


Primavera de 2021
 

Seminário do Esperançar! 

Rumo ao Projeto Popular 

O Brasil que queremos: o bem viver dos povos

Vamos nos juntar à sombra das árvores primaveris para esperançar? 

 
É com a energia da chegada da primavera, com seus saberes, sabores

e perfumes que convidamos você para inaugurar o novo ciclo da 6ª

Semana Social Brasileira (SSB), a partir do Mutirão pela Vida: Por

Terra, Teto e Trabalho  tecer  o Brasil que queremos: o bem viver dos

povos. 

E, para abrir as portas e as janelas com essa construção popular,

vamos favorecer o germinar das sementes lançadas pelos Mutirões

pela Vida, ocorridos em todo o território nacional, desde 2020. Mas

não só, colheremos os processos mobilizadores nestes 30 anos de

Semanas Sociais Brasileiras. 

O seminário, o Brasil que queremos: o bem viver dos

povos, vai ser no dia 23 de outubro, de 2021, das

9h às 17h. Iremos fazer de maneira virtual,

motivando os grupos para que, se possível,

participem de forma híbrida da atividade,

seguindo os protocolos de segurança para o

enfrentamento à Covid-19.  

Quando falamos em Mutirão, pensamos na

alegria dos reencontros, da convivência, da

partilha, do trabalho, da comida e da bebida.

Então, como já dizia Paulo Freire, traga belezura

para o encontro.  



Para quem puder participar do seminário com seu coletivo, pense

neste momento com a alegria e o compromisso e cuidado com a

vida que o momento pede.

Para o Seminário, vamos trazer o acúmulo deste último período do

Mutirão pela Vida: Por Terra, Teto e Trabalho, com as vozes ressoantes

dos territórios e as diversidades presentes nas realidades. Também,

vamos apresentar todo o material de apoio para prosseguirmos o

Mutirão pela Vida até 2023, na ousada elaboração do Projeto Popular

o Brasil queremos: o bem viver dos povos.

Para esperançar com a gente, convidamos todas as pessoas

comprometidas com a democracia deste país. Gente do campo, da

cidade, das igrejas, dos movimentos sociais, das associações, das

coordenações da 6ªSSB nos regionais da Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB), estudantes e lideranças comunitárias,

eclesiais, sociais e políticas. 

Precisamos da sua inscrição, para enviar programação completa,

orientações para acesso à sala virtual, envio de material de

preparação para o seminário. Então, acesse o link e se inscreva até o

dia 21/10, e compartilhe, motive mais gente para esperançar neste

Mutirão. 

Inscrição, a cesse o link https://bit.ly/3B7H7BO

     

Esperançando, já esperamos você!

Dom José Valdeci Santos Mendes

Bispos de Brejo (MA), presidente da Comissão

Episcopal Pastoral para Ação

Sociotransformadora da CNBB

e

Equipe de coordenação da 6ª Semana Social

Brasileira

 

https://bit.ly/3B7H7BO

