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ESCOLA FÉ E POLÍTICA DOM LUCIANO
A Escola de Fé e Política Dom Luciano Mendes de Almeida foi idealizada, em par-
ceria pelo Movimento Fé e Política e a Dimensão Sociopolítica da Arquidiocese 
de Mariana.
Ela pretende ser um instrumento de formação permanente capaz de interagir 
e possibilitar a formação para os agentes pastorais, militantes de movimentos 
populares, padres, jovens, no intuito de formar novos quadros para a condução 
das agendas e movimentos presentes na Arquidiocese de Mariana.
Essa Escola foi inaugurada pelo Arcebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha em 2011 
e, desde então, ela tem se consolidado como importante espaço de formação 
popular, unindo fé e cidadania.

OBJETIVOS DA ESCOLA
·  Criar uma rede de militantes que seja fortalecida com ações integradas e 
articuladas;
·  Formar agentes multiplicadores para a educação popular;
·  Fortalecer os movimentos sociais e populares nas regiões e municípios 
da Arquidiocese de Mariana;
·  Intensificar a participação dos agentes nas pastorais sociais;
·  Contribuir com a formação de lideranças cristãs para as funções públi-
cas, eletivas ou não, no campo da política e das organizações comunitárias;
·  Aprimorar a prática política dos cristãos no exercício da cidadania e do 
bem comum;
·  Investir na formação do sujeito evangelizador para torná-lo apto a in-
fluenciar na construção de uma nova cultura política.

cursos
1. FÉ E POLÍTICA
Este curso é realizado em 05 módulos, iniciando sempre na sexta-feira às 18 horas e encerrando 
no domingo às 13 horas.
Neste curso são exigidas 70% de participação ou seja é preciso freqüentar no mínimo 04 módu-
los e ter 70% de aproveitamento, entre as etapas são elaborados trabalhos.

Cada módulo tem uma taxa de R$ 50,00



2. Sociedade do Bem Viver
Este curso é de apenas 01 final de semana com 15 horas aula. 

Taxa de participação de R$ 50,00

3. Política e Sociedade
Este curso será realizado em 02 módulos, com 30 horas aula.

Cada módulo tem uma taxa de R$ 50,00

4. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Este curso será realizado em 02 módulos, com 30 horas aula.

Cada módulo tem uma taxa de R$ 50,00



INFORMAÇÕES
Os cursos acontecerão todos na Casa São José, situada à Rua Efigênio Lopes Mi-
randa, nº 250, Distrito de São José do Triunfo, em Viçosa MG.
As inscrições serão feitas através do e-mail: escoladomluciano@hotmail.com  
ou pelo Whatsapp (31) 99994-1369 com Silene Gonçalves
Taxa de Inscrição de R$ 20,00 que deverá ser depositada na seguinte conta: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0127 – Operação 013 – Conta Poupança: 
00123321-4 – Silene Gonçalves da Silva
Período de Inscrição: 01 de janeiro de 2020 a 01 de março de 2020.

NOME: _______________________________________________________

CPF: ____________________________________

Data de nascimento: ____________________________

Endereço: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

Cidade: _______________________________________________________

Telefone: ___________________________________ 

whatsapp: ______________________________________

E-mail: _______________________________________________________

Curso: ________________________________________________________

_____________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO


