Públicas no Município

• Controle Social no Município

• Encontro com Subprefeitos

• Fé e Política no território

Conteúdo | 2º ano 2014

“Em cada nação, os habitantes desenvolvem 

a dimensão social da sua vida, configurando-

se como cidadãos responsáveis dentro de 

um povo e não como massa arrastada pelas 

forças dominantes. Lembremo-nos que «ser 

cidadão fiel é uma virtude, e a participação na 

vida política é uma obrigação moral». Mas, 

tornar-se um povo é algo mais, exigindo um 

processo constante no qual cada nova 

geração está envolvida. É um trabalho lento e 

árduo que exige querer integrar-se e aprender 

a fazê-lo até se desenvolver uma cultura do 

encontro numa harmonia pluriforme” (Papa 

Francisco Evangelii Gaudium, n.220)
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