
 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127, PLANALTO   |   BELO HORIZONTE/MG – BRASIL  |  31720-300 

COORDENAÇÃO CENTRAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO – CCAEU    |   TEL.:+55 [31] 3115-7013 – FAX: +55 [31] 3115-7086     
 PGLATOSENSU@FACULDADEJESUITA.EDU.BR |     WWW.FACULDADEJESUITA.EDU.BR 

 
1 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  
PASTORAL NUMA IGREJA EM SAÍDA 

 [ PGLS_PIS/5.2023/24 – edição 5 ]  
 

 
PROCESSO SELETIVO 2023 

E D I T A L 
 

Prot. FAJE 06/2023 
 

Pelo presente, fazemos saber aos interessados que se acham abertas as inscrições para o 
processo seletivo do curso de ESPECIALIZAÇÃO PASTORAL NUMA IGREJA EM SAÍDA, cujo 
funcionamento foi aprovado pela Coordenação Central de Atividades de Extensão (CCAEU) 
da FAJE (NEE.011.2018), em conformidade com o Regulamento de Organização Didático-
Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização da Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia (FAJE), o Projeto Pedagógico de Curso desta Especialização e em 
concordância com a Resolução 1/2018 CNE/CES, obedecendo as seguintes condições: 
  
I. TIPIFICAÇÃO DO CURSO 

PASTORAL NUMA IGREJA EM SAÍDA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Teologia (OCDE 221) 
NÍVEL ACADÊMICO: Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) 
MODALIDADE: Presencial modular. 
 
PÚBLICO-ALVO1 
Presbíteros, diáconos, religiosos/as e leigos/as que atuam em coordenação pastoral de 
paróquias, dioceses, regionais e de pastorais. 
 
LOCAL: 
FAJE - FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127 – Planalto, Belo Horizonte-MG  / 31720-300 
Telefone: +55 (31) 3115-7013 
e-mail da coordenação / inscrições do curso: pglatosensu@faculdadejeuita.edu.br  
e-mail da secretaria do curso: secextensao@faculdadejeuita.edu.br  
 
COORDENAÇÃO DO CURSO: 
Acadêmica:  Es. Patricky Samuel Batista (CNBB) 
  Dr. Denílson Mariano da Silva (MOBON) 
Executiva:  Ms. Felipe M. Francisco (FAJE)  /  http://lattes.cnpq.br/2405345741217528 

Membros:  Dr. Geraldo Luiz De Mori (FAJE)  /  http://lattes.cnpq.br/7571863847274070 

                                                           
1 É necessário comprovar formação de nível superior (graduação, bacharelado, licenciatura ou curso tecnólogo – cf. Res. 
1/2018 CNE/CES, art.1°, §1°). 

mailto:pglatosensu@faculdadejeuita.edu.br
mailto:secextensao@faculdadejeuita.edu.br
http://lattes.cnpq.br/2405345741217528
http://lattes.cnpq.br/7571863847274070
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  Me. Manoel José de Godoy (FAJE) /  http://lattes.cnpq.br/7427632143185614 
  Es. Lucimara Trevisan (Centro Loyola) 
  Me. Felipe Magalhães Francisco (FAJE) /  
 
II. FINALIDADE DO CURSO  

OBJETIVO GERAL: 
Propor novos caminhos para a ação evangelizadora e pastoral da Igreja, num mundo 
marcado por polarizações, conferindo ao agir eclesial uma perspectiva sinodal e “em saída”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Refletir sobre a situação da ação evangelizadora e pastoral da Igreja no momento 
presente, assumindo a “crise” como tempo favorável para o anúncio do evangelho; 

b) Repensar paradigmas, concepções, modelos pastorais e propor outros caminhos 
possíveis para a ação evangelizadora da Igreja no mundo contemporâneo, com 
destaque para a via sinodal, como criadora de “comunhão, participação e missão”, 
e tendo em vista a rica e longa experiência de planejamento da Igreja do Brasil; 

c) Proporcionar à coordenação de pastoral, perspectivas para sua missão de despertar 
a criatividade, o cultivo da novidade, o diálogo com a cultura em tempos de “rede”; 

d) Analisar experiências pastorais significativas, que se distanciam da “pastoral de 
manutenção”, com destaque para as questões trazidas do processo de escuta do 
sínodo sobre a sinodalidade e da I Assembleia Eclesial da América Latina e o Caribe; 

e) Cultivar uma espiritualidade do cotidiano em tempos incertos e do “absoluto frágil”. 
 
 

III. INFRAESTRUTURA 

INSTALAÇÕES: 01 (uma) sala de aulas no campus da FAJE; Salas para trabalho de grupo / 
estudo; Laboratório de informática. 
 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO: assinatura de periódicos, revista e congêneres; Centro de 
documentação; Acervo sobre Teologia Pastoral e afins. 
 
EQUIPAMENTOS: Computadores; Projetor (Datashow); Rede wifi. 
 
 
IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO  

ATIVIDADE DATA 

Período de Inscrição  
para o Processo Seletivo 

Início: 07/03/2023 
Término: 26/05/2023 
 

Prazo final para sanar pendências 31/05/2023 

Período de seleção Início: 01/06/2023 
Término: 05/06/2023. 
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Resultado final do processo seletivo 06/06/2023 

Período de matrícula Início: 07/06/2023 
Término: 13/06/2023 
 

Prazo final para o preenchimento de 
vagas remanescentes 

23/06/2023 

Período de realização do curso Início: 03/07/2023 
Término: 31/07/2024 
 

- Módulo I: 03/07/2023 a 15/07/2023 
- Módulo II: 08/01/2024 a 20/01/2024 
- Módulo III: 01/07/2024 a 13/07/2024 
 

 

V. DURAÇÃO, TURNO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

CARGA HORÁRIA: 
A carga horária total do curso é de 396 horas. 
 
PERIODICIDADE: 
Regime intensivo em 3 (três) módulos: 

Módulo 1 – 03 a 15/07/2023 [117 horas] 
Módulo 2 – 08 a 20/01/2024 [147 horas]  
Módulo 3 – 01 a 13/07/2024 [132 horas] 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

 Aulas em período integral: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h40 e das 14h às 
17h40. Eventualmente ocorrerão atividades noturnas, das 19h30h às 21h10. 

 Aulas em alguns sábados, das 08h às 11h40 e das 14h às 17h40. 
 
MATRIZ CURRICULAR: 

   

Diagnóstico teológico do tempo presente Presencial obrigatória 30 

Diagnóstico pastoral Presencial obrigatória 28 

Espiritualidade da prática pastoral* Presencial obrigatória 20 

Análise da experiência religiosa no Brasil* Presencial obrigatória 24 

Experiências significativas 1  
Visitas / Narrativas / 

Mística (obrigatória) 
6 

Atividade Integrada 1 Remota obrigatória 28 
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História do planejamento pastoral na Igreja do Brasil  Presencial obrigatória 16 

Coordenação pastoral e estruturas participativas  Presencial obrigatória 16 

Planejamento pastoral  Presencial obrigatória 14 

Organização sinodal da pastoral na base: a nova Paróquia: 

comunidade de comunidades  
Presencial obrigatória 16 

Pastoral e as periferias existenciais  Presencial obrigatória 16 

Uma Pastoral de “gestação”  Presencial obrigatória 14 

O Laicato: sujeito na Igreja e na Sociedade Presencial obrigatória 8 

Atividade Integrada 2  Remota obrigatória 16 

Experiências significativas 2  Fórum / Mística (obrig.) 8 

A Pastoral na era digital  Presencial obrigatória 18 

Arriscar o anúncio da fé na sociedade  Presencial obrigatória 14 

Bíblia e Pastoral  Presencial obrigatória 14 

Evangelização e as juventudes  Presencial obrigatória 14 

Pastoral litúrgico-sacramental: abertura ao novo  Presencial obrigatória 14 

Evangelização das Famílias Presencial obrigatórias 14 

A pastoral sociotransformadora e os “poetas sociais” Presencial obrigatória 8 

Seminário de Síntese Banca Presencial (obrig.) 16 

Atividade Integrada 3   Remota obrigatória 8 

Experiências significativas 3  
Retiro / Confraternização 

/ Mística (obrig.) 
8 

 
 
 

VI. VAGAS 

40 (quarenta) vagas, sendo que a turma só será aberta se houver no mínimo 30 (trinta) 
candidatos selecionados. 
 
 



 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127, PLANALTO   |   BELO HORIZONTE/MG – BRASIL  |  31720-300 

COORDENAÇÃO CENTRAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO – CCAEU    |   TEL.:+55 [31] 3115-7013 – FAX: +55 [31] 3115-7086     
 PGLATOSENSU@FACULDADEJESUITA.EDU.BR |     WWW.FACULDADEJESUITA.EDU.BR 

 
5 

 

VII. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Os interessados em participar do PROCESSO DE SELEÇÃO deverão: 
1. Acessar o link: http://faje.edu.br/link/inscricaopastoral   
2. Preencher formulário de inscrição online, anexar a documentação exigida e efetuar 

pagamento de boleto bancário, como taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00. 
3. Os documentos que deverão ser anexados, separadamente, em formato PDF, no ato de 

inscrição são os seguintes: 
a. Cópia do Diploma de conclusão do curso de graduação (ou similar) reconhecido 

pelo MEC/Brasil.  
b. Foto digital, estilo 3x4, colorida  
c. Cópia dos seguintes documentos pessoais:  

 CPF; 
 Carteira de Identidade (ou congênere); 
 Comprovante de residência recente 
 Certidão de nascimento ou casamento. 

d. “Currículo pastoral” – elencar em ordem cronológica a atuação pastoral 
(cronograma de trabalho pastoral e motivação para fazer o curso) 

e. Carta de apresentação de alguém que conhece a atuação eclesial do 

candidato/a.  

f. Termo de Convênio (cf. Anexo 3) para o caso em que o/a responsável financeiro 
pelo/a aluno/a seja outra pessoa/instituição. 

 
4. O candidato, ao se inscrever, aceita as condições constantes no presente edital, delas não 

podendo alegar desconhecimento. 
5. Não haverá devolução da taxa de inscrição dos candidatos desistentes ou não 

selecionados.  

 
 
VIII. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

1. Os candidatos serão classificados por uma Comissão de Seleção designada pela 
CCAEU da FAJE; 

2. A classificação / seleção dos candidatos será feita até o número de vagas existentes. 
Os demais comporão lista de espera para o caso de desistências. 

 

- PRIMEIRA ETAPA 

Será feita a conferência dos documentos, conforme especificado no item VII deste 
edital. A ausência de qualquer documento será alvo de comunicação com o 
candidato que deverá apresentá-lo até o dia 31/05/2023.  
 
Todas as inscrições serão homologadas e gerarão duas listas. A primeira com os 
candidatos sem nenhuma pendência. A segunda, com candidatos com pendências 
devidamente identificadas. Esse processo acontecerá durante o período do 
processo seletivo. 

http://faje.edu.br/link/inscricaopastoral
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- SEGUNDA ETAPA 

A Comissão de Seleção avaliará os candidatos a partir da documentação 
homologada, obedecendo os seguintes critérios e prioridades: 

a. Verificação da atuação e engajamento pastoral, a partir da análise do 
Currículo Pastoral;  

b. Análise da inscrição, levando em conta as repostas sobre a “experiência 
pastoral” do candidato e suas “motivações para fazer o curso”; 

c. Verificação de titulação. Formação acadêmica, preferencial na área das 
Ciências Humanas. 
 

OBS.: As cópias (digitais ou físicas) dos documentos de candidatos não aprovados ou 
desistentes serão descartadas após o período de seleção. 

 
 

IX. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do curso de especialização “Pastoral 
numa Igreja em saída” www.faculdadejesuita.edu.br/pospastoral no dia 06/06/2023 (cf. item 
IV deste edital) e comunicado individualmente por e-mail a cada um dos candidatos. 
 
 
X. MATRÍCULA 

1. A matrícula dos candidatos selecionados será feita entre os dias 07 e 13 de junho de 2023, 
na seguinte modalidade: 

a. VIRTUAL – através do e-mail: secccaeu@faje.asav.org.br 
 IMPORTANTE: nesta modalidade será necessário que o candidato selecionado 
encaminhe, por escrito, autorização para efetivação de matrícula. Será aceita como 
autorização de matrícula, e-mail enviado pelo candidato, de conta pessoal, com 
inequívoca expressão de sua vontade em matricular-se no curso. 

 
2. O aluno assinará contrato de prestação de serviços no início de cada período acadêmico 

(módulo).  
3. O candidato selecionado que não efetivar matrícula até a data limite (item IV deste edital) 

perderá sua vaga, sendo a mesma preenchida a partir da lista de espera. 

 
 
XI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. No ato da matrícula o candidato aprovado optará por uma das seguintes condições 
de pagamento: 

a. À vista: R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais). 
b. Pagamento em 18 parcelas de R$ 480,002 (quatrocentos e oitenta reais), 

sendo a primeira com vencimento no dia 10/07/2023, mais 17 (dezessete) 

                                                           
2 O valor da parcela poderá ser reajustado anualmente com o índice de inflação oficial 

http://www.faculdadejesuita.edu.br/
mailto:secccaeu@faje.asav.org.br
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parcelas de igual valor, com vencimento no dia 05 de cada mês, a partir de 
agosto de 2023. Os boletos para pagamento serão disponibilizados via porta 
da FAJE em “acesso restrito” / “alunos”, com exceção do primeiro. 

 

2. Não haverá devolução de pagamentos anteriores à eventual desistência do curso 
que ocorrerá no início de cada módulo (semestralmente). Só serão restituídos 
valores pagos na modalidade “à vista” (item “a” supra) e de módulos ainda não 
cursados, desde que o aluno esteja com sua matrícula encerrada (por desistência) e 
faça a solicitação por escrito à administração da FAJE antes do vencimento da 
parcela imediatamente anterior ao início do módulo a cursar. 
 
 

XII. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

Ao estudante que cumprir todos os requisitos previstos no Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FAJE, bem como as regras 
acadêmicas da Instituição, será conferido o Título de Especialista em Pastoral, sendo 
entregue o respectivo Certificado e o Histórico Escolar.  
 
 
 
XIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Serão consideradas nulas as inscrições e todos os atos delas decorrentes se o 
candidato não sanar todas as pendências constatadas até o último dia de 
homologação das inscrições para o processo de seleção, 31/05/2023.  

2. O candidato, ao se inscrever, acata as normas estabelecidas neste Edital, e assume 
inteira responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas durante o 
processo seletivo. 

3. À Comissão de Seleção caberá avaliar os candidatos a partir da documentação 
enviada e decidir as questões não previstas no presente Edital.  

4. Este Edital terá ampla divulgação a partir do dia 07 de março de 2023 no site da FAJE 
– www.faculdadejesuita.edu.br/pospastoral  

 
Belo Horizonte, MG, 02 de março de 2023. 

 

 

 

                         DR. ELTON VITORIANO RIBEIRO                                                     DR. GERALDO LUIZ DE MORI 
                                       REITOR                                                                                                                                        COORDENADOR CCAEU 

 

 

 

 

http://www.faculdadejesuita.edu.br/pospastoral
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ANEXO 1 
EMENTAS DAS DISCIPLINAS  

 

EIXO 1 – Diagnóstico teológico-pastoral (MÓDULO 1) JUL/2023 
 
1. Diagnóstico teológico do tempo presente  
Compreender, do ponto de vista teológico, as diversas dimensões da crise atual, tendo 

como referência, entre outros elementos, o diagnóstico da realidade apresentado no 
magistério do Papa Francisco na Evangelii gaudium, na Laudato sí, na Amoris laetitia, 
na Gaudete et exsultate, na Christus vivit, na Querida Amazonia e na Fratelli tutti; Reler 
o Concílio Vaticano II, apresentar sua concepção eclesiológica e a nova etapa de sua 
recepção 60 anos após sua abertura; Realizar uma análise eclesiológica dos “cenários” 
e tendências da Igreja hoje; Apresentar a crise como tempo favorável para o anúncio 
do evangelho; Voltar a Jesus de Nazaré: fé e seguimento do discípulo; O desafio de ser 
cristão atualmente.  

 
2. Diagnóstico pastoral  
Análise da situação pastoral atual no Brasil a partir da Exortação Apostólica Evangelii 

gaudium; Reflexão sobre a crise da “pastoral da manutenção”; Indicação de 
alternativas pastorais numa “Igreja em saída”, numa perspectiva sinodal e rumo às 
periferias geográficas e existenciais, à luz das orientações do Papa Francisco, do 
processo do sínodo sobre a sinodalidade e das contribuições da I Assembleia Eclesial 
da América Latina e o Caribe.  

 
3. Espiritualidade da prática pastoral  
Entender a espiritualidade do cotidiano como caminho para a vivência da fé e do agir cristão 

nos dias de hoje; Uma espiritualidade da escuta, do acompanhamento, do 
discernimento e da integração da fragilidade; Uma espiritualidade da ternura, da 
mansidão, da hospitalidade, da reconciliação, da misericórdia e do seguimento; Uma 
espiritualidade que ajuda a viver a imperfeição, o inacabado da existência humana e o 
imprevisível de Deus; Ressaltar que o agir pastoral é uma atitude de fé e de cuidado 
pelo anúncio do evangelho.   

 
4. Análise da experiência religiosa no Brasil  
A religião e o sentido da vida; O excesso do religioso na sociedade brasileira atual e a busca 

espiritual; Cultura secular e crise da religião: nova chance para a fé; Análise e 
perspectivas do cenário religioso atual a partir dos dados do IBGE e dos desafios da 
cultura contemporânea; A importância da religiosidade popular; Análise do fenômeno 
pentecostal, da dupla pertença e do sincretismo religioso; O impacto do pluralismo 
religioso na pastoral; Características da teologia subjacente a certas práticas 
pentecostais e neopentecostais (teologia da prosperidade e do domínio) e seu impacto 
na experiência religiosa do povo. 



 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127, PLANALTO   |   BELO HORIZONTE/MG – BRASIL  |  31720-300 

COORDENAÇÃO CENTRAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO – CCAEU    |   TEL.:+55 [31] 3115-7013 – FAX: +55 [31] 3115-7086     
 PGLATOSENSU@FACULDADEJESUITA.EDU.BR |     WWW.FACULDADEJESUITA.EDU.BR 

 
9 

 

 
5. Atividade Integrada 1  
Disciplina ofertada como oficina em grupos de trabalho orientados por um professor-tutor. 

Apresentação técnica dos elementos próprios de um diagnóstico pastoral, que será 
apresentado como trabalho integrador do módulo 1. Primeiros encaminhamentos em 
vista da produção do Trabalho Final (Hipótese de Projeto de Intervenção Pastoral). 
Encaminhamentos para leitura orientada e partilha de uma obra específica de teologia 
pastoral tendo em vista da temática geral do curso. Durante a Atividade Integrada será 
também oferecido suporte de aconselhamento extracurricular em modo remoto, sob 
demanda. Durante o módulo 1 serão feitas repetições didático-pedagógicas das 
disciplinas. 

 
 

EIXO 2 – Caminhos da conversão pastoral (MÓDULO 2) JAN/2024 
 
1. História do planejamento pastoral na Igreja do Brasil  
O Planejamento Pastoral na Igreja do Brasil: uma leitura de sua história; Destaque para o 

Plano Pastoral de Emergência e o Plano de Pastoral de Conjunto; As Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora (DGAE) 1995-1998 e a nova descrição das exigências da 
“evangelização inculturada”; As DGAE de 2003-2006 e os níveis de ação: pessoa, 
comunidade e sociedade; As atuais DGAE (2019-2023) e os “Pilares” da evangelização 
(Palavra, Pão, Caridade, Ação Missionária); Caminhos da conversão pastoral à luz dos 
apelos à sinodalidade na Igreja. 

 
2. Coordenação pastoral e estruturas sinodais e participativas  
O papel da coordenação de pastoral; A mística e espiritualidade da coordenação de 

pastoral; Qualidades de um bom líder e tipos de lideranças; Liderança sinodal e o 
desafio de criar relacionamentos e “caminhar juntos”; A coordenação orientada para a 
mudança; A novidade que surge dos erros e equívocos; Os conselhos pastorais como 
estruturas sinodais. 

 
3. Planejamento pastoral  
Planejamento pastoral: um ato de fé, de sinodalidade e de colegialidade; Os passos do 

Planejamento pastoral: escuta, discernimento, decisão e implementação; Objetivos, 
pedagogia e metodologia do planejamento pastoral; Critérios para planejar a ação 
pastoral; Como elaborar projetos pastorais; A organização da pastoral numa Igreja 
sinodal em saída. 

 
4. Organização sinodal da pastoral na base: a nova Paróquia: comunidade de 

comunidades  
A dimensão comunitária da fé; Definição de paróquia; O surgimento da paróquia e sua 

evolução; Expressões da sinodalidade eclesial na base da Igreja em vista da comunhão, 
da participação e da missão; Comunidades de comunidades na estrutura paroquial; 
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Comunidades ambientais, interconectadas e transterritoriais; Pastoral numa paróquia 
hoje. 

 
5. A pastoral e as periferias existenciais  
A Pastoral e as periferias existenciais: onde há sofrimento, solidão e degrado humano, 

considerando algumas situações específicas de vulnerabilidade, como a de pessoas que 
se sentem excluídas por viverem em segunda ou terceira união, por sua orientação 
sexual, sua condição étnica; A Pastoral e a cultura do Encontro: como assegurar o 
encontro com os que “creem sem pertencer”, ou com os que o Vaticano II denominava 
como “homens e mulheres de boa vontade”, ou com o mundo da cultura, promovendo 
o “Pátio dos Gentios”? 

 
6. Uma Pastoral de “gestação”  
Propor a fé em tempos de incertezas; Da pastoral do “enquadramento” à pastoral do 

“engendramento”; Uma pastoral de “proposta” e de iniciação à fé e ao ser cristão para 
os “buscadores/as” de hoje; Pastoral que cultiva a novidade e o diálogo com outros 
saberes; Pastoral que se sabe em travessia e arrisca novos lugares; Pastoral que gera 
sujeitos eclesiais.  

 
7. O Laicato: sujeito na Igreja e na Sociedade  
A eclesiologia do Vaticano II e sua compreensão “laical” da Igreja; Lugar do laicato nos 

documentos recentes da Igreja; O laicato frente ao “clericalismo” presente no seio da 
Igreja; Missão do laicato na Igreja e nas diversas instâncias de organização da sociedade 
e cultura.   

 
8. Atividade Integrada 2  
Apresentação, no grupo de trabalho do “diagnóstico de pastoral” feito no módulo 1, dos 

encaminhamentos para a produção do “trabalho integrador” do módulo 2: “projeto de 
Intervenção Pastoral”. Grupo de aprofundamento temático. Durante a Atividade 
Integrada será oferecido suporte de aconselhamento extracurricular em modo remoto, 
sob demanda. Durante o módulo 2 serão feitas repetições didático-pedagógicas das 
disciplinas e momentos de mística e espiritualidade. 

 
9. Experiências significativas 1  
Visitas supervisionadas a experiências significativas de paróquia em BH. SUGESTÕES: (a) 

Paróquia São Francisco Xavier / Tupi (P. Geraldo De Mori); (b) Paróquia Santa Clara de 
Assis / Buritis (P. Celso Antônio Rocha de Faria). 

 
10. Experiências significativas 2  
Visita cultural guiada em algum ponto significativo da cultura mineira na Grande BH. 

SUGESTÃO: Visita do trabalho do Pe. Mauro da Silva (Muquifo, no Aglomerado da 
Serra). 
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EIXO 3 – A pastoral em tempos de travessia (MÓDULO 3) JUL/2024 
 
1. A pastoral na era digital  
Pensar a fé em tempos de rede; Cibercultura e ciberteologia; Ciberpecado: o “inferno” da 

rede; Geração NET e a evangelização; O mundo digital e o discernimento das “Fake 
News”; Passar da transmissão ao compartilhamento; Desafios da evangelização e da 
pastoral na era digital, sobretudo diante das “bolhas” ativas de grupos que se dizem 
cristãos e católicos, mas que se encontram em ruptura com o magistério eclesial; Redes 
sociais e evangelização. 

 
2. Arriscar o anúncio da fé na sociedade  
A crise na transmissão da fé; A iniciação à vida cristã e à catequese; Uma catequese 

mistagógica e querigmática; A formação cristã que oferece “razões para a esperança” 
hoje e a busca de sentido da vida; A via da beleza como caminho para a educação da 
fé hoje. 

 
3. Bíblia e Pastoral  
Bíblia e evangelização; A Palavra de Deus como fonte geradora da fé; A animação bíblica da 

vida cristã e da pastoral; Os desafios do fundamentalismo bíblico na caminhada 
pastoral; Círculos bíblicos e leitura orante da Bíblia; A Bíblia como fonte da liturgia e da 
catequese. 

 
4. Evangelização e as juventudes  
O perfil das juventudes na cultura mediática e pós-pandêmica; Desafios para o anúncio do 

evangelho às juventudes segundo o sínodo dos jovens; Características e perspectivas 
da evangelização no mundo juvenil segundo a proposta da Exortação pós-sinodal 
Christus vivit, do Papa Francisco; Apresentação de experiências significativas de 
trabalho com jovens. 

 
5. Pastoral litúrgico-sacramental: abertura ao novo  
Repensar a liturgia, celebração do mistério da fé, e a pastoral sacramental diante dos 

desafios da atual cultura urbana, marcada pela perspectiva da conectividade digital; 
Pistas para vincular a vida cristã com os sacramentos e as expressões sacramentais da 
fé; Os desafios da vida litúrgica segundo o relatório proposto pela CNBB à Secretaria 
do Sínodo sobre a sinodalidade; Os apelos da Carta apostólica Desiderio desideravi, do 
Papa Francisco.  

 
6. Evangelização das Famílias  
A fragmentação das relações humanas e seu impacto na evangelização das famílias; As 

respostas de movimentos e pastorais no trabalho com as famílias; A Igreja doméstica e 
os novos cenários familiares; A Amoris laetitia e a evangelização que busca acolher, 
discernir e integrar a fragilidade nas famílias; Experiências inovadoras de evangelização 
das famílias.   
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7. A pastoral sociotransformadora e os “poetas sociais”  
A dimensão sociotransformadora e ecológica da evangelização a partir do magistério do 

Papa Francisco; O diálogo e a parceria da pastoral junto aos “poetas sociais”, que 
através dos movimentos populares lutam por teto, terra e trabalho; O diálogo 
ecumênico e inter-religioso como serviço e promoção da paz no seio de uma sociedade 
polarizada; O despertar para a consciência ecológica e o cuidado da casa comum na 
pastoral atualmente. 

 
8. Seminário de Síntese  
Apresentação para uma banca avaliadora da proposta de “Intervenção Pastoral”. 
 
9. Atividade Integrada 3  
Evento sobre a temática do planejamento pastoral. Tutoria para revisão do Trabalho de 

Projeto de Hipótese de Intervenção Pastoral. Durante a Atividade Integrada será 
oferecido suporte de aconselhamento extracurricular em modo remoto, sob demanda. 
Durante o módulo 3 serão feitas repetições didático-pedagógicas das disciplinas e 
momentos de mística e espiritualidade. 

 
10. Experiências significativas 3  
Momento de espiritualidade com um Retiro Espiritual. Confraternização de final de curso. 

Místicas ao longo do módulo. 
 

* * * 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONVÊNIO FAJE 

 
 
 
 

INSTRUMENTO DE CONVÊNIO 

QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 

FACULDADE JESUÍTA DE 

FILOSOFIA E TEOLOGIA – FAJE E A 

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA NA 

FORMA ABAIXO: 

 

PARTES CONVENENTES: 

FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA – FAJE, Instituição de 

Ensino Superior recredenciada pelo Ministério da Educação através da Portaria n.º 429 de 

29/04/2020, publicada no DOU, de 30/04/2020, seção 1, página 62, de direito privado, sem 

fins lucrativos, filantrópica, assistencial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.211.202/0003-47, 

com sede na Av. Dr. Cristiano Guimarães, nº. 2.127, Bairro Planalto,CEP: 31720-300, Belo 

Horizonte/MG, neste ato representada por seu reitor Elton Vitoriano Ribeiro, portador da 

carteira de identidade sob o n.º  MG-5.063.040, SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 

693.644.276-53, residente e domiciliado na Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2.127, Bairro 

Planalto, CEP: 31720-300, Belo Horizonte, Minas Gerais, doravante denominada FAJE, de 

outro lado: 

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA, associação civil de fins não econômicos, filantrópica 

e assistencial, nome/razão social ____________________________________________-

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________________, com sede 

na Rua/AV_______________________________________________,n.º______,bairro 

_______________, 

CEP_______________cidade___________________,estado____________________ neste 

ato representada por seu Diretor Presidente 
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__________________________________________, nacionalidade-

___________________________, solteiro, religioso, portador da carteira de identidade sob o 

 n.º  __________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________, residente e 

domiciliado na Rua/AV.________________________________________, n.º _______, 

bairro __________________, CEP ___________________ 

cidade,___________________,estado ____________________________, Nome da pessoa 

responsável pelo pagamento, na qual receberá o boleto  ___________________-

________________________________________________ Telefone( )-

________________________, E-

mail______________________________________________________________________

, doravante denominada simplesmente INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Dos Objetivos 

 Pelo presente instrumento de convênio a FAJE compromete-se realizar os cursos 

ministrados a comunidade acadêmica em geral, em especial, aos religiosos vinculados a 

Instituição Religiosa garantindo formação profissional e humanista necessária à formação 

de quadros religiosos futuros (núcleo celular institucional), daqueles que irão integrar a 

frentes de evangelização e difusão da ética e da fé cristãs. 

Parágrafo Primeiro. - As atividades são todas aquelas constantes no cronograma da FAJE 

para o ano letivo de 2022, bem como outras que vierem ao logo do ano ser planejadas e 

executas, conforme necessidade ou demanda verificada pelas partes. 

Parágrafo Segundos: Fica acordado entre as partes que os religiosos que a Instituição 

Religiosa autoriza a participar do ano letivo de 2022 são: 

 

Nome Curso 

NOME  

NOME  

NOME  
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NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

NOME  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Das Obrigações  

A FAJE compromete-se a: 

 

a) Promover a formação acadêmica dos religiosos vinculados à Instituição Religiosa e 

por ela indicados, conforme disponibilidade de vagas acordadas antecipadamente ao 

início do semestre letivo a iniciar-se na FAJE, considerando-se também as regras de 

acesso aos cursos de formação, para que possa alocar religiosos nos cursos superiores 

ali ministrados; 

b) Garantir a sustentabilidade acadêmica destinada a receber os religiosos indicados 

pela Instituição Religiosa, em padrões compatíveis à legislação educacional vigente; 

c) Avaliar o processo de desenvolvimento acadêmico promovido na FAJE em conjunto 

com a Instituição Religiosa, quanto ao alcance dos objetivos pretendidos no presente 

convênio; 

d) Apresentar de forma prévia ao início do semestre letivo, os custos de manutenção 

das atividades previstas neste Termo Aditivo, para que possam ser avaliados e 

disponibilizados pela Instituição Religiosa; 

e) Disponibilizar para a Instituição Religiosa vagas em cursos, seminários, palestras e 

demais atividades acadêmicas e/ou intelectual, bem como obras, artigos e papers, 

dentre outros;  

f) Cumprir e fazer cumprir integralmente as obrigações expressas neste Convênio. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: Das Obrigações da Instituição Religiosa 

A Instituição Religiosa compromete-se a: 

 

a) Indicar os religiosos que irão frequentar os cursos e demais atividades realizadas pela 

FAJE; 

b) Repassar para a FAJE o valor estipulado na Cláusula Quarta; 

c) Supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução do objeto deste instrumento de 

convênio atentando para o alcance dos objetivos propostos. 

CLÁUSULA QUARTA: Dos Recursos Financeiros 

A Instituição Religiosa repassará à FAJE, o valor referente aos créditos contratados 

pelo aluno no ato da matrícula. O valor poderá ser alterado quando sofrer mudança na sua 

contratação. 

A Instituição Religiosa repassará à FAJE, por meio de boleto bancário emitido pela 

FAJE em favor da Instituição Religiosa, com data de vencimento sempre nos dias 05 

(cinco) de cada mês.  

 

CLÁUSULA QUINTA: Dos Representantes 

A Instituição Religiosa designa como seu representante 

(__________________________________): 

A FAJE designa como representante o Senhor Bertolino Alves Resende, Secretário Geral: 

 

CLÁUSULA SEXTA: Da Vigência  

O presente Instrumento de convênio vigerá, a partir da data da sua assinatura, pelo prazo 

certo de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Denúncia e Extinção 

Este Instrumento de convênio poderá ser extinto por mútuo acordo ou por denúncia de 

qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias. 

 



 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CLÁUSULA OITAVA: Do Foro 

A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA e a FAJE resolverão extrajudicialmente toda e qualquer 

controvérsia oriunda da realização do presente Instrumento de Convênio e/ou Termos 

Aditivos que vierem a firmar. 

 Para a hipótese de resultar inexitosa esta alternativa de composição amigável, a 

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA e a FAJE elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte - 

MG, como competente para o ajuizamento de quaisquer demandas judiciais. 

 E, por estarem justas e contratadas, a INSTITUIÇÃO RELIGIOSA e a FAJE 

firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas 

testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Belo Horizonte, _______de _____________ de 20_____. 

 

 

____________________________ 

 (nome do representante da Instituição:) 

Diretor Presidente 

 

____________________________ 

Elton Vitoriano Ribeiro 

Reitor da FAJE 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________             _____________________________ 

Nome:                Nome: 

CPF:                CPF: 
 

 


