
 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
Setor CEBs | Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato  

 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022. 

 

Do Iser Assessoria e Setor CEBs/CNBB 
Para os/as participantes do Seminário da Grande Região Sul 

Irmãs e irmãos da caminhada, como já foi anunciado, o Iser Assessoria e o Setor 
CEBs/CNBB, mais uma vez planejam um conjunto de Seminários Regionais sobre CEBs, 
com a temática CEBs: Por uma Igreja Sinodal, oferecidos entre 2022 e 2023. O primeiro 
deles é justamente do Sulão, nos dias 16 a 19 de junho.   

Diante da conjuntura eclesial em direção ao Sínodo sobre a sinodalidade e do 
necessário aprofundamento dos mecanismos de articulação, há de se reconhecer os 
limites de nossa capacidade na atual situação em que a maioria das dioceses não se 
articula como rede de comunidades. Devemos, portanto, colocar toda a nossa energia no 
fortalecimento das bases articuladoras que garantem a continuidade da caminhada 
enquanto CEBs.  

Assim sendo, na impossibilidade de realizar seminários com um grande número de 
pessoas, organizaremos um seminário por grande região. Agora é a vez do sul. Não 
poderemos garantir passagens, mas garantiremos a estadia.  

Seminário Região Sul  
 Data: 16 a 19 de junho de 2022 

 Participantes:  

■ 8 articuladores/as e assessores/as de CEBs de cada um dos regionais; 

■ Bispos referenciais dos Regionais; 

■ Incluir no mínimo dois jovens por regional. 

 Local: Casa de retiro Irmãs do Verbo Encarnado 

Rua Padre Rafael José Kalinowski, 756 - Pinheirinho.  

Curitiba/PR. CEP: 81825-130 | Telefone: (41) 3349-1403 

 Inscrições: https://portaldascebs.org.br/seminario-cebs-iser   

 

A dinâmica do seminário será em mutirão (o detalhamento do horário será em outra 

correspondência). 

No dia 16 teremos o jantar às 19h. A seguir faremos apresentação das pessoas e 

dos objetivos do seminário 

https://portaldascebs.org.br/seminario-cebs-iser


 
CNBB 
SE/Sul Quadra 801 Conjunto “B” 
BRASÍLIA – DF - 70.200-014 
 
Celso Carias 
cpcarias@uol.com.br  

Iser Assessoria 
Rua México, 31 - sala 501 - Rio de Janeiro, RJ - 20031-144 
Tel.: (21) 2524-9761   (21) 2262-8162 
 
Névio Fiorin 
nevio@iserassessoria.org.br  

 

No dia 17 pela manhã faremos uma análise de conjuntura sócio-política e eclesial 

na perspectiva dos grupos que resistem à sinodalidade. 

Na parte da tarde começaremos com trabalho de grupo para identificar a situação 

específica das CEBs neste contexto, com respectiva plenária.  

À noite uma provocação sobre o caminho sinodal. 

No dia 18 pela manhã vamos trabalhar em oficinas: 

1. CEBs e a economia de Francisco e Clara; 

2. CEBs e os movimentos populares; 

3. CEBs e o poder na Igreja (ministérios e mecanismos de participação); 

4. CEBs e a questão de gênero; 

5. CEBs e a questão ecológica. 

Para cada oficina propomos que duas pessoas façam uma breve provocação, a 

combinar, e depois procurem esgotar todas as possibilidades possíveis para a 

caminhada das CEBs. 

Na parte da tarde do dia 18, cada oficina fará o seu relatório e todas e todos 

buscaremos encontrar sugestões para a caminhada das CEBs mediante cada 

relatório específico.  

Dia 18 à noite teremos a tradicional “noite cultural”. 

No dia 19 pela manhã vamos ver os desafios da articulação, encaminhamentos e 

informes.  

Sabemos da dificuldade econômica para viagens, mas se pudermos encontrar saídas 

solidárias para incluir a participação de todos/as, será um momento de grande ajuda para 

as nossas CEBs.  

 

Um abraço fraterno, 

 

 
 

Celso Pinto Carias 
Assessor CEPEL/CEBs 

 Névio Fiorin 
Iser Assessoria 

 

mailto:cpcarias@uol.com.br
mailto:nevio@iserassessoria.org.br

