ENCONTRO LATINO-AMERICANO

1. APRESENTAÇÃO

A violência continua sendo um dos problemas cruciais que enfrentamos diariamente em nossas
terras da América Latina. Todos os dias testemunhamos fatos que transcendem confrontos
armados tradicionais, entre organizações rivais que buscam o controle de territórios e
populações . As faces da violência contemporânea são diversas e cada vez mais desafiadoras,
como a violência doméstica , especialmente contra mulheres, abuso contra as crianças, a
violência estrutural e a violência contra o meio ambiente.
O sentimento de desconforto e indignação frente a realidade violenta gera a constatação de
seu rápido crescimento , não só nos convoca a renovar os esforços para que sejam maior o
número de atores envolvidos no combate a este problema (que certamente compreende cada
vez mais , o trabalho de igrejas ); também nos convidam a concentrar esforços nos cenários em
que os mais afetados são as pessoas mais excluídas e vulneráveis .
Neste cenário, a renovação é um (re)impulso de nossos esforços que temos de fazer no
reconhecimento, por um lado, das valiosas experiências e práticas de uma série de organizações
e redes que trabalham a nível local e regional, através de medidas de acompanhamento às
vítimas
e
iniciativas
de
defesa.
Por outro lado , é preciso reconhecer o valioso capital humano que tem a comunidade cristã na
região para desenvolver iniciativas pedagógicas e de mobilização para combater e eliminar
iniciativas de violência. Neste sentido, no Miquéias Global, acreditamos que o envolvimento dos
jovens será extremamente necessário e vital.
Perante esta situação , consideramos que é importante ter uma reunião para refletir e colocar
na ordem do dia as nossas propostas para construir e fortalecer as iniciativas de paz da
comunidade cristã na América Latina, a fim de desenvolver a prevenção adequada e tratamento
da violência, além da restauração completa das vítimas e algozes.
2. PROPÓSITOS:
2.1. Fortalecer a liderança cristã na América Latina e no Caribe, especialmente aqueles que
estão ligados à Miquéias Global, para construir comunidades cristãs de reconciliação, restauração
e bom trato.
2.2. Promover e desenvolver um espaço de diálogo sobre novos diagnósticos em relação à questão
da violência, trocar experiências e práticas de membros do Miquéias Global na construção de
culturas de paz, recuperação e bom trato no contexto de violência.
2.3. Fornecer ferramentas e recursos para desenvolver estratégias de educação e de defesa neste
campo.

3. PARTICIPANTES:




Líderes e pastores/as das igrejas
Ativistas sociais vinculados as organizações cristãs de Desenvolvimento
Líderes jovens de movimentos e igrejas

4. DATA:
5 a 8 de Setembro de 2016
5. EIXOS TEMÁTICOS:
 Tratamento e tráfico de pessoas
 Abuso sexual infantil
 Criminalidade e violência urbana
 Violência de gênero e violência familiar
 Conflitos socio-ambientais
 Violência contra populações tradicionais: Afrodescendentes e indígenas
 Criminalização dos movimentos sociais.
6. O QUE OFERECERÁ A CONSULTA?


Diálogo e discussão sobre a problemática da violência

Durante a consulta teremos tempo para diálogo e debate sobre a realidade da violência e suas
manifestações e implicações em nossos países.


Reflexão bíblica e abordagens teológicas

A consulta fornecerá um tempo especial para refletir em comunidade em torno da Palavra para
encontrar os marcos s bíblicos – teológicos que nos ajudam a pensar e agir a partir da fé e valores
do Reino em torno das culturas de construção e sistemas de paz em contextos violência.



Seminários sobre alternativas de paz
Teremos várias oficinas temáticas com especialistas, ativistas , educadores, construtores
de paz vinculados as iniciativas e estratégias na luta contra a violência , o impacto sobre os
tomadores decisão políticas e apoio às vítimas.


Compartilhamento de boas praticas
Construir um espaço de compartilhamento de boas práticas de organizações cristãs e igrejas
que trabalham para construir uma cultura de paz e bom trato.



Adoração e intercessão
Teremos momentos de adoração e intercessão permanente durante a consulta, porque
acreditamos que a oração é a chave para o poder de Deus trabalhar de forma holística,
“para que os perpetradores da violência e das estruturas violentas sejam transformados,
que os tomadores de decisão política tenham a responsabilidade de tornar a paz possível e
atuem de forma responsável , mas também para que a comunidade e, especialmente, a
igreja assuma o seu papel profético”.

7. LUGAR DA CONSULTA
Centro de Retiro “Cerro de luz” da União Bíblica, Siguatepeque, Comayagua-Honduras
(Localizado a 02 (duas) horas de Tegucigalpa) http://binged.it/12QiyAY
8. INVESTIMENTO
Pré inscrição, até 31 de agosto = $ 150 dólares
Depois desta data, até o encontró o custo da inscrição será de $ 200 dólares
Formas de pagamento:
O pagamento poderá ser efeutado através de depósito bancário nas seguintes contas:
 América Central : Conta. cte. 11-601-001847-9 - Banco Ocidente em nome de União Bíblica
de Honduras.
Para qualquer informação no Brasil, podem contatar o Coordenador e/ou Comitê Nacional:
contato@tearfundbrasil.org
9. DATA LIMITE
A aceitação de solicitação de inscrição, até a data limite de 31 de agosto. Enviar cópia do
depósito bancário e da carta de compromisso da igreja ou organização.
10. INFORMAÇÃO
Para maIores informações podem escrever a: miqueaslatinoamerica@gmail.com

