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CONSELHO PERMANENTE
Fórum Mundial de Teologia e Libertação
ASETT – Associação Ecumênica de Teólogos/as do Terceiro Mundo
EATWOT – Ecumenical Association of Third World Theologians
Luiza Etsuko Tomita
A Associação Ecumênica de Teólogos (as) do Terceiro Mundo (Asett/Eatwot) foi criada no ano de 1976,
em Dar-es-Salaam (Tanzânia), para promover o diálogo entre pessoas da Ásia, África, América Latina e
minorias do primeiro mundo. É constituída de membros (as) de diversas igrejas cristãs, com intenção
ecumênica e em diálogo com as múltiplas religiões do mundo. Colabora, em nível local e regional, em
ações a favor da justiça e da paz. Publica uma revista semestral: Voices of the Third World, editada na
Índia, em formato digital, publicamente disponível em: eatwot.net/VOICES. Sua Comissão Teológica
Latino-americana organiza anualmente a MINGA/MUTIRÃO de Revistas Latino-americanas de Teologia,
atualmente já na sua Vª edição (2015). Na penúltima Assembleia Geral de caráter intercontinental
(Quito, 2001) decidiu continuar com o acento em teologia para o terceiro mundo e acrescentou, como
enfoque principal para os próximos anos, o diálogo com outras religiões. Tudo isso é parte de sua opção
por e com os pobres.
eatwot-TW.org - http://InternationalTeologicalCommission.org
eatwot.net - http://Comissao.Teologica.Latinoamericana.org
***
Ameríndia – Associação de Teólogos Intelectuais Católicos da América Latina
Pablo Bonavia
Ameríndia é uma rede de pessoas comprometidas em um nível pastoral e social, que respondem aos
novos desafios estabelecidos em nossas sociedades e igrejas, a partir da memória e atualização de
Medellín, Puebla e Santo Domingo. Pretende manter e renovar a tradição teológica e pastoral latinoamericana e caribenha, e atualizar a teologia da libertação. Juntamente com outras pessoas e grupos,
pretende criar alternativas econômicas, políticas, sociais e culturais ao modelo neoliberal de
globalização. Ameríndia atua no âmbito de cada país e existe uma coordenação continental que
supervisiona os diversos programas de ação.
www.amerindiaenlared.org
***
SOTER – Sociedade de Teologia e Ciências da Religião
Valmor da Silva
A Sociedade de Teologia e Ciências da Religião - SOTER - é uma sociedade civil fundada em julho de 1985
por um grupo de teólogos católicos, com perspectiva ecumênica, de várias regiões do Brasil. Seus
objetivos são incentivar e apoiar o ensino e a investigação no campo da Teologia e das Ciências
Religiosas; divulgar o resultado da investigação; promover o serviço dos teólogos a comunidades e
organismos eclesiásticos, na perspectiva da opção pelos pobres; facilitar a comunicação e a cooperação
entre os sócios e defender sua liberdade de investigação. Para alcançar estes objetivos a SOTER
promove anualmente um encontro de estudos, de alcance nacional; a cada três anos se reúne na
Assembleia Eleitoral e, periodicamente, realizam-se cursos de atualização. Também patrocina o registro
de professores e pesquisadores de teologia e outras publicações.
www.soter.com.br
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CESEEP - Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular
Benedito Ferraro
O Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação - CESEP - nasceu em 1983, por iniciativa de
um grupo de bispos, pastores, teólogos (as), biblistas e cientistas sociais. Inspirando-se na educação
popular de Pablo Freire e colocando-se a serviço dos movimentos populares, das pastorais sociais e dos
trabalhos das Igrejas Evangélicas Católicas, foi desenvolvendo seu projeto de formação em vários
cursos, de maior ou menor duração, tratando de responder às diferentes necessidades e aos novos
desafios. Com ênfase na formação e qualificação dos líderes populares, dirigentes de comunidades e
agentes pastorais das igrejas cristãs, o CESEP oferece cursos de aprofundamento, tanto no campo da
militância cristã na sociedade, como no compromisso pastoral. O CESEP se encontra inserido em uma
rede de outros centros que, no Brasil, América Latina e Caribe prestam serviços semelhantes no campo
da formação, apoiam-se mutuamente, procurando enriquecer com a diversidade de culturas e
experiências sociais, das ciências religiosas, e, mais diretamente, no campo bíblico, teológico e pastoral,
buscando juntar o rigor da análise com o controle dos movimentos populares e aos trabalhos das
igrejas. www.cesep.org.br

***

CETELA - Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latino Americana y Caribeña
Dan González Ortega
CETELA es una Comunidad de Educación Teológica que reúne 25 Instituciones de Formación Teológica
desde México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina hasta el Cono Sur de América Latina. Son
instituciones protestantes con una clara vocación ecuménica que se manifiesta en sus cuerpos docentes,
en los currículos, en el conjunto de estudiantes y en la presencia junto a las iglesias y comunidades por
medio de programas de capacitación y reflexión. Nacido en fines de los años de 1980, actualmente
CETELA desarrolla diversos programas teniendo como eje básico la relación entre Teología y Pedagogía.
Los objetivos que orientan su tarea y servicio son: (1) articular las instituciones de educación teológica
ecuménica en la búsqueda de una teología contextual como servicio a las iglesias y pueblos
latinoamericanos; (2) sumar esfuerzos para superar cualquiera discriminación y reafirmar el testimonio
de unidad de las iglesias cristianas; (3) ampliar espacios de reflexión para la diversidad teológica y
pedagógica (teologías de los rostros indígena, negro, campesino, mujeres, y temas como género,
sexualidad, interculturalidad); (4) impulsar redes de docentes y el intercambio del saber común; (5)
trabajar con los nuevos desafíos que la realidad social y eclesial aportan al quehacer teológico,
promoviendo el diálogo de saberes. El actual Presidente de CETELA es el Dr. Néstor Míguez, docente de
Biblia del Instituto Universitario ISEDET, de Buenos Aires, Argentina. El Secretario Ejecutivo es el Dr.
Roberto Zwetsch, profesor de Teología Práctica y Misiología en la Escola Superior de Teologia, de São
Leopoldo, Brasil. www.cetela.com.br
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Faculdades EST
Selenir Corrêa Gonçalves Kronbauer
Roberto Ervino Zwetsch
A Faculdades EST é o centro de informação e investigação teológica da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB). Propõe-se promover a formação acadêmica e fomentar a investigação
científica no campo da teologia e áreas afins. Contribui com a capacitação de profissionais qualificados e
aptos para atuar em diversos âmbitos sócio-culturais que demandam conhecimentos especializados
nessas áreas, especialmente nos espaços oferecidos pelas instituições religiosas e eclesiásticas. Para
isso, oferece um curso de graduação, pós-graduação, ensino profissionalizante e extensão, promovendo
a formação de profissionais nas áreas da teologia, educação religiosa, diaconia e música.
www.est.edu.br
***

PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Erico João Hammes
Com sede um Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS), mantida pela Congregação dos Irmãos Maristas, foi formada a partir das Faculdades de
Filosofia, Direito, Ciências Econômicas e da Escola de Serviço Social. Foi aprovada em 1948, recebendo o
título de Pontifícia em 1950. Como outras Universidades com as mesmas características, está incluída
nas chamadas universidades comunitárias, que tratam de unir, através do ensino, pesquisa e extensão, a
qualificação profissional r a formação integral e humanística. Em sua missão, trata de produzir e difundir
conhecimentos e promover a formação humana e profissional, orientada por critérios de qualidade e
relevância, na busca de uma sociedade justa e fraterna. Contém, atualmente, 28 faculdades, com 21
cursos de mestrado e 15 cursos de doutorado. www.pucrs.br

***

IHU - Instituto Humanitas Unisinos
Cleusa Andreatta
Com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o Instituto Humanitas Unisinos - IHU foi fundado em
setembro de 2001. Vinculado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, da Companhia de
Jesus, IHU busca colaborar para que o eixo básico da Missão da Companhia de Jesus, expresso no
Serviço da Fé, na Promoção da Justiça e no Diálogo Cultural e Inter-Religioso, se torne presente, visível e
atuante na UNISINOS e na Companhia de Jesus no Brasil. Arraigado na história viva da UNISINOS, o
Instituto Humanitas Unisinos propõe-se a fomentar, desenvolver e articular projetos que envolvam
pesquisas, estudos, reflexões, análises e serviços, com ousadia e criatividade, promovendo a
transgressão das fronteiras disciplinares, a inserção regional e a educação para toda a vida. Para isso,
assume cinco grandes eixos orientadores de sua reflexão e ação, os quais se constituem em referenciais
inter e retro-relacionados, capazes de facilitar a elaboração de atividades transdisciplinares: Ética,
Trabalho, Sociedade Sustentável, Mulheres - sujeito sociocultural e Teologia Pública. www.unisinos.br
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CECA – Centro Ecumênico de Capacitação e Assessoria
Cláudio Giovani Becker
O CECA é uma instituição ecumênica, sem fins econômicos, situada em São Leopoldo – Vale do Rio dos
Sinos, voltada para a capacitação e assessoria de diversos grupos, organizações, pastorais e movimentos
sociais.
A essência do trabalho do CECA consiste na formação e articulação com o fim de estimular, através de
processos educativos não formais e metodologia da educação popular, o desenvolvimento de
consciências críticas diante das múltiplas formas de desigualdade e opressão.
Assessora grupos e movimentos populares, órgãos públicos e contribui com a articulação entre
diferentes atores sociais buscando o fortalecimento da sociedade civil.
Endereço: Rua Paraná, 818 - Scharlau - São Leopoldo - RS - Brasil - CEP: 93.121-970
Tel: (55) 51 3568 2548 - (51)81191414 - E-mail: ceca@ceca-rs.org
http://www.ceca-rs.org/
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