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1 Apresentação
O presente texto é o relatório das principais
atividades do Programa de Formação do CEBI no ano de
2011, segundo ano do Plano Trienal 2010-2012 apoiado
por Adveniat, por meio do Projeto ADV 233-000/1029.
Como destaque deste ano, chamamos a atenção para
as atividades voltadas para as juventudes e para o trabalho
realizado junto aos Estados no processo preparatório à
Assembleia Nacional. Para o CEBI, foi uma alegria muito
grande ter a presença da representação da Adveniat na
abertura de nossa Assembleia.
Está em fase de elaboração o relatório geral de todas as atividades. Uma vez
concluído também será disponibilizado à Adveniat. Também esclarecemos que o relatório
financeiro refere-se ao acumulado até 30 de novembro de 2011. Após a conclusão do
exercício e a auditoria, enviaremos, como de praxe, cópia da documentação definitiva.
2 Observações iniciais
1. Até a Assembleia de 11 a 14 de novembro de 2011, o CEBI estava organizado em dois
Programas (Publicações e Formação), além do Serviço de Intercâmbio. Com a reestruturação do CEBI, passou-se a uma nova nomenclatura. Não são mais “Programas”,
mas “Secretarias” (de Articulação e Intercâmbio, de Publicações, de Formação, bem
como de Administração). No entanto, neste relatório, ainda usamos a nomenclatura
tradicional.
2. Também houve alterações significativas quanto à estrutura da Secretaria de Formação
(ver novo organograma do CEBI à página 19). Não há mais uma pessoa para a
coordenação. A secretaria fica diretamente sob
a responsabilidade da Direção do CEBI. Além
disso,
as
Dimensões
(Espiritualidade,
Cidadania, Ecumenismo e Gênero), embora
devam estar sempre presentes na Leitura
Popular da Bíblia como linhas transversais,
não se constituem mais em equipes e pessoas
diretamente responsáveis por cada uma delas.
No entanto, continua tarefa de cada militante
do CEBI.
3 Visão de conjunto do Programa de Formação

Assembleia Nacional, durante
revisão dos Estatutos do CEBI

Até a Assembleia nacional de 2011, o CEBI continuou articulado em seis polos
regionais: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Amazônico. A partir da
Assembleia, os polos passam a ser denominados de Regiões. É em função do trabalho
realizado junto aos regionais que formam cada um desses polos que o Programa de
Formação existe. O Programa tem à frente representantes de todas as regiões do país e das
Dimensões de Estudo, Espiritualidade, Ecumenismo, Gênero e Cidadania. Cada Dimensão
tem seu/sua coordenador/a, apoiado/a por uma equipe que tem a tarefa de promover a

reflexão e as atividades que possam implementar as decisões tomadas na Assembleia
Nacional e em todas as outras instâncias do
CEBI.
Em 2011, seguimos desenvolvendo
as atividades do Programa de Formação em
nível local, estadual, regional e nacional.
Cada estado e cada polo regional programa
as suas atividades de modo autônomo, de
acordo com as necessidades locais. Em sua
grande maioria, os polos e os estados têm
seus projetos próprios para a viabilização e
a realização de suas atividades.
3.1 Objetivos do Programa de Formação




Presença na Marcha das Margaridas
CEBI Planalto Central, ago/2011
,

Refletir e aprofundar a fidelidade em relação à Leitura Popular da Bíblia;
Avaliar e programar as instâncias de formação exegética e hermenêutica da Bíblia;
Integrar as Dimensões, de modo que elas perpassem toda leitura da Bíblia, viabilizando
uma aproximação ao texto enquanto tecido complexo;
 Encaminhar as decisões das Assembleias e do
Conselho Nacional;
 Oferecer subsídios e conteúdos a serem
editados pelo Programa de Publicações;
 Visitar os estados e polos para sustentar e
incentivar a caminhada;
 Organizar e acompanhar cursos, seminários e
encontros em nível nacional;
 Ajudar na articulação e no apoio aos polos
regionais.

Assembleia CEBI-RN, ago/2011.
,

3.2 O rosto da equipe do Programa de Formação
Em 2011, a equipe do Programa de Formação teve o seguinte rosto:
Dimensões:
Estudo:
Tea Frigerio (Coordenadora do Programa de Formação)
Ildo Bohn Gass (Secretaria)
Ecumenismo:
Heitor da Silva Glória
Espiritualidade:
Nelí de Almeida
Cidadania:
Luiz José Dietrich
Gênero:
Maria Soave Buscemi
Polos Regionais:
Amazônico:
Norte:
Nordeste:
Centro-Oeste:
Sudeste:
Sul:

Janeide Lavor da Silva
Martha Isabel Furtado Bispo
Rosilene Fernandes da Silva e Irene do Socorro Smith Correa
Amélia Hackme Romano
Cleide Giusti
Cleide Lazarin

DABAR:

Luiz José Dietrich

Em 2011, realizamos uma reunião nos dias 14 e 15 de abril na cidade de
Guarulhos/SP. Outro encontro da equipe se deu em conjunto com a Assembleia Nacional,
em novembro, também na cidade de Guarulhos.
As reuniões servem para pensar todas as atividades de formação bíblica do CEBI
com distribuição de responsabilidades e prazos, especialmente os novos temas a serem
encarados.
4 Dimensão de Estudo
A Dimensão de Estudo é responsável pela organização
de cursos, seminários e encontros em nível nacional. Além
disso, colabora na articulação nos estados e polos regionais.
Na Assembleia de 2008, foram apontadas temáticas
prioritárias a serem aprofundadas no triênio: saúde, juventudes,
mundo urbano e temas de fronteira. No triênio, dois desses
temas, ‘saúde’ (2009-2010) e ‘juventudes’ (2010-2011), foram
trabalhados com mais afinco. ‘Mundo urbano’ e ‘temas de fronteira’ merecem ainda maior
atenção.
4.1 Juventudes e Leitura Popular da Bíblia
Um dos desafios apontados pela Assembleia de 2008 foi a
temática da leitura bíblica na perspectivas das juventudes. Em
função disso, já organizamos um seminário nacional em 2010.
Neste ano, continuamos priorizando a temática em várias
frentes:
a) Blog CEBI-Jovem

Fernanda Paula,
rosto jovem no DABAR
,

Um dos indicativos do seminário de 2010 foi a
criação do blog CEBI-Jovem, que divulga reflexões sobre
leitura bíblica na ótica das juventudes, bem como eventos
relacionados ao tema.
(www.cebijovem.blogspot.com. As contribuições devem ser
enviadas para comunicacao@cebi.org.br)

b) Roteiros para jovens
A
parceria
do
CEBI
com
a
Kindermissionswerk, entidade católica da
Alemanha nos comprometeu em formar uma
equipe para elaboração de roteiros para jovens,
com vistas à publicação de um livro. Como houve
dificuldades na elaboração de roteiros por parte de
algumas pessoas da equipe, ocorreu um atraso no
processo. A Publicação é prevista para 2012.
Presença jovem no CEBI-RO,
Fev/2011.
,

c) Curso Virtual de Bíblia e Hermenêuticas Juvenis
A partir da assembleia de 2008, deu-se início ao
processo de reflexão sobre a possibilidade de um curso
virtual de hermenêuticas bíblicas e juventudes no formato
EAD (Educação à Distância). O ano de 2011 foi decisivo
para realização deste projeto, com reuniões em
janeiro/Goiânia, fevereiro/Brasília; setembro/Luziânia;
novembro/Fortaleza; além de reuniões virtuais da equipe,
que se dedicou muito, assumindo inclusive gastos com viagens e com a elaboração do curso
EAD na plataforma Moodle... (Neste triênio, não há orçamento para este projeto). O curso
deverá ter início em 2012.
d) Publicações sobre o tema Juventudes em 2011
Palavra na Vida nº 281: Leitura bíblica: a juventude mostra o
caminho. Edmilson Schinelo (Org.). “Esta publicação é resultado de um
esforço coletivo: ler a Bíblia na perspectiva das juventudes. Mais do que
conclusão, entretanto, é incentivo à continuidade, visto que, numa
sociedade adultocêntrica, a Leitura Popular da Bíblia também é vítima
desta camisa de força: não há uma hermenêutica bíblica juvenil. Ainda
estamos ensaiando” (Edmilson Schinelo, na Apresentação).
Palavra na Vida nº 282: “O Espírito sopra onde quer...”. Estudos
bíblicos para uma convivência ecumênica. Daniel Souza (Org.). Uma
parceria entre CEBI, REJU e CESE. “Estes estudos bíblicos são uma
construção comunitária, feita por jovens de diferentes confissões
religiosas articulados pela Rede Ecumênica da Juventude pelos Direitos
Juvenis (REJU). São um convite para estarmos a serviço do Espírito que
sopra onde quer” (Daniel Souza, na Apresentação).
4.2 Curso Extensivo de Formação de Biblistas
Em 2011, continuamos o acompanhamento aos sete grupos de estudo em
andamento, assim constituídos:
 Vitória/ES (último ano – 06 participantes – Assessor: Norberto Berger)
 Sumaré/Itatiba/SP (4º ano - 11 participantes - Rafael Rodrigues da Silva)
 Campina Grande/PB (3º ano – 15 participantes - Isabel Aparecida Felix)
 Fortaleza/CE (2º ano – 14 participantes - Heitor da Silva Glória)
 Cosmópolis/SP (3º ano – 08 participantes - Erivaldo José da Silva)
 Nova Iguaçu/RJ (1º ano – 10 participantes - Obertal Xavier Ribeiro)
 Rio de Janeiro/RJ (1º ano – 08 participantes - Mercedes Lopes)
o TOTAL de participantes: 72
o ASSESSORIA: 07 biblistas.
Além da pesquisa pessoal a partir da bibliografia indicada e da elaboração de
trabalhos, os grupos realizam encontros periódicos com a presença de assessoria.
Seminário nacional dos grupos do Extensivo em Campina Grande/PB
Nos dias 01 a 03 de julho de 2011, em Campina Grande/PB, realizamos um
seminário nacional com representantes de todos os grupos do Extensivo. Além de integrar
os grupos e propiciar o intercâmbio, o seminário propõe estudar um tema bíblico
específico. O estudo ficou concentrado nos Cristianismos Originários, ou seja, as várias

formas
de
como
o
movimento de renovação
judaica articulado por Jesus
se organizou e se expandiu,
tanto na Palestina como fora
dela, no mundo grecoromano. Participaram 32
pessoas: 06 do Rio de
Janeiro, 04 de São Paulo, 02
do Espírito Santo, 03 do
Ceará, 15 da Paraíba, além
de 02 da equipe de coordenação. Se, por um lado, esse seminário foi muito significativo,
por outro, poderia ter avançado mais no estudo do tema proposto. Avalia-se que isso se deu
pelo fato de que apenas dois dos sete grupos representados no encontro já estão no estudo
do Segundo Testamento.
A contribuição fundamental deste curso é que ajuda na formação sistemática de
biblistas populares, sem o afastamento de suas atividades. Além de estarem engajados em
grupos de reflexão a partir da Bíblia, colaboram na formação proposta pelo CEBI em seus
estados como, por exemplo, escolas bíblicas e círculos bíblicos.
Em 2012, daremos continuidade ao acompanhamento aos seis grupos que
continuarão sua caminhada. A segunda edição do seminário prevista nesse triênio foi
transferida para o próximo.
4.3 DABAR – Curso de Pós-Graduação

Turma do DABAR 5, da qual
também fazem parte Fátima,
Sandra e Valdecir.

Esta parceria entre CEBI e EST (Escola Superior de Teologia) é um importante
espaço de formação acadêmica em Bíblia e em metodologia, fortalecendo as equipes locais
e regionais a serviço da Palavra, contribuindo decisivamente na qualificação em assessoria
bíblica de várias pessoas das equipes do CEBI.
Em 2011, iniciou a quinta turma do DABAR. O 1º módulo foi de 10 a 21 de janeiro
e teve a participação de 24 pessoas. As disciplinas trabalhadas foram: Geografia do Mundo
Bíblico (Verner Hoefelmann), Arqueologia do mundo Bíblico (José Ademar Kaefer),
Grego (Verner Hoefelmann), Hebraico (Marie Krahm) e Metodologia da Pesquisa (Laude
Brandenburg).
O 2º módulo teve lugar em 11 a 22 de julho, com 26 participantes, com integração
de dois colegas. Dessa vez, as disciplinas versaram sobre História e Literatura do 1ºT no
Pré-exílio (Luiz José Dietrich), História e Literatura do 1ºT no Exílio e Pós-exílio
(Alessandro Gallazzi), Pesquisa e Projetos de monografia (Laude Brandenburg) e Exegese
do 1ºT (Carlos Arthur Dreher).

O grupo está assim composto: 24 pessoas são católicas romanas, uma é da
Assembleia de Deus e uma é da Igreja de
Confissão Luterana no Brasil. Dessas pessoas, 10
são leigas, uma é pastor, 10 são de congregações
religiosas e 05 são padres.

Turma do DABAR 5
em momento de oração. Jan/2011.

Em 2012, teremos os dois módulos
restantes desse curso. O 1º será em janeiro sobre o
2ºT e o 2º em julho sobre as hermenêuticas
bíblicas.
Em caso de manutenção da parceria CEBIEST, será organizado mais um grupo para 20132014, o DABAR 6.

4.4 Curso de Bíblia por Correspondência
Durante 2010, fizemos a revisão do material com vista à oferta do curso em versão
eletrônica. Como a gráfica Contexto encerrou suas atividades, o processo não foi concluído.
Uma vez que o diagramador não conseguiu completar o processo, ele deverá ser concluído
em 2012.
Também em 2012, deverá ser feito novo levantamento junto às equipes de
coordenação nos estados, a fim de termos uma noção exata de quantas pessoas estão na
caminhada.
Além das centenas pessoas atingidas por esse curso, mais 100 biblistas acompanham
a caminhada de cada participante. A maioria dessas pessoas tem seus engajamentos nas
suas comunidades como catequistas ou obreiros, ajudando crianças, jovens e adultos a
fazerem uma nova teologia, uma nova experiência com Deus.
Merece destaque um encontro em Belo Horizonte/MG. Assim se expressou uma
participante do encontro:
Há dez anos, reunimo-nos em Astolfo Dutra/MG para dar o primeiro passo com
vistas ao Curso de Bíblia por Correspondência (CBC). Éramos representantes de
Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da presença da coordenação nacional
pelo CEBI. Dávamos início a um sonho que está sendo realidade e gerando frutos.
Desabrochava ali, segundo o projeto de Jesus, a Boa Nova ao alcance de muitas
mentes e corações. Todo o curso são 18 fascículos narrando a história do povo de
Deus, na qual também nos incluímos. Domingo, dia 07 de agosto de 2011, em Belo
Horizonte, o CEBI-MG teve o prazer de comemorar esta Boda de estanho, 10 anos
de caminhada. Foi uma celebração que envolveu quarenta e três pessoas de
diversos pontos de Minas Gerais,
entre monitores e cursistas. E
novamente contamos com a presença
daquele que gerou este sonho: Ildo
Bohn Gass. Alimentados pelo mel da
Palavra, do calor humano e da
alegria da partilha, celebramos e
demos graças a Deus, que nos
iluminou nesta jornada, pois sua
Palavra é lâmpada para nossos pés e
luz para nosso caminho (cf. Sl 119,105).
CEBI-MG, encontro com participante do CBC
Ago/2011.

4.5 11º Curso Nacional de Capacitação em Assessoria Bíblica
Nos dias 04 a 22 de janeiro de
2011, na Casa de Retiros Jesus
Crucificado, em Goiânia/GO, realizamos o
11º Curso Nacional de Capacitação em
Assessoria Bíblica. Participaram 22
pessoas, representando os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Pará, Maranhão, Piauí, bem como de Cuba
e de Moçambique. Estavam representadas
Curso Nacional de Capacitação
as Igrejas Presbiteriana, Católica Romana,
Jan/2011.
bem como a Igreja de Cristo e a Igreja
Evangélica Luterana do Brasil.
A programação foi: Na 1ª semana, estudamos Metodologia da Leitura Popular da
Bíblia. Na 2ª, vimos o Êxodo como mito fundante e fio condutor de toda a Bíblia. Na 3ª
semana, o assunto foi Sinóticos à luz da questão urbana. A equipe de coordenação e
assessoria era formada por Tea Frigerio, Paulo Ueti e Ildo.
2012: O 12º curso está sendo preparado para janeiro do
próximo ano em Manaus/AM, especialmente para
atender as necessidades da região amazônica sem,
contudo, estar fechado às pessoas de outras regiões.
2013: em 07 a 26 de janeiro, deverá acontecer, em
Guarulhos/SP, o 13º curso nacional de capacitação em
assessoria bíblica.
Curso Nacional de Capacitação
Jan/2011.

4.6 Seminários de Aprofundamento Regionais para Assessoria
Os seminários regionais previstos para 2011
foram incorporados nos seminários preparatórios
para a Assembleia nacional de novembro de 2011.
Além de se estudar o texto bíblico da sirofenícia
(Mc 7,24-30), fez-se uma profunda reflexão sobre a
re-estruturação do CEBI.
2012, ainda será refletido sobre a continuidade dos
seminários regionais, uma vez que, a partir da reestruturação do CEBI, será dada ênfase nas
atividades estaduais. De qualquer forma, será
mantido o apoio às atividades regionais.
4.7 Seminário Nacional Anual

CEBI-GO, Assembleia Estadual
Março/2011.

Em 2011, como tivemos a Assembleia, não foi realizado um seminário temático em
nível nacional.
2012: O tema do seminário nacional será o mesmo que o CEBI está refletindo em conjunto
com o Centro Memorial Martin Luther King (CMLK), de Cuba.
Num intercâmbio com apoio da Igreja Luterana da Suécia, CEBI e CMLK estão
desenvolvendo o projeto “Biblistas Populares”, que tem como objetivo fundamental revisar
nosso trabalho bíblico em termos de
metodologia e teologias estruturantes
(linguagens, imagens do sagrado,
cristologias, eclesiologias...).
Realizamos uma primeira
reunião em Havana nos dias 22 a 25
de junho de 2011 para refletir a
respeito da temática. Havia a
presença de seis pessoas do CEBI e
doze do CMLK.
De 06 a 09 de junho de 2012,
acontecerá
um segundo encontro do
Participantes do Encontro em Havana, Cuba
Jun/2011
Rio de Janeiro para dar continuidade à
reflexão, com a presença de seis
pessoas de Cuba e doze do CEBI. Esse será também o debate no seminário nacional do
CEBI já marcado para 16 a 18 de novembro de 2012 em Guarulhos/SP.
Em 2013, deverá ser feita uma publicação como resultado da parceria, tendo em vista a
incorporação de uma linguagem sempre mais inclusiva em todas as dimensões (teologia,
gênero, ecumenismo, etc.).
4.8 Teatro-Bíblia e Bibliodrama
Na última reunião da Equipe de Formação, ficou decidido que, a partir da
Assembleia de 2011, será articulada uma reunião com pessoas que já atuam no trabalho de
Teatro-Bíblia e Bibliodrama, a fim de pensar um processo de capacitação nessa área.
4.9 Bíblia e Negritude
Em 2011, o Programa de Formação continuou
estimulando as atividades voltadas para a hermenêutica
bíblica
na
perspectiva da
negritude.

CEBI-GO: Rosto afro na Assembleia
Estadual. Março/2011.

Gelda, Alcir, Fernanda Priscila e
Geliane. Presença negra no DABAR 5.

Além da reedição de publicações sobre a temática, o
CEBI também colaborou na publicação do livro Direitos
Quilombolas: um estudo do impacto da cooperação
ecumênica, em conjunto com Koinonia, CESE e outras
entidades.

5 Dimensão de Ecumenismo
Como já informamos no início
deste relatório, com a re-estruturação do
CEBI na última Assembleia, não existirão
mais as equipes responsáveis pelas
Dimensões no CEBI. No entanto, podem
ser constituídos grupos de trabalho para
temas específicos, de acordo com as
necessidades.)
Em 2011, houve dificuldades na
articulação da Dimensão de Ecumenismo. No
CEBI-PA: Colaboração no Dia
entanto, o CEBI continuou marcando presença em
Mundial de Oração. Março/2011.
fóruns ecumênicos como:
- CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs);
- FE Brasil (Fórum Ecumênico de Igrejas): O CEBI coordenou o Fórum nos últimos três
anos;
- Colaboramos na criação e fortalecimento da REJU (Rede Ecumênica de Juventude, ligada
ao FE Brasil);
- CESE (Coordenadoria Ecumênica de
Serviços, Salvador/BA);
- ABONG (Associação Brasileira de
Organizações não Governamentais);
- PAD-Sul (Programa de Articulação e
Diálogo);
- Dimensão bíblico-catequética da CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil).
Lançamento do livro O espírito sobra onde quer,
durante encontro Nacional do FE-Brasil. Ago/2011.

6 Dimensão de Cidadania
Em 2011, a Dimensão continuou dando
suporte às reflexões políticas do CEBI de maneira
geral. Contudo, seu empenho especial foi dedicar-se
ao apoio das causas ecológicas. Atenção especial foi
dada à caminhada das Igrejas Católica Romana
(ICAR) e Luterana (IECLB), que tiveram as
questões ecológicas como temas de suas

CEBI-MS: Encontro com lideranças
indígenas na região de Dourados.
Set/2011.

campanhas. A ICAR, através da Campanha da
Fraternidade A fraternidade e a vida do Planeta
(lema “A Criação toda geme” – Rm 8,22). A
IECLB, através do tema do ano Paz na Criação de
Deus – Esperança e Compromisso (lema: “Glória
a Deus e paz na terra” - Lc 2,14).
Além disso, o CEBI
participou do Programa de
Direito à Terra, Água e
Território
(Icco-Kerkinactie).
Foram três encontros. Um no
CEBI-RS: Debate sobre Protagonismo
Maranhão, outro em São Paulo e
Juvenil Feminino, em parceria com
um terceiro em Brasília.
Núcleo Betânea. Nov/2011.
Por fim, o CEBI também
foi parceiro na divulgação do subsídio da Federação Luterana Mundial
sobre Deus, Criação e Mudanças Climáticas.

7 Dimensão de Gênero
Curso Nacional sobre Masculinidades e Hermenêuticas Feministas
Em junho de 2007 na
cidade
de
Guarulhos/SP,
realizamos um primeiro encontro
sobre Leitura Popular da Bíblia e
construção de masculinidades.
Para dar continuidade a
esta caminhada, realizamos um
curso
nacional
sobre
masculinidades e hermenêuticas
feministas. Foi em Luziânia/GO,
nos dias 09 a 11 de setembro,
com a presença de 30 pessoas (22
Curso sobre Masculinidades. Set/2011.
homens e 8 mulheres), vindas
dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas,
Roraima, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Ceará, além do Distrito Federal. Eram
pessoas das Igrejas Luterana, Metodista, Católica
e Batista.
A programação partiu da partilha e escuta
de experiências das pessoas presentes, passando
para os passos do método de hermenêutica
feminista da Bíblia. Com base neste método,
estudamos Gn 38, com ênfase nas masculinidades
presentes na narrativa. Numa nova rodada de
estudo em grupos, analisamos sob a mesma ótica
os seguintes textos: 1Sm 20,1-40; 2Sm 1,17-27;
11,1-27; Mt 15,21-28; 20,20-28; Lc 15,11-32.
Além do estudo, o encontro foi bem celebrativo,
Curso sobre Masculinidades.
desafiando-nos a levar adiante nas equipes do
Momento orante. Set/2011.
CEBI nos Estados o estudo da Palavra tendo como

chave hermenêutica a contribuição da exegese
feminista. Desta forma, contribuímos com uma
espiritualidade que gere masculinidades não
violentas na busca de relações recriadas.
A Dimensão de Gênero
preparou a publicação Ritos de Luas.
Maria Soava, Miriam Maranjo e Tea
Frigerio. CEBI, 2011. “Rituais
podem ser momentos de partilha de
sentimentos comuns. Podem, igualmente, facilitar
CEBI-PI, Encontro sobre Masculinidades.
conexões entre pessoas, entre realidades, Out/2011.
conhecidas e desconhecidas, misteriosas, sagradas.
Os rituais propostos neste livro têm um fluxo comum que quer alcançar a vida digna e justa
para as pessoas, tem um cheiro comum de bem viver e bem-querer. Cada momento
proposto tem o poder de curar, de abraçar, de levantar de reunir”. (Elaine Neuenfeldt, na
Apresentação). A publicação oferece ritos para o nascimento, para a primeira menstruação,
para a partilha de pão e poder, para a lepra, para casos de aborto espontâneo, para situação
de separação, de menopausa e de
passagem.
2012: Para o próximo ano, estamos
organizando mais um encontro de
assessoras do CEBI. Deverá ser nos
dias 07 a 09 de setembro, na Casa de
Oração
Regina
Protmann
em
Guarulhos/SP.

O Livro Ondes estão as deusas?
é fruto do trabalho de Ana Luisa
Cordeiro (CEBI-MS), com apoio de Adveniat.

8 Dimensão de Espiritualidade
Em 2011, a Equipe buscou garantir a vivência da
espiritualidade nas diversas propostas formativas do CEBI,
fortalecendo a Espiritualidade Libertadora das pessoas engajadas
na caminhada, através dos encontros realizados nos Polos e nos
estados.
Enriqueceu
também a página WEB
do CEBI com orações,
meditações e reflexões apropriadas.
Além disso, finalizou a pesquisa sobre
manifestações de cultura e religiosidades
populares no que diz respeito a parteiras,
benzedeiras, rezadeiras, cantigas de roda, bênçãos,
danças, etc. O material coletado é rico em
diversidades de experiências. A sugestão é que
parte dele seja disponibilizada na página do CEBI
ou a possibilidade de publicação.
CEBI-MA, ajudando na memória do
sonho e da luta de Josimo. Abr/2011.

9 Assembleia Nacional
No ano de 2011, o Programa de Formação voltou
parte de suas energias para o processo preparatório da 19ª
Assembleia Nacional. Foram seis assembleias regionais e
mais de vinte assembleias estaduais, todas elas com a
presença de integrantes da Equipe de Formação. O
processo culminou com a Assembleia Nacional, realizada
entre os dias 11 e 14 de novembro, em Guarulhos/SP.
O evento congregou representantes de todo os
estados do Brasil. Além de avaliar a
caminhada, readequar as estruturas nacionais
às necessidades atuais do CEBI, as pessoas
participantes também elegeram a nova direção.

Visitantes estrangeiros. Ao centro, Norbet
Bolte, representante de Adveniat.

Esta Assembleia também foi
marcada pela comemoração dos 80 anos de
vida de Frei Carlos Mesters, um dos
fundadores do CEBI, o que permitiu um tom
muito mais festivo e carregado de emoções
em diversos momentos. O CEBI é mais
uma vez grato à Adveniat pela valorização e
presença no evento.

Carlos Mesters coloca a Bíblia sobre os
diversos punhados de terra trazidos de cada
canto do Brasil e países visitantes.

9.1 Temas de destaque
Na medida do possível, considerado o caráter da
Assembleia, foram avaliados os avanços e as dificuldades
em relação aos temas definidos como prioridade na última
Assembleia Nacional, realizada em novembro de 2008
(Juventude, Saúde, Mundo Urbano e Temas de Fronteira,
como descriminalização do aborto, direitos reprodutivos,
homoafetividade e homossexualidade).
A Assembleia definiu que esses eixos devem permanecer, uma vez que a
consolidação de direitos mínimos aos grupos e populações mais afetados por questões
ligadas a esses temas é processo lento. Outras temáticas também podem receber maior
atenção, como a desconstrução da imagem monoteísta para reconstruir um imaginário
religioso mais plural, mais inclusivo. Lembrou-se também da necessidade de confirmar as
linhas transversais da Leitura Popular da Bíblia (espiritualidade, cidadania, ecumenismo,
gênero e ecologia). A Assembleia delegou ao Conselho a tarefa de definir quais dos temas
terão maior destaque no próximo triênio. Esse processo será concluído na reunião de março
de 2012.

9.2 Reestruturação
A Assembleia foi também o ponto de chegada de dois anos de avaliação de todas as
instâncias organizativas do CEBI. Depois de mais de 30 anos de existência, fazia eco a
necessidade de adaptação das estruturas à realidade atual e às necessidades das
comunidades e grupos que praticam a Leitura Popular da Bíblia estimulada pelo Centro de
Estudos Bíblicos.
Conforme passou a constar no próprio Estatuto da entidade, "as pequenas
comunidades são o lugar privilegiado de realização das atividades do CEBI". Este princípio
orientou a constituição de uma nova estrutura
organizacional, mais voltada às necessidades
formativas locais de cada Estado. Pela avaliação
das pessoas participantes, chegou-se a uma
estrutura mais leve, mais ágil e mais
democrática.
Houve reconfiguração do Conselho
Nacional, que passa a ser numericamente
menor, porém exclusivamente composto por
pessoas eleitas pela Assembleia Nacional: três
pessoas da Direção e seis pessoas de cada uma
Integrantes do novo Conselho Nacional
das seis regiões (antigos polos regionais).
Os programas e serviços passarão a ser distribuídos nas seguintes secretarias:
- Secretaria de Formação; responsável: Ildo Bohn Gass;
- Secretaria Administrativa; responsável: Maribel Lindenau;
- Secretaria de Articulação e Intercâmbio; responsável: Edmilson Schinelo;
- Secretaria de Publicações; responsável: a ser definido.
9.3 Nova direção do CEBI
De uma lista de sete nomes indicados
pelas Assembleias Regionais, foi eleita
Adeodata dos Anjos como diretora (centro da
foto). Adeodata é leiga católica integrante do
CEBI-PI e animadora de comunidades que
fazem da Leitura Popular da Bíblia uma
maneira de aprender a conviver com o Semiárido Nordestino. Odja Barros e Luiz Dietrich
foram eleitos como diretora e diretor adjuntos.
Odja é pastora batista e integrante do CEBIAL e Luiz é leigo católico do CEBI-SC.

Direção eleita: Odja, Adeodata e Luiz

Assembleia de muito estudo
e trabalho em grupos

9.4 Conclusão de uma etapa
Como foi dito acima, a 19ª Assembleia Nacional foi a conclusão de amplo processo
de consulta a todas as coordenações estaduais e regionais. As assembleias estaduais e
regionais (polos) puderam se apropriar mais da caminhada nacional e, consequentemente,
apresentar suas propostas de adequação.
Tem início agora uma nova fase em que, entre os desafios está o fortalecimento das
atividades de formação em cada Estado. A sustentabilidade política e financeira também é
um desafio permanente. Manter um CEBI cada vez mais ecumênico e mais comprometido
com as causas populares é meta a ser cada vez mais buscada.

CEBI-PB: Assembleia Estadual. Mai/2011.

CEBI-MT: Assembleia. Jul/2011.

Assembleia Polo Sudeste. Set/2011.

Assembleia Polo Sudeste. Set/2011.

Assembleia Polo Nordeste. Out/2011.

10 Quadro financeiro
Apresenta-se aqui o acumulado de janeiro a novembro. As informações, sobre o
total de despesas de todo o exercício de 2011, bem como as receitas e suas respectivas
fontes serão fornecidas em 2012, logo após a conclusão dos trabalhos da Auditoria Externa.

Janeiro a Novembro de 2011
Descrição/Custos

1. Reuniões da Equipe
2. Curso Extensivo
3. Dabar - Pós-Graduação
4. CBC
5. Capacitação Nacional
6. Seminários Regionais
7. Seminário Nacional**
8. Art. Polos Regionais
9. Teatro e Bíblia
10. Bíblia e Juventudes
10. Dimensão Ecumenismo
11. Dimensão Cidadania
12. Dimensão Gênero
13. Dimensão Espiritualidade
14. Recursos Humanos
14.1 - Salários
14.2 - Décimo Terceiro
14.3 - Férias
14.4 - Previdência Social
14.5 - FGTS
14.6 - PIS
14.7 - Assistência Médica
14.8 - Contr. Sind Obrigat.

Planejado
12.950,00
14.113,33
45.000,00
14.400,00
26.063,33
3.968,00
29.312,00
4.200,00
8.864,00
8.234,67
4.040,00
2.570,00
42.049,33
2.070,00

Executado Rec. Adveniat
3.708,21
2.500,00
24.583,74
12.000,00
42.969,13
7.614,73
1.200,00
26.908,91
8.000,00
1.672,27
1.600,00
1.284,21
1.137,64
500,00
26.262,16
8.000,00

110.000,00

16.500,00
650,00
420,00
51.370,00
13.214,00
64.584,00

Totais Ativid. Formação:

63.118,00
5.258,00
7.337,00
21.846,00
5.896,00
781,00
4.840,00
924,00
950,00
1.800,00
2.500,00
333.084,67

Assembleia Nacional**
Total Geral

333.084,67

15. Despesas Bancárias
16. Telefone
17. Aquisição de material
18. Despesas Diversas*

106.070,31
59.945,00
5.506,36
7.341,77
19.265,40
5.827,61
728,44
7.068,47
387,26
1.409,84
83,50
2.630,61
246.335,26
24.892,63
271.227,89

R$

Observações:
* Incluindo Água e Luz, taxas de Câmbio e IOF.
** No Plano Trienal, inicialmente, as despesas da Assembleia NacIonal figuravam em
item à parte. A atividade, entretanto, foi considerada como Seminário Nacional Anual.
Não estão computadas as despesas de deslocamento das pessoas representantes
dos Estados.

Participação do CEBI em
Roda de Diálogo do PAD. Nov/2011.

CEBI-SPI: Assessoria ao encontro sobre
Mudanças Climáticas. Jul/2011.

CEBI-RS: Assessoria a lideranças Juvenis (CAJO).
Jan/2011.

CEBI-MS: Seminário Estadual sobre
Ecologia e Bíblia. Set/2011.

Assessoria ao Congresso de Animação
Bíblica da CNBB/ICAR. Out/2011.

CEBI-MA: Oficina sobre arte e Bíblia.
Abr/2011.

CEBI Planalto Central. Estudo sobre
Salmos. Out/2011.

CEBI-GO: Trabalho em Caldas Novas
apresentado durante Assembleia. Out/2011.

NOVO ORGANOGRAMA DO CEBI
(Versão provisória)

