
Poetas e poetisas sociais.
Vem chegando o dia do reencontro. 

Esperançamos para que este tempo chegasse. 



Na memória e profecia dos Mutirões da 6ª Semana Social Brasileira,
organizamos sonhos, debates, indignações e inquietações que nos
colocam sempre em caminho. 
Como disse Guimarães Rosa: “o que a vida espera da gente é
CORAGEM”. E ela nos trouxe até aqui. 
Já estamos esperando vocês!

Vamos nos encontrar neste Mutirão no Centro Cultural de Brasília -
CCB, fica logo ali: SGAN 601 Módulo D - Asa Norte, Brasília. O
CCB fica aberto 24 horas e se precisarem ligar o telefone é (61) 3426-
0400. O CCB pertence a Companhia de Jesus (Jesuítas) e o auditório
que iremos utilizar nesses dias chama-se Pe.Thierry Linard, nosso
eterno assessor. Estaremos bem amparados/as! Há, informação
importante: roupa de cama e toalha de banho a casa nos oferece.
Ok? 

Venham e tragam com vocês vida para ser partilhada. Também
serão bem vindos símbolos como bandeiras, camisetas e outros
materiais da Pastoral ou do Movimento Popular. As comidinhas e
bebidas que alegram a vida também são bem vindas. Álcool gel e
máscaras de proteção contra a COVID serão indispensáveis durante
todo o Seminário. Tragam um dinheirinho para comprar nossas
lindas camisetas para você e para presentear. Só custará R$ 40,00.
Pix também será aceito.  



No seminário vamos conversar sobre a conjuntura nacional e
projetar ações de superação das desigualdades e das violações dos
direitos humanos e da natureza por Terra, Teto e Trabalho. Tudo isso
será vivenciado com o espaço fraterno da partilha dos Mutirões
realizados nos regionais, tragam uma apresentação de até 7 minutos.
Pode ser vídeo, powerpoint, música, enfim, o que de mais bonito
aconteceu. Venham compartilhar com a gente e lembrem-se de
elencar as dificuldades e desafios do caminho. 
Queremos sair do Seminário com acumulo do Brasil que Temos e
assim teremos força e elementos suficientes para construir o Brasil
que Queremos.  

Vejam a programação completa:



02/08
Manhã: Chegança com alegria. 
10h: Lançamento da Campanha Nacional Contra a Violência no Campo.
Local: Conselho Nacional de Direitos Humanos.  Organizaremos
transporte para deslocamento.   
12h00: Almoço com resistência. 
14h00:  Ofício Divino das Comunidades: Terra. 
Palavras de esperançar e saudação de lideranças.
15h00: Memória: Mutirões da 6ªSSB nos regionais.
16h30: Café com esperança.
17h00: Conjuntura O Brasil que Temos: Terra, Teto e Trabalho.
18h30: Síntese. 
Encerramento 
19h00: Jantar com beleza. 
 20h00: Reunião das referências dos regionais da CNBB e
coordenadores das pastorais sociais.



03/08 
07h00: Café da manhã.
08h00: Ofício Divino das Comunidades: Teto. 
08h40: Painel: Sinodalidade e Bem Viver
Tema 1: Sinodalidade como método para transformação social e política.
Tema 2: Bem Viver dos Povos: o que é?  Projeto Brasil Popular.
Debate e síntese. 
10h30: Café com mártires. 
11h00: Painel: Mutirões pelo Bem Viver e Convergências:
- Projeto Encantar a Política. 
- 28º Grito dos Excluídos/as.
- Campanha contra violência no campo.
- Conferência Nacional Popular pela Democracia. 
• reflexões acumuladas pelos Movimentos Populares para a resistência popular
nos eixos Terra, Teto e Trabalho.
Debate e síntese. 

12h30: Almoço com memória
14h00: Projeto Popular: o que é?  Projeto Brasil Popular
15h30: Café com justiça. 
16h00: Mutirões que seguem:
Cursos; articulação LGBTQIA+; articulação Nacional das Pastorais da Favela e
da Moradia; webséries: O Brasil que Queremos o Bem Viver dos Povos;
articulação com Movimentos Populares. 
17h30 Passos seguintes para o Projeto Popular: o Brasil que Queremos.
Debate e encaminhamentos.
18h30: encerramento
19h: jantar 
Noite de Lançamentos e confraternização:
- Revista Casa Comum;
- Relatório Missão Escuta Denuncia Maranhão.  
Confraternização.



04/08
07h00: Celebração Eucarística
08h00: Café da manhã.
08h30: Construção em grupos por grandes regiões: Como fortalecer nos
diferentes territórios e regionais a construção do Projeto Popular o Brasil
que queremos: o Bem Viver dos Povos?
09h30: Café com utopia. 
10h00: Apresentação dos grupos. 
Síntese e Encaminhamentos. 
Avaliação. 
Envio ODC (TRABALHO). 
12h30: Almoço com despedida. 

Esperamos vocês!
Alessandra Miranda

Pela coordenação executiva. 

 
 


