Metodologia

Módulo - Objetivo

Duração Módulo

Atividades Sincrônicas

Datas atividades sincrônicas

Atividades assincrônicas

ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO SEGUNDO INSTITUTO DAS AMÉRICAS: QUINTA 28 DE OUTUBRO, 20 A 22 HORAS BRASIL

O VERBO FEITO CARNE

Nova criação: crescer no
conhecimento de recursos
bíblicos e teológicos para
articular uma visão cristã da
reconciliação, associada a paz, a
justiça a fraternidade e ao
cuidado da criação.
Lamento: Receber o dom do
lamento, reconhecendo o
sofrimento gerado pela
discriminação étnica e racial, a
violência exercitada e promovida
em contextos de grande
polarização social e política e o
dano a toda a criação desde uma
perspectiva ecológica

Esperança e libertação:
compreender as conexões
entre libertação, reconciliação
e esperança nas Escrituras,
identificando experiências
concretas que reflitam sinais de
esperança e transformação nas
Américas.
Vocação: explorar formas
criativas de assumir a
fragilidade e alegria do
chamado a sermos arautos de
esperança de reconciliação
para a convivência pacífica e
justa na cotidianidade da vida e
a vocação.

6 semanas
(de 04 de novembro
a 12 de dezembro
de 2021)

Sessão I: Perspectivas bíblico-teológicas
sobre paz e justiça

Sessão III: Perspectivas bíblica teológicas sobre toda a criação

Quinta-feira, 4 de
novembro, das 20 às 22h
( hora de Brasília)
Quinta-feira, 18 de
novembro, das 20 às 22h
(hora de Brasília)
Quinta-feira, 2 dezembro
das 20 às 22h (hora Brasília)

Sessão I: A importância do lamento nas
Américas.

Quinta-feira, 27 de janeiro,
das 20 às 22h (h. Brasília)

Sessão II: Perspectivas bíblico-teológicas
sobre a fraternidade humana

6 semanas
Sessão II: Participação no lamento das
(De 24 de janeiro a 6 comunidades negras e indígenas das
de março de 2022) Américas.
Sessão III: Participação no lamento da
criação nas Américas.

6 semanas
(De 7 de março a 17
de abril de 2022)

6 semanas
(De 18 de abril a 29
de maio de 2022)

Quinta-feira, 10 de
fevereiro, das 20 às 22h
(hora de Brasília)
Quinta-feira, 24 de
fevereiro, das 20 às 22h
(hora de Brasília)

Sessão I: Sinais de Esperança e
Transformação nas Américas

Quinta-feira, 10 de março,
20 às 22h (hora de Brasília)

Sesión II: Haciendo teología desde las
comunidades indígenas y
afrodescendientes en las Américas

Quinta-feira, 24 de março,
das 20 às 22h (hora de
Brasília)

Sessão III: Trabalhando pela Justiça
Ambiental nas Américas

Quinta-feira, 7 de abril, das
20 às 22h (hora de Brasília)

Sessão I: Cultivar uma espiritualidade
cristã para a justiça e a paz.

Quinta-feira, 21 de abril, das
20 às 22h (de Brasília)

Sessão II: Ser agentes de convivência em
contextos de polarização e conflito.

Quinta-feira, 5 de maio, das
20 às 22h (de Brasília)

Sessão III: Construir uma mordomia
ambiental. Pistas para a gestão
ambiental na vida cotidiana.

Quinta-feira, 19 de maio,
das 20 às 22h (de Brasília)

* Uma (1) sessão
introdutória por cada
módulo (consiste numa
sessão pré-gravada e
disponível no canal de
YouTube)
* Encontro de mentoria
(espaço personalizado para
acompanhar o processo de
aprendizado de cada
participante.
Aproximadamente uma hora
por cada módulo).
* Encontro de
acompanhamento grupal
(interação e
aprofundamento a partir de
conversas abertas e
orientadas através de guias
de discussão de
aproximadamente 2 horas
por cada módulo).
* Prática de aprendizado
(componente prático do
processo de aprendizado,
orientado por guias de
prática de aproximadamente
8 horas por cada módulo).
* Uma atividade integradora
(ensaio final integrador cuja
data limite de entrega será
30 de junho de 2022)

