
 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Oficina "Imigrantes e refugiados: Desafios da Casa Comum" 
 

Lugar: Hotel Dan Inn Planalto. Rua Cásper Líbero, 115 – Centro - São Paulo 
 

Primeiro dia 30/11: 18:00 – 22:00  

Debate aberto ao público: Imigração e refúgio no contexto dos 
conservadorismos e fundamentalismos religiosos e políticos. 

Com a presença de Magali do Nascimento Cunha, jornalista e Dra. em Ciências 
da Comunicação, colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, para falar sobre 

fundamentalismo religioso; Alex André Vargem, sociólogo membro do CAMI 
falará sobre imigração e refúgio; Maricela Rivera Cardona colombiana pôs 

graduação em psicossociologia das juventudes e Politicas Publicas falará sobre 
sua experiência como imigrante em São Paulo  

Segundo dia 01/12 
Manhã 

 Celebração ecumênica  

 Apresentação do projeto: como pretendemos nos organizar em rede 

 Plenário sobre os elementos importantes discutidos no debate do dia 30/11  

 Análise bíblico teológica sobre o fenômeno da imigração e refúgio.  Daniel Souza (professor de 
filosofia e Dr. em Teologia) 

Tarde 

 No caminho com os imigrantes: uma experiência para ajudar a entender as realidades que os 
imigrantes vivem no mundo inteiro: idealizado por caritas França. (Facilitador Sven Dinklage) 

 Plenária: Igrejas como espaço seguro de acolhida e dialogo: Como comunidades, o que somos e 
fazemos para os imigrantes e refugiados? 

 Propostas: Como as comunidades religiosas podem colaborar?  Como poderiam trabalhar para 
sensibilizar outros grupos e tornar visível a realidade das pessoas imigrantes e refugiadas  

 

 

CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL – CONIC 
Secretaria Geral: SCS Qd. 01 Bl. E Ed. Ceará Sala 713 - Brasília - DF CEP: 70303-900 

Fone/Fax: (61) 3321-4034  www.conic.org.br -  conic@conic.org.br 
 
 

http://www.conic.org.br/
mailto:conic@conic.org.br

	PROGRAMAÇÃO
	Oficina "Imigrantes e refugiados: Desafios da Casa Comum"
	Primeiro dia 30/11: 18:00 – 22:00
	Segundo dia 01/12
	Manhã

	 Celebração ecumênica
	 Apresentação do projeto: como pretendemos nos organizar em rede
	 Plenário sobre os elementos importantes discutidos no debate do dia 30/11
	 Análise bíblico teológica sobre o fenômeno da imigração e refúgio.  Daniel Souza (professor de filosofia e Dr. em Teologia)
	Tarde
	 No caminho com os imigrantes: uma experiência para ajudar a entender as realidades que os imigrantes vivem no mundo inteiro: idealizado por caritas França. (Facilitador Sven Dinklage)
	 Plenária: Igrejas como espaço seguro de acolhida e dialogo: Como comunidades, o que somos e fazemos para os imigrantes e refugiados?
	 Propostas: Como as comunidades religiosas podem colaborar?  Como poderiam trabalhar para sensibilizar outros grupos e tornar visível a realidade das pessoas imigrantes e refugiadas

