Programa
68ª Semana Wesleyana da Faculdade de Teologia
aborda o tema do Meio Ambiente
Infelizmente, o tema da responsabilidade ecológica está longe de alcançar a unanimidade
dentro e fora dos ambientes das igrejas. Em nome do crescimento econômico a todo custo, políticos
contemporâneos têm minimizado e até desdenhado os alertas constantes feitos pelos cientistas de
que, a menos que repesemos nossos modelos de desenvolvimento, o desastre ambiental será
irreversível. Por sua vez, pessoas e comunidades cristãs preferem ignorar esse assunto, se
refugiando em um espiritualismo que ignora a vida e a morte ao seu redor.
Graças a Deus, nem todo o mundo pensa da mesma forma e há razões para nutrirmos a
esperança. Há uma “nuvem de testemunhas” que vem clamando, no passado e no presente, que é
preciso cuidar da terra, criação do Pai Celeste e nossa casa comum. Em 2002, a semana wesleyana,
organizada na Faculdade de Teologia, focalizou a Responsabilidade ecológica das Igrejas. Neste ano,
a Igreja Metodista no Brasil escolheu, como tema central para nortear suas ações e reflexões, a
ecologia, formulando-o assim: “Discípulas e discípulos nos caminhos da missão cuidam do meio
ambiente”. Também vale a pena lembrar o impacto da encíclica publicada pelo Papa Francisco em
2015 “sobre o cuidado da casa comum”, a Laudato si [Louvado sejas].
O que as Escrituras e John Wesley podem nos ensinar sobre a respeito desse tema? Esse é a
grande preocupação da 68ª Semana Wesleyana, cuja temática, parafraseando o texto bíblico de
Gênesis 4.9, nos convida a não sermões cúmplices da morte e da destruição da vida em nosso
planeta: “Por acaso sou eu tutor da criação? Graça responsável e cuidado do meio ambiente”.
Nesse ano, as conferências serão apresentadas por professores e professoras da Faculdade de
Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, procurando abranger diferentes campos da
reflexão teológica, a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos; as teologias wesleyana, sistemática e
contemporânea; e a Prática Pastoral.
Além disso, teremos a tradicional feira de livros, com a presença de diferentes editoras que
oferecem literatura a preços promocionais, e o lançamento de novas publicações, entre elas, o livro
Graça Responsável: a teologia prática de John Wesley, na atualidade, o melhor texto sobre o
assunto, sem dúvida alguma. Enfim, a Semana Wesleyana é sempre uma oportunidade singular de
encontrar pessoas interessadas não apenas em refletir sobre a vida e a missão das igrejas, mas em
se comprometer decisivamente com a ação de Deus no mundo a favor da vida.

José Carlos de Souza
Coordenador do Centro de Estudos Wesleyanos

Programação
20 de maio, segunda-feira
18h00 Jantar
19h30 Culto de Abertura
Pregador: Rev. Dr. Paulo Roberto Garcia

11h00 Colação de grau da Turma de 2018
12h00 Almoço
(Tarde livre)
18h00 Jantar
19h30 Devocional

21 de maio, terça-feira

20h00 Conferência 5: Laudado Si e a Ecologia
Ms. Martin Santos Barcala

7h30 Devocional
8h00 Conferência 1: Restaurando a criação:
Leituras de Romanos 4 e 8

21h15 Conferência 6: Por uma pastoral do
Cuidado em Wesley
Ms. Helerson Alves Nogueira

Dr. Paulo Roberto Garcia
9h00 Conferência 2: Sociedade Bíblica, Nova
Almeida e Bíblia de Wesley

23 de maio, quinta-feira

Rev. Paulo Teixeira

7h30 Devocional

Dr. Helmut Renders

8h00 Conferência 7: Por uma santidade
ecológica: Wesley e o cuidado da casa comum

12h00 Almoço
(Tarde livre)
18h00 Jantar
19h30 Devocional
20h00 Conferência 3: Tema: Sustentabilidade e
Antigo Testamento
Dr. José Ademar Kaefer

Dr. José Carlos de Souza
12h00 Almoço
14h30 Mesa Redonda: Grupo de Estudos Centro
Otília Chaves (Teologia Feminista)
Dra. Sandra Duarte de Souza
Dra. Margarida Fatima Souza Ribeiro
Apresentação de trabalhos discentes

22 de maio, quarta-feira

18h00 Jantar
19h30 Devocional

7h30 Devocional
8h00 Conferência 4: Tarefas de casa na casa de
Deus: ECOlogia, ECUmene e ECOnomia
Dr. Helmut Renders

20h00 Conferência 8: A graça que redime o
mundo: ecoteologia em Jürgen Moltmann
Dr. Levy da Costa bastos

24 de maio, sexta-feira
7h30 Devocional
8h00 Conferência 9: O cuidado na Pastoral e da
Educação Cristã
Dra. Blanches de Paula
Ms. Eber Borges da Costa
10h00 Culto de Encerramento
Pregador: Rev. Paulo Dias Nogueira
12h00 Almoço

Inscrição
Ficha de Inscrição
Como se inscrever?
Para participar da 68ª Semana Wesleyana, basta remeter os
dados abaixo. As Regiões Eclesiásticas da Igreja Metodista, por
meio da FaTeo, oferecem bolsa para a hospedagem. Os/As
participantes devem cobrir os custos com alimentação e
transporte e não se esquecer de trazer roupas de cama e banho.
Interessados/as devem entrar em contato com a Sede de sua
Região. Para atenuar tais gastos, não será cobrada taxa de
inscrição, bastando a frequência para assegurar o Certificado de
participação.

INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 15 de maio de 2018
NOME________________________________________________________________________
ENDEREÇO____________________________________________________________________
CIDADE_______________________________________________________________________
CEP ESTADO___________________________________________________________________
TEL FAX_______________________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________
IDADE________________________________________________________________________
PROFISSÃO____________________________________________________________________
FORMAÇÃO ( ) BÁSICA

( )MÉDIA

( )SUPERIOR

IGREJA/INSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO/A_____________________________________

[VALOR DO CURSO]
Não há taxa de inscrição, contudo o participante deve se responsabilizar pelos custos de transporte e
alimentação.
OBS: TRAZER ROUPA DE CAMA E BANHO
Remeta estes dados por fax, correio ou e-mail para:
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista/Secretaria de Eventos:
Rua do Sacramento, 230 – Rudge Ramos 09640-000 – São Bernardo do Campo – SP
Tel.: (11) 4366-5978 Fax: (11) 4366-5962 E-mail: eventosfateo@metodista.br

