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UM MARCO FOI ALCANÇADO: 
10 ANOS DE ANPTECRE

O VI Congresso da ANPTECRE se confirma na convicção e na proposta de 
reunir professores/as, pesquisadores/as e estudantes dos 21 Programas de Pós-
Graduação de todo o Brasil dedicados às Ciências da Religião e à Teologia. Além 
do esforço conjunto dos Programas da área de Teologia e Ciências da Religião 
em investigar e compartilhar os resultados da investigação sobre os múltiplos 
aspectos da religião, na sua mais ampla acepção, espacialidade e temporalidade, 
por ocasião deste VI Congresso Nacional a ANPTECRE comemora dez anos 
de sua fundação. Esta data marca o amadurecimento dos Programas de Pós-
Graduação, que de um número restrito quando da fundação há dez anos, 
deverão atingir até a data do VI Congresso vinte e dois Programas, sediados em 
universidades públicas, privadas e comunitárias. A data também serve de mote 
para que os numerosos professores e alunos envolvidos na pós-graduação em 
Teologia e Ciências da Religião comemorem com toda justiça a consolidação de 
suas linhas de pesquisa, o amadurecimento de seus projetos de investigação, 
sua extensa publicação e suas inúmeras parcerias com outros colegas do Brasil 
e do exterior.

OBJETIVOS DO CONGRESSO

Objetivo Geral

•	 Discutir o impacto da religião nos processos de migração e mobilidade 
humana no Brasil e no mundo.

Objetivos Específicos

•	 Debater a relação da religião do migrante com as várias fases e facetas dos 
processos de migração e mobilidade humana atuais;

•	 Analisar a religião e a fé professada pelos envolvidos enquanto fatores 
causadores, facilitadores, impeditivos ou dificultadores da mobilidade;

•	 Compreender melhor o impacto dos processos de migração e mobilidade 
na transformação interna das próprias religiões;
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•	 Analisar o fundamentalismo, intolerância e a violência religiosa nos processos 
de mobilidade humana no mundo contemporâneo;

•	 Identificar propostas, estudos, políticas e outras ações em curso ou em 
gestação que contribuam para a compreensão teórica e o enfrentamento 
político e solidário do drama humano ligado às migrações e à mobilidade;

•	 Contribuir para o fortalecimento das parcerias e projetos de cooperação 
nacionais e internacionais dos PPGs, incentivando publicações conjuntas e 
intercâmbio entre pesquisadores (as);

•	 Promover a disseminação de novos saberes e perspectivas acadêmicas 
que inspirem novas publicações, intercâmbios e projetos de pesquisa em 
comum.
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PROGRAMAÇÃO GERAL

13 de setembro
Quarta-feira

PUC Goiás – Prédio da Área VI – Escola de Formação de 
Professores e Humanidades (EFPH)

MANHÃ

Passeio a Pirenópolis (por adesão)
Saída: 8h
Retorno: 13h
Inscrições: com Thaís, LN Turismo (maiores informações ver no site a aba 
Hospedagem)

8h – 12h Assembleia ordinária da ANPTECRE Sala 304
EFPH

9h – 12h Fórum de Editores Mini auditório
(406)

TARDE

14h – 17h Fórum de Editores Mini auditório
(406)

14h – 17h
CAPES/Ciências da Religião e Teologia Sala 304

EFPH

14h – 19h Credenciamento e inscrições dos participantes Térreo
EFPH

NOITE

19h Cerimônia de Abertura do Congresso Auditório
EFPH

19h30min

1ª. Conferência: A DRAMÁTICA SITUAÇÃO 
DOS REFUGIADOS NO MUNDO

Conferencista: Paulo Sérgio Almeida – Re-
presentante do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados ACNUR-Brasil

Moderador: Alberto da Silva Moreira 
(PPGCR-PUC Goiás)

Auditório
EFPH

21h30min Encerramento dos trabalhos EFPH
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14 de setembro
Quinta-feira

PUC Goiás – Prédio da Área VI – Escola de Formação de 
Professores e Humanidades (EFPH)

MANHÃ

08h30min

2ª. Conferência: A RELIGIÃO E A FÉ NO 
PROCESSO MIGRATÓRIO

Conferencista: Frank Usarski - Professor no 
PPGCR da PUC São Paulo, editor de Rever e 
de International 

Moderadora: Carolina Teles Lemos 
(PPGCR-PUC Goiás)

Auditório
EFPH

10h Intervalo Térreo

10h30min –12h

Mesa-Redonda 1 – VIOLÊNCIA, CONFLITOS 
RELIGIOSOS E MOBILI DADE HUMANA

1) Elisa Rodrigues (PPGCR-UFJF)

2) Matthias Grenzer (PPGTEO-PUCSP). 
A proposta ímpar do amor ao imigrante (Lv 
19,33-34).

3) Alberto da Silva Moreira (PPGCR-PUC 
Goiás). Religião, violência e migração.

Moderador: Abimar Oliveira de Moraes 
(PPGTEO-PUC Rio)

Auditório
EFPH

10h30min – 12h

Mesa-Redonda 2 – GLOBALIZAÇÃO E 
TURISMO RELIGIOSO 

1) Edin Sued Abumanssur (PPGCR-PUCSP) 

2) Júlio Cezar Adam (PPGTEO-EST). Entre 
peregrinação, turismo e liminaridade: a busca 
por lugares .

3)  Dario Paulo Barrera Rivera  (PPGCR-
UMESP). Religião, migração e periferia urbana 
na américa latina.

Moderador:  Luis Carlos Susin (PPGTEO-
PUCRS)

Mini auditório
(406)
EFPH
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12h Almoço

TARDE

14h Grupos de Trabalho e Sessões Temáticas EFPH

16h Intervalo Térreo

16h15min Grupos de Trabalho e Sessões Temáticas EFPH

NOITE

18h – 19h 
Lançamento de livros e publicações recentes Auditório 

EFPH

20h
Jantar comemorativo dos 10 anos da ANPTE-
CRE (inscrição à parte)

Restaurante 
Nativo

15 de setembro
Sexta-feira

PUC Goiás – Prédio da Área VI – Escola de Formação de 
Professores e Humanidades (EFPH)

MANHÃ

08h30min

Mesa-Redonda 3 – MIGRAÇÕES INTERNAS, MOBILI-
DADE E RELIGIÃO

1) Luis Américo Bonfim (PPGCR-UFS). Entre deam-
bulações e perambulações: Roteiros etnográficos da fé 
nas trilhas de Padre Ibiapina, Mário de Andrade e Che 
Guevara.

2) Edilson Soares de Souza (FABAPAR). Em busca do 
sentido e da “terra prometida”: reflexões sobre mobilida-
de migratória e acolhimento poimênico-psicológico.

3) Alex Vilas Boas (PPGTEO-PUCPR)

Moderadora: Zuleica Dantas Pereira Campos (PPG-
CR-UNICAP)

Auditório
EFPH
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08h30min

Mesa-Redonda 4 – MISSÕES RELIGIOSAS E REDES 
GLOBAIS

1) Suzana Coutinho (PPGCR-MACKENZIE)

2) Sinivaldo Tavares (PPGTEO-FAJE). Fé cristã e 
cultura midiática.

3)  Rodrigo Coppe Caldeira (PPGCR-PUC Minas). Re-
des missionárias católicas no século XX: a Igreja francó-
fona canadense e os missionários de Nicolet no Brasil 
(1950-1960).

Moderador: Degislando Nóbrega de Lima (PPGTEO-
UNICAP)

Mini 
auditório

(406)
EFPH

10h Intervalo Térreo

10h30min 
– 12h

Mesa-Redonda 5 – A DIÁSPORA DAS RELIGIÕES 
BRASILEIRAS

1) Donizete Rodrigues (PPGCR-UEPA). Dinâmicas do 
Pentecostalismo Brasileiro: Etnografias nos Estados Uni-
dos, Europa e Ásia.

2) Dilaine Soares Sampaio (PPGCR-UFPB). A diáspo-
ra das religiões afro-brasileiras: balanço bibliográfico e 
perspectivas teóricas.

3) David Mesquiati de Oliveira (PPGCR-FUV). A diás-
pora do pentecostalismo brasileiro.

Moderador: Geraldo Luiz de Mori (PPGTEO-FAJE)

Auditório
EFPH

10h30min 
– 12h

Mesa-Redonda 6 – IMIGRAÇÃO E RELIGIÃO NO BRASIL

1) Breno Martins Campos (PPGCR-PUCCAMP). Fun-
damentalismo religioso e migração no brasil: um ensaio 
contra a indiferença diante do excesso de imagens de 
mísseis e missionários no mundo contemporâneo.

2) Roberto E. Zwetsch (PPGTEO-EST). Migração, inter-
culturalidade e resiliência: Desafios para a democracia, 
os direitos humanos e as comunidades religiosas.

3) Glauco Barsalini (PPGCR-PUCCAMP). Homens sem 
paz, homines sacri: imigrantes e refugiados no Brasil 
contemporâneo

Moderadora: Lúcia Pedrosa de Pádua (PPGTEO-PUC Rio)

Mini 
auditório

(406)
EFPH
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12h Almoço

TARDE

14h Grupos de Trabalho e Sessões Temáticas EFPH

16h Intervalo Térreo

16h15min Grupos de Trabalho e Sessões Temáticas EFPH

18h30min Término dos GTs e STs EFPH

NOITE

18h

3ª. Conferência: A RELIGIÃO E A FÉ NA REALIDADE 
DO TRÁFICO HUMANO

Conferencista: Ir. Marie Henriqueta Ferreira Caval-
cante, religiosa da Congregação de Nossa Senhora Meni-
na, membro do Grupo de Enfrentamento ao Tráfico Huma-
no da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Moderador: Gilbraz Aragão (UNICAP)

Auditório
EFPH

20h Cerimônia de Encerramento do Congresso Auditório
EFPH





Programação dos 
Grupos de Trabalho (GTs)
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GT 01 – RELIGIÃO E EDUCAÇÃO

Dra. Elisa Rodrigues (UFJF) [Coordenadora] 
Dra. Eunice Simões (UFPB) 
Dra. Laude Brandenburg (EST) 
Dr. Sérgio Rogério Azevedo Junqueira (UFPR)

Ementa: Este GT organiza estudos e pesquisas sobre a relação entre educação, 
cultura e religião, um campo que se abre sistematicamente aos pesquisadores 
de Ciências da Religião e Teologia, assim como de áreas afins. Com perspectiva 
interdisciplinar, a intenção deste GT é compreender os diferentes processos de 
ensino e aprendizagem nos espaços escolarizados. Esse núcleo abrange temas 
como religião como objeto de estudo, ensino religioso, projetos que tematizem 
religião em ambientes escolares, religião nos currículos escolares, educação e 
religião na esfera pública, diversidades religiosas e étnico-culturais, formação 
inicial e continuada para o ensino sobre religião, metodologias e subsídios 
pedagógicos para o ensino sobre religião, entre outros. Tais elementos estão 
relacionados à aplicação e à elaboração de técnicas de ensino que tornem 
possível o diálogo entre os resultados dos Estudos de Religião para a Educação 
brasileira, tendo em vista a compreensão e a transformação das práticas e 
políticas educacionais apresentadas como plataformas para a formação de 
cidadãos e cidadãs cientes de seus direitos e deveres.

Palavras-chave: Educação, Religião, Ensino religioso.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 209 - das 14:00h às 18:00h

A importância do colóquio inter-religioso na educação em busca 
da liberdade contra a intolerância nas aulas de Ensino Religioso: 
conversando a gente se entende!
Cláudia Andrade Torres Ribeiro (SEEDUC-RJ)
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A construção coletiva dos parâmetros curriculares do Ensino Religioso 
para o Ensino Fundamental anos finais do estado do Pernambuco
Constantino José Bezerra de Melo / Rosaline Soares de Sousa / Wellcherline 
Miranda Lima (UNICAP)

O papel do professor de ER no município de João Pessoa
Daniel Marcos Gomes de Lelis / Lúcia de Fátima Gomes de Lelis (UFPB)

Epistemologia(s) implícita(s) no documento reestruturação curricular 
do Rio Grande do Sul na área do Ensino Religioso
Laude Erandi Brandenburg (EST)

Possibilidades e limitações do grupo focal como técnica de pesquisa 
para a coleta de dados em investigação com seres humanos – aportes 
para os estudos da Religião
Lauri Alfonso Mombach (EST)

Ativismo digital na sua luta contra a intolerância religiosa: um estudo 
com Kayllane
Maria do Carmo de Morais Mata Rodrigues (UERJ)

Os jovens e a experiência religiosa no espaço escolar
Marlon Anderson de Oliveira (UNICAP)

Currículo de Ensino Religioso baseado na ciência da religião: revisão 
teórica e prática
Matheus Oliva da Costa (PUC-SP)

Dia 15 de Setembro
Sala: 209 - das 14:00h às 18:00h

Visibilidades ao Ensino Religioso nos cursos de Ciência(as) da(s) 
Religião(ões)
Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos (UFPB)
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O Ensino Religioso em escolas públicas e a laicidade: considerações da 
Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.439
Rodrigo Oliveira dos Santos (UEPA)

Possibilidades contra hegemônicas: narrativas do cotidiano entre a 
Religião e a Educação
Sandra Aparecida Gurgel Vergne (PUC-SP)

O trânsito religioso no ensino público no Amapá
Sebastião Sousa Dias (PUC Goiás)

Ensino de Religião: a partir do referencial eclesial
Sérgio Rogério Azevedo Junqueira (PUC PR)

Geografia das Escrituras e Hermenêutica Espacial: subsídios para o 
Ensino Religioso
Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR)

Ensino Religioso e Interdisciplinaridade
Valeska Freman Bezerra de Feitas Silveira (PUC-SP)

Contextualizando o Ensino Religioso no município de Caruaru/PE 
Vantuir Raimundo (UNICAP)
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GT 02 – RELIGIÃO COMO TEXTO: 
LINGUAGENS E PRODUÇÃO DE SENTIDO

Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira (UMESP) [Coordenador] 
Dr. José Adriano Filho (FUV) 
Dr. Douglas da Conceição (UEPA) 
Dr. Rodrigo Franklin de Souza (Mackenzie)

Ementa: A religião é parte constitutiva das primeiras formas de expressão da 
cultura, presente em antigos sepultamentos adornados simbolicamente, nas es-
tatuetas portáteis de deusas, nas pinturas rupestres, entre outras manifestações 
pré-históricas. Diferentes abordagens científicas concordam com o fato de que 
estas formas simbólicas religiosas estão intrinsecamente relacionadas com as pri-
meiras articulações da linguagem. A parceria entre linguagem e religião é, portan-
to, fundamental para entender as implicações de uma em relação à outra e para 
compreender como a religião se manifesta como texto, estruturada e traduzida 
em muitas formas de linguagem em relação: ritos, símbolos, narrativas, cultura 
visual, entre outros. Este GT pretende oferecer um fórum para a discussão de 
questões teóricas referentes ao papel dos símbolos, narrativas e sistemas religio-
sos na criação de sentido, sistemas comunicativos complexos e universos poé-
ticos. Serão abordadas também análises de obras literárias, míticas, imagéticas, 
gestuais, em perspectiva da semiótica, da hermenêutica, da crítica literária, entre 
outras. O GT Religião como Texto: Linguagens e produção de sentido iniciou suas 
atividades no III Encontro da ANPTECRE, em 2011, onde organizou e promoveu 
a apresentação e o debate de mais de 20 comunicações científicas. 

Palavras-chave: Religião e Linguagem, Produção de Sentido, Hermenêutica, 
Religião e Textualidade, Narratividade, Cultura Visual.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 113 - das 14:00h às 18:00h

Lectio orante: o ato da leitura como performance religiosa
Antônio Geraldo Cantarela (PUC Minas)
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Narrativa religiosa na representação do viajante Auguste Saint-Hilaire 
(1816-1822)
Aparecido Barbosa (PUC Campinas)

Cultura, Religião e Estado: a construção do imaginário pátrio da 
República Dominicana a partir da linguagem religiosa
Belkys Julissa Moya Bastardo (PUC Minas)

O Demoníaco em tempos de convergência midiática: as ressignificações 
do Diabo representado pelo personagem Lúcifer da série de TV Lúcifer
Bruno André Cardoso Von Hauer (UFG)

A grande prostituta e o abjeto: uma análise em Apocalipse 17
Camila Moreira (UMESP)

Corpos grotescos: os corpos castigados no além-mundo do Apocalipse 
de Paulo e os mortos que retornam na obra O Livro de Maravilhas de 
Phlegon de Tralles
Carlos Eduardo de Araújo de Mattos (UMESP)

Religión, mito e imaginários sociales
César Carbullanca (Chile)

Dia 14 de Setembro
Sala: 407 - das 14:00h às 18:00h

A dialética da linguagem na obra de arte espiritual, segundo a 
Fenomenologia do Espírito, de Hegel
Claudemir da Silva (PUC Campinas)

Um êxodo amazônida: a promessa de cidade nos romances Chove nos 
campos de cachoeira e Belém do Grão-Pará
Daniela dos Santos Brandão (UEPA)

A estrutura social do ato de comer
Danielle Lucy Bósio Frederico (UMESP)
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Rubem Alves e a poética da linguagem religiosa
Danilo Mendes (UFJF)

O grotesco como forma e representação no cristianismo primitivo: 
perspectivas teóricas
Elizângela Aparecida Soares (UMESP)

Os animais nas narrativas de martírio dos Atos de Paulo e as tradições 
folclóricas no cristianismo primitivo
Guilherme de Figueiredo Cavalheri (UMESP)

As linguagens da arte da religião na pré-história amazônica
Gustavo Thury (UEPA)

Dia 15 de Setembro
Sala: 113 - das 14:00h às 18:30h

O pacto transtexto-discursivo com a religião no conto A igreja do diabo, 
de Machado de Assis
Helen Suzandrey Maia Sousa (UEPA)

Mulheres perigosas no cristianismo e na cultura popular
Jonatas de Sousa (UMESP)

“Patrono da comunidade cristã” ou “apóstata”: a apresentação do 
senador Marcelo em Atos de Pedro é uma atividade editorial do Actus 
Vercellenses?
José Adriano Filho (UNIDA)

Análise e contextualização das práticas mágicas para o amor no 
cristianismo primitivo com base nos textos de Atos de Paulo e Tecla e 
os Papiros Mágicos Gregos
Kellen  Christiane Rodrigues de Araújo (UMESP)

Memória, identidade e ficção: perspectivas metodológicas para 
compreensão da Religião como texto
Kenner Roger Cazotto Terra (UNIDA)



19

A criação do universo segundo a Wicca: o desenvolvimento das 
narrativas cosmogônicas a partir da releitura de mitos antigos
Lídia Maria da Costa Valle (UEPA)

O poetar como salvaguarda da fé religiosa
Luís Gabriel Provinciatto (UFJF)

Dia 15 de Setembro

Sala: 105 - das 14:00h às 18:30h

O Sagrado nos textos indianos védicos e pós-védicos segundo René Girard
Maiara Rúbia Miguel (UFJF)

Jesus e Pilatos: recepção e intertextualidade dos evangelhos canônicos 
no Evangelho de Nicodemos
Marcelo da Silva Carneiro (FATIPI)

O menino da tábua: uma correspondência religiosa do sofrimento
Mariana Vieira (USP)

Violência simbólica no discurso midiático neopentecostal
Maurílio Ribeiro da Silva (PUC Minas)

Entre o grotesco e o sublime: o trágico e o cômico no Evangelho de 
Marcos
Paulo Sérgio Macedo dos Santos (UMESP)

A besta de sete cabeças e seus antecedentes em textos da cultura antiga
Vanderlei Dorneles (UMESP)

A influência das pressuposições nas traduções bíblicas: um estudo de 
Cântico dos Cânticos
Weverton de Paula Castro (SALT)



20

GT 03 – ESPIRITUALIDADES CONTEMPORÂNEAS, 

PLURALIDADE RELIGIOSA E DIÁLOGO

Dr. Roberlei Panasiewicz (PUC-MG) [Coordenador] 
Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro (UMESP) 
Dr. Gilbraz de Souza Aragão (UNICAP)

Ementa: Diante do contexto culturalmente plural em que nos encontramos 
e que desafia as tradições religiosas, acreditamos estar frente a uma grande 
oportunidade para o diálogo entre as diversas religiões. Sem renegar ou 
desconhecer o que há de único e irrevogável em cada religião, trata-se de 
perceber, no convívio com a diversidade, o que é essencial em cada tradição 
e, portanto, de manifestar um dinamismo espiritual que está entre e para além 
das religiões. Incluem-se nessa espiritualidade aquelas expressões laicas e sem 
deus e o diálogo inter-religioso que elas todas proporcionam faz repensar o 
compromisso ético das religiões para com a paz mundial. A Grupo Temática 
sobre Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade Religiosa e Diálogo, está 
aberta ao debate de pesquisas sobre a aplicação da espiritualidade no cotidiano; 
aos estágios do desenvolvimento da experiência espiritual e a função da 
meditação, bem como sobre os desvios do comportamento supersticioso e 
do misticismo. Estuda a pluralidade religiosa atual e tendências de diálogo na 
contemporaneidade. Esperamos, com tais discussões, propor respostas para 
aqueles que negam qualquer validade da religião na sociedade contemporânea, 
e, talvez, o caminho para uma nova compreensão da religiosidade, que se 
contraponha ao flagrante fundamentalismo religioso de nossos dias. Essa GT, com 
foco nas Espiritualidades e no Diálogo, pretende subsidiar assim, teoricamente, 
as práticas de diálogo inter-religioso que vêm sendo ensaiadas com apoio dos 
Programas de Ciências da Religião e Teologia no Brasil, no sentido de verificar 
a plausibilidade de uma mística comum e transreligiosa para o nosso tempo de 
transformações axiais. 

Palavras-chave: Espiritualidade contemporânea, Pluralidade religiosa, Diálogo 
interreligioso.
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PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro

Sala: 208 - das 14:00h às 18:00h

A inteligência mística a partir de Ibn’Arabi e João da Cruz: Perspectivas 
para o diálogo inter-religioso centrado na mística
Carlos Frederico Barboza de Souza (PUC Minas)

O diálogo intrarreligioso em Raimon Panikkar
Francilaide de Queiroz Ronsi (UNICAP)

O fundamentalismo como proselitismo de legitimação: o que há de 
comunicação na incomunicabilidade religiosa
Luiz Signates (PUC Goiás)

Fundamentalismo como negação da Tradição Antiga e afirmação da 
Tradição Inventada: desafio da hermenêutica para construções de 
diálogos inter-religiosos
Roberlei Panasiewicz (PUC Minas)

Um passeio pelo “jardim encantado” da pós-modernidade de Maffesoli
Sérgio Sezino Douets Vasconcelos / Hélio Lima (UNICAP)

Mística e metafísica em Lévinas
José Tadeu Batista de Souza (UNICAP)

Amor e Justiça: a lógica do perdão entre esquecimento e vingança
Walter Ferreira Salles (PUC Campinas)

O Vale do Amanhecer nas entrelinhas do moderno e o tradicional
Daniel Lucas Noronha de Sena (PUC-SP)

A intolerância e o pluralismo religioso sob a ótica ritual afro-brasileira: 
um exercício de aprendizagem
Hermes de Sousa Veras (UFRGS)
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Dia 15 de Setembro
Sala: 208 - das 14:00h às 18:30h

O hindu-cristianismo de Bede Griffith
Angelica Tostes Thomaz (UMESP)

O pluralismo religioso no cancioneiro popular brasileiro
Cícero Williams da Silva / Percy Marques Batista (UNICAP)

Noções do desejo mimético em René Girard e desdobramentos em 
Silas Malafaia
Gideane Moraes de Souza (UMESP) 

Pluralismo e secularização no contexto católico: uma análise das 
aparições marianas, a partir de Peter Berger
Karine Luiza Rezende Silva Araújo (PUC Minas)

Estranhos no culto: o diálogo inter-religioso entre mulçumanos e a 
IURD de Madri
Leonardo Vasconcelos de Castro Moreira (Univ. WARWICK)

O pluralismo religioso: o mapeamento da territorialidade religiosa no 
Bairro do Pina em Recife-PE
Maria Vanessa Nunes do Carmo (UNICAP)

Da secularização à singularização: estudo de caso de um culto 
umbandista-kardecista e reikiano
Maria Augusta B. Gentilini (PUC Campinas)

Os princípios da Convenção Batista Brasileira (CBB): o valor, a competência 
e a liberdade do indivíduo como convite ao diálogo inter-religioso
Ozenildo Santos Xavier da Rocha (PUC Minas)

O não dualismo da transformação individual e social no Tantra Yoga da 
Ananda Marga
Rafaela Campos de Carvalho (UFJF)

Imagens de Deus e pluralismo: contribuição da mística do Pseudo-
Dionísio para o diálogo religioso
Werbert Cirilo Gongalves (PUC Minas)
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GT 04 – GÊNERO E RELIGIÃO

Dra. Sandra Duarte de Souza (UMESP) [Coordenadora] 
Dra. Fernanda Lemos (UFPB) 
Dr. André S. Musskopf (EST)

Ementa: O objetivo desse grupo de trabalho é o de propor discussões de 
pesquisas que envolvam a articulação entre gênero e religião, buscando analisar 
as implicações de gênero dos sistemas simbólico-religiosos que informam 
as/os fiéis e as instituições sociais de maneira geral. Essa análise se dará em 
perspectiva interdisciplinar, e o GT pretende reunir pesquisas em torno do eixo 
gênero e religião a partir de diversas áreas de conhecimento como a sociologia, 
a antropologia, a história, a teologia, a psicologia dentre outras. A religião é um 
importante sistema de sentido na conformação das subjetividades masculinas 
e femininas. Seu poder normatizador e regulador tem sido frequentemente 
discutido no âmbito dos estudos feministas. Por outro lado, as ortodoxias 
religiosas se deparam com a heterodoxia da vida cotidiana dos sujeitos religiosos, 
o que relativiza significativamente o poder regulador das instituições e dos 
sistemas de sentido religiosos. O GT acolherá propostas de comunicações que 
discutam aspectos teórico-metodológicos dos estudos de gênero e religião, 
bem como propostas que analisem os câmbios ou continuidades do discurso 
religioso acerca dos papéis sociais de sexo num contexto de redefinição das 
identidades de gênero. São bem-vindas propostas que articulem gênero e 
religião na discussão da violência, seja ela doméstica, urbana, nas instituições 
religiosas, nas relações de trabalho; na discussão da diversidade sexual; da 
bioética; da laicidade; da política dentre outros. 

Palavras-chave: Gênero, Religião.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 110 - das 14:00h às 18:00h

“Nossa Senhora da Chaleira Desvirginadora” – relato de uma pesquisa 
participante sobre religião e sexualidade
André Musskopf (EST)
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Gênero, laicidades e ativismo religioso no Congresso brasileiro
Brenda Carranza (PUC Campinas)

O papel da mulher no período do Antigo Testamento: um estudo 
textual, etnográfico e arqueológico
Christie G. Chadwick (UNASP)

Mulheres e educação tecnológica acadêmica: perspectivas a partir da 
experiência de estudantes mulheres na Faculdade Unida de Vitória
Claudete Beise Ulrich (UNIDA)

A casa das sete mulheres
Cláudia Danielle de Andrade Ritz (PUC Minas / CAPES)

As relações de gênero no pensamento de Edith Stein
Clélia Peretti (PUC Paraná)

Gênero e literatura religiosa: uma análise das representações de gênero 
presentes na revista Visão Missionária no período de 1975-2015
Eliana Aparecida Amancio (UMESP)

Dia 14 de Setembro

Sala: 112 - das 14:00h às 18:00h

Gênero no Brasil: binarismos e reproduções patriarcais no discurso 
político-religioso brasileiro
Fernanda Marina Feitosa Coelho (UMESP)

Igrejas inclusivas: uma formatação da homossexualidade na normativa 
heterossexual?
Fernando Cesar Bertolino Júnior (PUC-SP)

As beatas do Padre Ibiapina: Casas de Caridade e relação de gênero 
(sertão-norte do Brasil império 1860-1883
Gilvan Gomes das Neves (UNICAP)
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As mulheres no espaço eclesial de igrejas evangélicas pentecostais
Graziela Rodrigues da Silva Chanta (PUC Minas CAPES)

Textos sagrados do cristianismo em perspectiva feminista: exegese, 
hermenêutica e gênero
Ivoni Richter Reimer (PUC Goiás)

A imagem do afro-estadunidense sob a perspectiva de Ellen White no 
século XIX e suas implicações
Jean Carlos Zukowski (UNASP) / Germana Ponce de Leon Ramirez (UNASP)

A antropologia do feminino: desconstruindo estruturas de violência
Karen de Souza Colares (FAJE)

Dia 15 de Setembro

Sala: 110 - das 14:00h às 18:30h

Empoderamento de mulheres no contexto da Reforma Protestante do 
século XVI
Letícia Aparecida Ferreira Lopes Rocha (UMESP)

Família e suas novas configurações na Igreja Católica
Luís Corrêa Lima (PUC Rio)

 “Gênero e religião no Congresso Nacional”: a trajetória de vida e 
atuação de Benedita da Silva na 55ª legislatura
Maria de Lourdes Ventura de Oliveira (UMESP)

Afinal, podemos ser família? Um estudo sobre família homoparental
Miriam Laboissiere de Carvalho Ferreira (PUC Goiás)

Transgressões à divisão sexual do espaço público e do trabalho religioso: 
estratégias de empoderamento por mulheres atuando na prestação de 
serviços religiosos e assistenciais na região centro de São Paulo
Naira Pinheiro dos Santos (UMESP)
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Análise identitária crítica do discurso de resistência LGBT
Osvaldo Jefferson da Silva (UEG)

Mulheres no pontificado de João Paulo II, Bento XVI e Francisco: con-
tinuidades e rupturas dos discursos acerca das mulheres na sociedade 
e na Igreja Católica
Perla Cabral Duarte Doneda (UMESP)

Dia 15 de Setembro
Sala: 112 - das 14:00h às 18:30h

Mulheres em trânsito: motivações de gênero para a mudança de religião
Rebecca Ferreira Lobo Andrade Maciel (UMESP)

A atuação da frente parlamentar evangélica frente aos direitos funda-
mentais das mulheres: projeto de lei do aborto (PL 5069/2013)
Renata Cristina Maia Silva (UFG) / Naiana Zaiden Rezende Souza (IFG)

Dos desafios dos estudos feministas para os estudos de religião e vice-versa
Sandra Duarte de Souza (UMESP)

Vicariato feminino: uma impactante experiência no Nordeste brasileiro
Sandra Helena Rios de Araújo (UNICAP)

Religião e homossexualidade – Igreja Episcopal Anglicana: conflitos e 
tentativa de diálogo
Silvia Geruza F. Rodrigues (PUC-SP)

Os discursos de verdade sobre a família: a normalização da família 
heterossexual, monogâmica e patriarcal na política brasileira
Tainah Biela Dias (UMESP)

As irmãs Fox e o papel da mulher no moderno espiritualismo
Vinícius Lara da Costa / Shisllene Leite Pedroso (UFJF)

A Rede das Mulheres de Terreiro e a intolerância religiosa
Zuleica Dantas Pereira Campos (UNICAP)
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GT 05 – PESQUISA BÍBLICA

Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi (PUC PR) [Coordenador]
Dr. Valmor da Silva (PUC Goiás) 
Dr. Cássio Murilo Dias da Silva (PUC RS)
Dr. João Luiz Correi Júnior (UNICAP)

Ementa: A pesquisa bíblica, ao mesmo tempo em que constitui um ramo 
específico e especializado dos estudos da teologia e da ciência da religião, implica 
na abordagem do texto bíblico sob vários aspectos. Ligados à exegese bíblica: 
os passos metodológicos das ciências bíblicas, os desafios da tradução e as 
ferramentas disponíveis para esta tarefa, os vários aspectos do contexto (social, 
cultural, histórico, político, ideológico, religioso) em que os textos bíblicos 
surgiram, estudo de textos paralelos e contemporâneos aos textos bíblicos, 
a teologia bíblica. Ligados à hermenêutica: o texto bíblico como resposta a 
situações de violência, injustiça, desigualdade e dominação; estratégias anti-
imperialistas e anticolonialistas nos textos bíblicos, mediações para apropriação 
e aplicação dos textos bíblicos. Estas várias faces da exegese e da hermenêutica 
do texto bíblico se subdividem em três linhas de pesquisa: a) Ciências bíblicas: 
teoria e prática, b) Tradução da Bíblia no Brasil, c) Leituras libertadoras (anti-
imperialistas e anticolonialistas) da Bíblia.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro

Sala: 101 - das 14:00h às 18:00h

Sessão 01: Exegese Bíblica
Coordenador: Cássio Murilo Dias da Silva

Esta sessão reúne comunicações mais ligadas à exegese de textos bíblicos, 
com os diversos métodos das ciências bíblicas.

Características gerais dos relatos de suicídio na Bíblia
Antônio Renato Gusso (Faculdades Batista do Paraná)
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Chamado e discipulado segundo Mateus em perspectiva comunicativa
Boris A. Nef Ulhoa (PUC SP) / Jean Richard Lopes (PUC Minas)

O que afasta a chuva de Israel?
Cássio Murilo Dias da Silva (PUC RS)

Anotações exegéticas sobre o oráculo da Salvação de Is 43,1-7
Gustavo Schimtt (EST)

A data, o lugar e o autor do livro de Eclesiastes
Jorge Luis Gutiérrez (Mackenzie)

Foi para isso que eu sai: Mc 1,35-39, auto-mandato apostólico exemplar
Júnior do Amaral (PUC Minas)

A expressão “dia phthonon” em Mc 15,10
Luís Henrique Eloy e Silva (PUC Minas)

A única coisa necessária – uma análise exegética de Lucas 10:38-42
Luiz Felipe Xavier (FAJE)

A manifestação dos juízos divinos conforme Ap 15,3-4
Marcus Aurélio Alves Mareano (FAJE)

“Yahweh é meu Pastor, não faltarei” – problematizando a consagrada 
tradução do salmo 23,1
Osvaldo Luiz Ribeiro (UNIDA)

Águia ou abutre em Ex 19,4?
Petterson Brey (PUC-SP)
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Dia 15 de Setembro
Sala: 101 - das 14:00h às 18:30h

Sessão 02: Hermenêutica Bíblica
Coordenador: Luiz Alexandre Solano Rossi

Esta sessão reúne comunicações mais ligadas à hermenêutica 
de textos bíblicos, isto é, à interpretação e atualização da Bíblia, 

assim como leituras libertadoras da Escritura.

A educação popular de Paulo Freire à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo
Edna Liberato Vieira Guimarães (PUC Goiás)

A proibição do tráfico de pessoas em Ex 21,16
Elton da Silva Santana (PUC-SP)

O autodiscernimento e a justiça em ação: Abraham Joshua Heschel e os 
profetas bíblicos em uma tentativa de humanização
Emivaldo Silva Nogueira (PUC Goiás)

O pão de cada dia e o desafio da justiça: observações no Evangelho de 
Mateus
Flávio Henrique de Oliveira Silva (PUC PR)

O idoso: reflexão no contexto bíblico atual
Ilza Maria Guedes Torquato Paredes (PUC Goiás)

Jesus e a corrupção no Templo de Jerusalém: uma pesquisa bíblica a 
partir de Mc 11,15-19
João Luiz correia Júnior (UNICAP)

A abominação toebah e a homossexualidade, uma análise crítica em 
Levítico 20,13
José Frederico Sardinha Franco (PUC Goiás)

A leitura conflitual do texto de Mateus 25
Luiz Antônio Ferreira Pacheco da Costa / Regina Maria de Albuquerque Franco 
Ramos (PUC Goiás)
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Uma abordagem simbólica na genealogia de Jesus
Selma Marques de Paiva (PUC Goiás)

O relato da Samaritana em João 4 e suas perspectivas literárias
Vanderson Eduardo Domingues (UMESP)

Dia 15 de Setembro

Sala: 104 -  das 14:00h às 18:30h

Sessão 03: Teologia Bíblica
Coordenador: Valmor da Silva

Esta sessão reúne comunicações mais ligadas à teologia bíblica, 
isto é, a temáticas que percorrem os textos bíblicos e que se 

relacionam com a Teologia como tal.

Hermenêutica teológica, consciência histórica e fé cristã
Alexandre de Siqueira Campos Coelho (PUC Goiás)

O vinho na Páscoa Judaica: a proibição dos fermentados no rito da 
Pessach
Gilvan Leite de Araújo (PUC-SP)

Consolar – missão profética no exílio: a ação do Dêutero-Isaías junto 
aos israelitas na Babilônia
Jaldemir Vitório (FAJE)

Relatos de vocação: o sagrado provocando práxis ou a práxis construindo 
o sagrado? – uma leitura de Ex 3,1-6 a partir da sociologia de Michael Löwy
Joilson de Souza Toledo (PUC Goiás)

A Bíblia começou em Israel Norte
José Ademar Kaefer (UMESP)
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O estrangeiro, o órfão e a viúva nos escritos de Khirbet Qeiyafa e sua 
conexão com os textos bíblicos
Jovanir Lage (UMESP)

Belit-nesheti: Cartas da Senhora dos Leões ao Rei do Egito
Leide Jane Soares dos Santos (UMESP)

Decálogo e Lei do amor na Bíblia
Norberto dos Reis Guimarães (PUC Goiás)

A escuta no terceiro canto do servo, conforme Is 50,4-7
Raquel Mendes Borges (PUC Goiás)

Exílio da Babilônia como espaço de afirmação da identidade étnica dos 
exilados: uma leitura a partir do Dêutero-Isaías
Rosemary Francisca Neves Silva (PUC Goiás)

A luz como símbolo da justiça
Valmor da Silva (PUC Goiás)

A Sabedoria da Cruz enquanto razão da fé cristã na pós-modernidade
Vera Lúcia Membrive Casagrande (PUC PR)
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GT 06 – PAUL TILLICH

Dr. Etienne Alfred Higuet (UEPA) [Coordenador] 
Dr. Eduardo Gross (UFJF) 
Dr. Carlos Eduardo Calvani (UFS)

Ementa: O GT Paul Tillich objetiva reunir pesquisadores interessados na obra do 
autor que lhe empresta o nome, assim como nas repercussões que ela alcança, 
especialmente a atualidade do seu pensamento. Tillich é considerado um dos mais 
importantes teólogos do século XX, tendo contribuído especialmente na reflexão 
sobre a necessidade de se compreender a religião em interação com a cultura em 
geral. Nesse sentido, trata-se de uma abordagem que tematiza explicitamente 
a religião e simultaneamente se abre para o diálogo com diferentes disciplinas 
acadêmicas, como artes, ciência política, psicologia, história, ciências naturais e, 
de modo particularmente importante, filosofia. O GT pretende ser um espaço 
em que esta variedade temática presente na obra do próprio autor se mostre 
a partir de pesquisas contemporâneas que o tenham, total ou parcialmente, 
como referência. O GT resgata uma história de debates e pesquisas relacionada 
com a Associação Paul Tillich do Brasil, além de grupos de pesquisa em diversas 
instituições - e pretende auxiliar no fortalecimento destes e na visibilidade que as 
pesquisas sobre Tillich merecem no campo dos estudos teológicos e de ciências 
da religião brasileiros. Vejam a revista Correlatio: https://www.metodista.br/
revistas/ revistasims/index.php/COR, o site www.paultillich.com.br e o grupo 
“Sociedade Paul Tillich do Brasil” no Facebook.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 210 -  das 14:00h às 18:00h

O êxtase e suas implicações proféticas na teologia tillichiana
Almir Lima Andrade (UFS)

Protestantismo reformado: um esboço da arquitetura simbólica de 
duas Igrejas Presbiterianas em Brasília-DF 
André Tadeu de Oliveira / Kellen Borges (UEPA)
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Consequências do nominalismo na teologia protestante: a crítica tillichiana
Carlos Eduardo Calvani (UFS)

Teologia como ciência normativa da religião
Cleber Baleeiro (UMESP)

Mito e poesia a partir de Tillich e Heidegger
Danjone Regina Meira (USP)

Filosofia da religião, religião e cultura em Paul Tillich
Deborah Vogelsanger Guimarães (UFJF)

Paul Tillich e a Reforma
Eduardo Gross (UFJF)

Dia 15 de Setembro

Sala: 210 -  das 14:00h às 18:30h

O protestantismo no Brasil entre o conservadorismo e a transformação 
social: reflexão a partir de Paul Tillich
Etienne Alfred Higuet (UEPA)

Paul Tillich, o logos e o método da correlação
Gabriel Pilon Galvani (UNASP)

Paradoxo e correlação em Paul Tillich
Joe Marçal Santos (UFS)

Razão e revelação em Paul Tillich: uma abordagem da teologia sistemática
Luciana dos Santos Bomfim (UFS)

O incondicional tillichiano presente no cinema: breve análise do filme 
“Chatô, o Rei do Brasil”
Mayara Carvalho Santiago (UEPA)
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Fé como possível resposta para o cepticismo em tempos de interregno: 
aproximações entre Bauman e Tillich
Paulo César Pereira da Silva (UMESP)

Aproximações entre Kant e Husserl entorno do método crítico-intuitivo 
de Paul Tillich
Thiago Rafael Englert Kelm (UMESP)

Nas fronteiras da vida: a vida de Paul Tillich e seu caráter fronteiriço
Victor Santos (PUC Rio)



Programação das 
Sessões Temáticas (STs)
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ST 01 – RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 
E CONTEMPORANEIDADE

Dra. Dilaine Soares Sampaio (UFPB) [Coordenadora] 
Dra. Sônia Regina Corrêa Lages (UFJF) 
Dra. Zuleica Dantas Pereira Campos (UNICAP)

Ementa: Esta Sessão Temático propõe estabelecer um espaço de diálogo, análise e 
reflexão sobre as diversas percepções e abordagens das Religiões afro-brasileiras. 
Nosso objetivo é discutir os diversos contextos sócio-histórico e cultural em 
que as religiões de matriz africana se construíram e se reinventaram no Brasil. 
Pretendemos dialogar também com suas várias modalidades construídas em 
interface com outras religiões que influenciaram na formação do imaginário 
cultural e religioso do país. Pretendemos também discutir os modos como essas 
religiões se apresentam na contemporaneidade, refletindo as continuidades, as 
transformações, as relações com o espaço público, seus processos de reinvenção, 
transnacionalização e interlocução com outras religiões e espiritualidades 
que compõem as denominadas novas expressões religiosas. Nesse âmbito, as 
investigações que tratam a dimensão simbólica, ritual e mitológica se mostram 
também importantes. Serão bem vindas ainda pesquisas que recuperem a 
dimensão histórica dessas religiões, trazendo à tona a questão da memória, das 
identidades, das territorialidades (re)contruídas na atualidade.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 211 - das 14:00h às 18:00h

Reterritorialização: desafios e estratégias adaptativas em comunidades 
de terreiro de Belo Horizonte e região metropolitana
Alexandre Frank Silva Kaitel / Guaraci Maximiano dos Santos (PUC Minas)

Entre Adjás, Búzios e Mariô: a construção da memória sagrada do can-
domblé, sua patrimonialização e implicações no universo afro-religioso
Cláudio de Jesus Santos (UFS)
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Feira étnico-racial: influências das culturas indígena e africana na 
formação do povo brasileiro
Maria Aparecida de Oliveira (FACTU)

Candomblé e Xangô, identidades Jeje-Nagô: um estudo sobre a 
formação étnica na estruturação ritualística da religião afro-brasileira 
de matriz ioruba, no Recife e em Salvador
Cláudia Lima (UNICAP)

Amém! E nasceram as religiões afro-brasileiras...
Jussara Rocha Koury (UNICAP)

Entre as religiões afro e o movimento neopentecostal: as novas 
dimensões escatológicas
Célio de Pádua Garcia (PUC Goiás)

As religiões dos tambores na batida do rap: a presença de elementos 
afro-religiosos nas letras dos rappes Emicida e Criolo
Raquel Turetti Scotton (UFJF)

É possível falar a homens que dançam: contribuições de Maria 
Antonieta Antonacci para o estudo das memórias-corpo em religiões 
afro-brasileiras e africanas
Marcos Verdugo (PUC-SP)

Do Verbo ao verso, “porque um bom samba é forma de oração”
Samantha Simões Braga (PUC Minas)

Mães de Santo, Tias do Samba: a importância da presença feminina no 
samba e nas religiões afro-brasileiras
Camila Luiza Souza da Silva / Dilaine Soares Sampaio (UFPB)

Dia 15 de Setembro
Sala: 211 - das 14:00h às 18:00h

Umbanda: entre sincretismo (s) e síntese (s)
Ana Carolina Gomes (PUC Minas)
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O rito de iniciação no terreiro de candomblé Rundembo Gunzo di 
Bamburucema
Ana Patrícia dos Santos / Vânia Maria Carvalho de Sousa (UEPA)

A constituição da consciência histórica das religiosidades de matriz 
africana na Educação Básica: considerações a partir das escolas 
estaduais do município de Iporá, GO
Dioene Elias da Silveira (UEG)

Comunidade Chácara das Rosas: relações entre crenças religiosas e os 
comportamentos sociais
Lilian Ghisso Aristimunho (PUC Goiás)

Umbanda ou Umbanda Branca? Uma reflexão sucinta acerca de um 
modelo teórico hegemônico
Lucas Gonçalves Brito (UFRGS)

“Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava uma cigana de fé”: os 
ciganos e o Catimbó do YIê Axé
Lucas Medeiros de Araújo Vale / Patrícia Lopes Goldfarb (UFPB)

Religiões afro-brasileiras e eleições 2014
Maria Isabel Pia dos Santos (UFPB)

A Umbanda: liturgia e prática de sustentabilidade
Sandra Chaves (PUC Goiás)

Uma reflexão sobre a inter-relação entre oralidade e escrita em 
terreiros de Candomblé
Shelton Lima de Souza / Océlio Lima de Oliveira (UFAC)
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ST 02 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA: 
QUESTÕES EMERGENTES

Dr. Antonio Manzatto (PUCSP) 
Dr. Cesar Augusto Kuzma (PUC-Rio) 
Dr. Érico João Hammes (PUCRS) [Coordenador] 
Dr. Geraldo Luiz de Mori (FAJE)

Ementa: A Sessão acolhe estudos que abordem os elementos próprios da teologia 
sistemática e sua articulação com a história da teologia e os novos horizontes 
epistemológicos que a desafiam no contexto atual em seus aspectos eclesiais, 
sociais, políticos, culturais e religiosos. Está aberto a acolher abordagens dos 
tratados e especificidades da teologia sistemática e suas relações com o todo do 
discurso teológico, na busca de fundamentos bíblicos e da Tradição e no lançar-
se do fazer teológico na direção de dar respostas a questões emergentes da fé e 
da prática pastoral. Pretende abrir espaço para aprofundar especialmente temas 
de cunho antropológico, cristológico, soteriológico e escatológico, levando 
em conta sempre aquilo que já se construiu e se consolidou na teologia, mas 
também, na perspectiva de novas relações, de novos horizontes que provocam 
a inteligência da fé a um discurso autêntico, ousado e corajoso. A Sessão está 
aberto ainda a acolher temas de outros tratados sistemáticos, tendo em vista 
a relação de Deus com o ser humano e a resposta que este dá ao chamado 
divino, trabalhando a inter-relação da teologia sistemática com outros saberes, 
que podem e devem auxiliar o labor teológico diante das novas circunstâncias 
do mundo atual, articulando a interação entre fé e vida. 

Palavras-chave: Teologia Sistemática, Questões emergentes, 
Interdisciplinaridade.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 212 -  das 14:00h às 18:00h

Antropologia, teologia sistemática e teologia pós-liberal: o uso da 
narrativa bíblica na reflexão sobre a condição humana
Adriani Milli Rodrigues (UNASP)
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Credo quia absurdum: Tertuliano e Kierkegaard
Carlos Campêlo da Silva (PUC Campinas)

Liturgia, pobres e ciência moderna como lugares teológicos
César Andrade Alves (FAJE)

Participação e comunhão em tempos de mobilidade urbana: o “silêncio” 
da carne
Edson Matias Dias (FAJE)

O dom e a palavra: duas provocações da fenomenologia contemporânea 
à teologia
Geraldo Luiz De Mori (FAJE)

Santo Agostinho: um bem é o autor do mal
Izaias dos Santos Goes Gomes (UFS)

O Mistério da Encarnação no magistério do papa Francisco: fundamento 
da missão da Igreja
José de Souza Paim (PUC-SP)

Encarnação: por uma cristologia cósmica entre Chardin e Henry
José Sebastião Gonçalves (FAJE)

Dia 15 de Setembro

Sala: 212 - das 14:00h às 18:00h

A intersignificação entre o ser humano e Deus na teologia de A. Gesché
Lúcia Pedrosa-Pádua (PUC Rio)

O Reino de Deus como Revelação da Encarnação segundo Joseph Moingt
Renato Gomes Alves (PUC-SP)

Uma aproximação teológico-cristã sobre o corpo humano
Renato Alves de Oliveira (PUC Minas)
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Um filósofo sem absoluto: a influência de Pierre Thévenaz no “último 
Ricoeur”
René Dentz (FAJE)

A fé gestada a partir da experiência
Valdete Guimarães (FAJE)

Eclesiologia de comunhão em Igrejas Batistas do Espírito Santo
Valdir Stephanini (UNIDA)

A teologia em escritos de Michel de Certau: vislumbrando Deus no 
contemporâneo
Virgínia Buarque (UFOP)
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ST 03 – CATOLICISMO NO BRASIL: 
PERMANÊNCIAS E RUPTURAS

Dra. Sylvana Brandão (UNICAP/UFPE/UFGS) [Coordenadora] 
Dr. Péricles Andrade (UFS) 
Dr. Rodrigo Portela (UFJF)

Ementa: O campo católico tem sido marcado constantemente por tensões 
entre agentes e instituições defensoras de práticas tradicionais e aqueles abertos 
às transformações mundanas. Esta Sessão Temática tem como propósito 
reunir pesquisadores que tenham se dedicado ao estudo do catolicismo 
em suas diferentes formas de expressão e tendências no espaço público 
brasileiro, sobretudo quanto as diferentes formas de permanências e rupturas. 
Particularmente, quais os limites de influência e os espaços sociais que cabem 
à atuação católica na sociedade contemporânea? As possíveis respostas desta 
questão poderão ser observadas a partir das temáticas a serem discutidas nesta 
sessão temática: poder e política; festas religiosas, devoções e peregrinações; 
meios de comunicação; pluralismo; gênero e sexualidade; salvação e magia; 
práticas terapêuticas e juventude.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 406 - das 14:00h às 18:00h

Entre o dogma e a fé: as irmandades do Rosário nos documentos da Igreja
Cristiano Amarante da Silva (UFPB)

Análise do discurso religioso do Encontro de Casais com Cristo (ECC) 
Católico Brasileiro de 2000-2015
Denis Cotta Formiga (PUC Minas)

Religião e inclusão: Igreja Católica e a Pastoral dos Surdos em Uruaçu-GO
Érica Nelcina da Silva (PUC Goiás)
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Catolicismo contemporâneo: um balanço sociológico
Flávio Munhoz Sofiati (UFG)

A esquerda católica entre 1955-1964: a Igreja Reformista e os 
movimentos leigos no Brasil
Jéssica Gonçalves Silva (PUC Minas)

Igreja Católica e marxismo: convergências e divergências
João Miguel Teixeira de Gody (PUC Campinas)

Dia 15 de Setembro
Sala: 406 -  das 14:00h às 18:00h

Juventude e Religião: uma análise das rupturas e permanências no 
catolicismo
Juliane dos Santos Bitar / Luana Oliveira das Chagas / Suelem Carneiro Fonseca 
(UFAM)

As devoções não-canôcas como processos de patrimonialização 
individual: o santoral não-canônico brasileiro
Luís Américo Silva Bonfim (UFS)

Festas e devoções populares marianas no Amazonas: modernidade 
religiosa e vida urbana
Rodrigo Fadul Andrade / Sérgio Ivan Gil Braga (UFAM)

Espetáculos peregrinos: a religião em movimento do Padre Fábio de Melo
Silvério Leal Pessoa (UNICAP)

Catequese: encontro com o Mestre
Wescley Paulo Pereira de Melo (UNICAP)
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ST 04 – RELIGIÃO, 
ESPAÇO PÚBLICO E POLÍTICA

Dr. Emerson Sena da Silveira (UFJF/MG) [Coordenador] 
Dra. Claudete Beise Ulrich (UNIDA) 
Dr. Douglas Ferreira Barros (PUC-Campinas/SP) 
Dr. Rodrigo Coppe Caldeira (PUC-BH/MG) 
Dr. Rudolf Von Sinner (EST/RS) 
Dr. Glauco Barsalini (PUC-Campinas/SP)

Ementa: A presença das religiões e de seus movimentos no espaço público 
tem sido a tônica desde a proclamação da República, que rompeu com a 
situação de quase monopólio religioso exercida pela Igreja Católica. Nas últimas 
décadas, os diversos grupos evangélicos, os grupos católicos e em menor grau, 
os outros grupos religiosos desenvolvem diversas formas de atuação junto 
ao espaço público e estatal, à esfera pública, aos agentes políticos, elegendo 
representantes nas câmaras federais, estaduais e municipais, pressionando o 
legislativo com pautas específicas, entre outros aspectos. Os desdobramentos 
dessa presença e atuação no espaço e na esfera públicas são diversos e 
complexos. Nesse sentido, o ST pretende acolher pesquisas empíricas, teórico-
empíricas e teóricas que versem sobre o tema acima descrito.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 304 - das 14:00h às 18:00h

As experiências da Modernidade e da Secularização no discurso 
ultramontano da segunda parte do século XIX: uma discussão a partir 
da história dos conceitos
Ana Rosa Cloclet da Silva (PUC Campinas)

O compromisso sociopolítico cristão
Antônio de Pádua Santos (PUC-SP)
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Os desafios em torno da compreensão do que é ser laico no Brasil
Aretha Beatriz Brito da Rocha (PUC Campinas)

Religião, tolerância e laicidade nas universidades públicas: um estudo 
na UFABC de disputa do espaço público entre religiosos e líderes de 
movimentos sociais
Clarissa De Franco (UFABC)

Religião e contexto público: atuação religiosa como teologia política
Douglas Ferreira Barros (PUC Campinas)

Mulheres evangélicas no Congresso Nacional: atuação pública nas 
legislaturas de 2006, 2010 e 2014
Emerson José Sena Silveira (UFJF)

A política como rito e a democracia brasileira contemporânea
Glauco Barsalini / Mariana Pfister (PUC Campinas)

O Campo Católico conservador e o discurso político religioso “anti-
ideologia de gênero”
Ingrit Machado Jeampietri de Paiva (UFS)

O pluralismo moral de Isaiah Berlin e a presença da religião no espaço 
público: apontamentos iniciais
Jonathan Goudinho (PUC Minas)

O lugar da religião na teoria sistêmica de Niklas Luhmann
José Maria da Frota (PUC Goiás)

Dia 15 de Setembro

Sala: 304 - das 14:00h às 18:30h

Bíblia e liturgia: a polêmica entre o Ministério Público de Pernambuco 
e a Câmara do Recife
Liniker Henrique Xavier (UNICAP)



47

A Igreja Católica e seu papel político no Brasil
Luzeni Martins da Cunha (PUC Goiás)

Política e religião: participação política dos católicos carismáticos do Brasil
Marcos Vinícius de Freitas Reis (UNIFAP)

Teologia política: em favor da secularização ou da sacralização do 
profano?
Maria Elisa Silveira de Souza (PUC Campinas)

Pastores-Presidente das Assembleias de Deus: mobilidade social, 
política e visibilidade de poder
Marina Aparecida Oliveira dos Santos Correa (UFS)

Abuso de poder religioso e laicidade estatal
Osvair Coutinho Gomes (PUC Goiás)

Religião e política: a consolidação do espaço político dos evangélicos 
neopentecostais através da marcha resgate no município do Cabo de 
Santo Agostinho
Ricardo Jorge Silveira Gomes / Adriana Guilherme Dias da Silva Figueirêdo 
(UNICAP)

Liberdade Religiosa: um debate nos jornais Imprensa Evangélica e O 
Apóstolo entre os anos de 1864 e 1892
Thaís da Rocha Carvalho (PUC Campinas)

Evangélicos, Política Representativa e Direitos Humanos
Valéria Cristina Vilhena (UMESP)

É show ou é culto? Uma questão política da música gospel
Waldney de Souza Rodrigues Costa (UFJF)
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ST 05 – CULTURA VISUAL E RELIGIÃO

Dr. Joe Marçal Gonçalves dos Santos (UFS) [Coordenador] 
Dr. Frederico Pieper Pires (UFJF) 
Dr. Helmut Renders (UMESP)

Ementa: Essa sessão temática tem por objetivo reunir pesquisas que explorem 
a mútua relação entre cultura visual e religião. Para tanto, acolhe trabalhos que 
tratem das diversas formas pelas quais a cultura visual ganha expressão (ícones, 
fotografia, gravura, escultura, artes plásticas, cinema, etc.), dos mais diversos 
períodos históricos, tradições religiosas e culturas. Consideram-se também 
trabalhos que proponham análises da força performativa de imagens e sobre a 
metodologia para interpretação da cultura visual contemporânea. O ST parte 
do pressuposto de que a atenção a esse aspecto da cultura é uma resposta 
ao avanço da “visualização” e “estetização” da cultura contemporânea, com 
a expansão dos mundos imagéticos para todas as áreas da vida, desde ao 
cotidiano até a ciência. O problema que o seminário propõe desenvolver é 
acerca de como a religião participa desse fenômeno, bem como das implicações 
que este tem para se pensar a religião na cultura contemporânea. Esse tipo 
de estudo tornou tema específico da investigação científica desde a década 90 
do século passado, dando continuidade às intuições de Wittgenstein, Merleau-
Ponty, Panofsky dentre outros, representando um campo de pesquisa que pode 
envolver estudos de textos sagrados e história da religião, bem como da relação 
entre cultura e religião a partir de diferentes formas de produção do olhar 
e da imagem, por exemplo, fotografias, filmes, pinturas, gravuras, artefatos e 
aspectos pictóricos de metáforas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro

Sala: 308 - das 14:00h às 18:00h

Mark Rothko: arte e teologia negativa
Cícero Cunha Bezerra (UFS)
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Teoria da Religião e Filosofia da arte como antiniilismo em Tolstói
Jimmy Sudário Cabral (UFJF)

A representação de um mundo em transformação: uma análise do 
quadro Os Embaixadores, de Hans Holbein
Gerson Leite de Moraes (Mackenzie)

Representações e metamorfoses de Lègba no Benin contemporâneo: 
desafios de uma tradução cultural
Hippolyte Brice Sogbossi (UFS)

Uma proposta de periodização da cultura visual evangélica brasileira: 
surgimento, abrasileiramento e metaforização glocal
Helmut Renders (UMESP)

A utilização das imagens na experiência religiosa: consumo de imagens 
no Templo de Salomão
Helena Raquel de França Costa (UNISA)

Do homo asceticus ao homo aestheticus: corpo, sensação e capitalismo 
artista na arte comercial gospel brasileira
João Marcos da Silva (UMESP)

Revival religioso jovem e sistema multimídia
Pedro Fernando Sahium (PUC Goiás)

Dia 15 de Setembro

Sala: 308 - das 14:00h às 18:00h

A mística cristã em Homens e Deuses
Paula Renata de Campos Alves (IFMG)

Religião e ilusão. Contribuições cinematográficas para se pensar a religião
Frederico Pieper (UFJF)
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O caráter revelatório do realismo cinematográfico na teoria de cinema 
de André Bazin: uma análise em perspectiva teológica
Joe Marçal G. Santos (UFS)

Religião e quadrinhos: um estudo sobre as representações sociais do 
Budismo no mangá Lobo solitário
Rafael Alexandrino Malafaia (UEPA)

O Vale do Amanhecer e as narrativas visuais da nova cosmologia: um 
diálogo entre religião e ficção científica
Altierez Sebastião dos Santos (UMESP)

“Cruz e chamas” na Igreja Metodista: logotipo, ornamentação, arte 
litúrgica ou símbolo religioso?
Ana Lídia de Oliveira Albuquerque (UMESP)

A imagem do progresso americano (destino manifesto) e o espírito 
calvinista do escolhido
Éric de Oliveira Marins (UMESP)

O mito do eterno retorno de Mircea Eliade no videoclipe Busca Vida, 
dos Paralamas do Sucesso
Flávia Medeiros (UMESP)
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ST 06 – RELIGIÃO, MIGRAÇÃO E 
MOBILIDADE HUMANA

Dr. Carlos Ribeiro Caldas Filho (PUC Minas) [Coordenador] 
Dr. Alex Villas Boas (PUC Paraná) 
Dr. Antônio Manzatto (PUC SP)

Ementa: Religião, migração e mobilidade humana é tema que pode ser estudado 
a partir de diferentes perspectivas teórico-conceituais. Mais que um objeto 
de estudo e pesquisa, é um desafio à ética. Dentre as muitas possibilidades 
de articulação do tema, existe a que privilegia a literatura como elemento de 
e para a análise desta questão. Um olhar na perspectiva da tradição judaico-
cristã mostra que o tema da migração é muito presente nas narrativas bíblicas. 
Olhares que privilegiam outras tradições religiosas também contribuem para 
o enriquecimento de uma reflexão em torno do tema, a partir da perspectiva 
de deuses e religiões diaspóricos. Dentre tantas possiblidades citam-se as 
religiões de matriz africana e as migrações dos inquices. A literatura tem se 
ocupado deste tema. Textos como José e seus irmãos, de Thomas Mann, e mais 
recentemente, Deuses americanos, de Neil Gaiman, tratam das relações entre 
religião e migrações humanas. Na literatura brasileira o tema tem sido trabalhado 
em obras como Canaã, de Graça Aranha. Daí a proposta do presente ST, qual 
seja, a de acolher para debate comunicações que tratem da problemática do 
relacionamento entre religiões e migrações humanas a partir da literatura.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 309 - das 14:00h às 18:00h

Misericórdia e Hospitalidade: uma reflexão teológica a partir do conto 
O Sonho de Makar de Vladimir Korolenko
Alex Villas Boas (PUC PR)

Migração e Teologia em Andança
Antonio Manzatto (PUC-SP)
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Migrações e deuses de ontem e de hoje: perspectivas a partir de 
“Deuses americanos” de Neil Gaiman
Carlos Ribeiro Caldas Filho (PUC Minas)

A migração como conquista em Tolkien: a chegada dos numenorianos 
na Terra-Média
Diego Klautau (FEI)

Édipo abaixo do Equador: a luta contra o “destino” na migração do 
Severino de João Cabral
José Afonso Chaves (UNICAP)

Dia 15 de Setembro
Sala: 309 - das 14:00h às 18:00h

A experiência religiosa dos haitianos imigrantes em Belo Horizonte
Márcio Flávio Martins (FAJE)

O povo do livro nas “Memórias do Livro”
Priscilla da Silva Góes (UFS)

A justiça social no sermão escatológico de Mateus 25,34-36.40 com 
ênfase na categoria de forasteiro
Rubens Alves Costa (PUC Goiás)

Marca da itinerância na literatura infanto-juvenil de Clarice Lispector
Tânia Dias Jordão (PUC Minas)

Identidades juvenis e mobilidade humana: diálogos entre a sociabilidade 
de adolescentes refugiados e o conceito de alteridade em Emmanuel 
Lévinas
Vinnícius Pereira de Almeida (UMESP)
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ST 07 – PSICOLOGIA DA RELIGIÃO

Dr. Márcio Luiz Fernandes (PUCPR) [Coordenador] 
Dr. Thiago Antonio Avellar de Aquino (UFPB) 
Dra. Mary Rute G. Esperandio (PUC/PR)

Ementa: O ST sobre Psicologia da Religião objetiva ser um espaço amplo de 
reflexão sobre as pesquisas relativas ao fenômeno religioso, no campo das Ciências 
da Religião e da Teologia, desde as teorias da psicologia da religião. Portanto, 
o ST receberá aportes que visam estudar e discutir as variáveis psicológicas do 
comportamento religioso, os modos de apropriação da religião pelos indivíduos 
e grupos sociais, as correspondências entre as vivências da religiosidade e os 
dinamismos psíquicos. Diferentes temas podem ser abordados, entre eles: 
coping religioso-espiritual; processos de desenraizamento e mobilidade humana; 
religião e migração; os processos de subjetivação; a relação entre religião e 
saúde; religiosidade, espiritualidade e os sem religião na contemporaneidade; 
a questão do sentido da vida; transcendência; psicopatologia e religião; 
representação de Deus; as pesquisas das neurociências sobre a psique e a fé 
humana; comportamento religioso e demais temas e métodos de interesse de 
estudo da psicologia da religião.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 310 - das 14:00h às 18:00h

Vida religiosa, mudança psíquica e transformação: a interface entre 
psicologia e antropologia a partir de uma análise biográfrica
Anaxsuell Fernando da Silva (UNILA)

O Cristianismo em Freud
André de Oliveira Pereira (UNIDA)

Religião, saúde - doença
Dayane Camelo Silva (PUC Goiás)
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Aconselhamento psicológico e pastoral ou A-B: o cuidado e o encontro
Dimitri Carlo Gabriel da Silva (EST)

Ciências das Religiões no campo da espiritualidade e saúde
Fernanda Pinheiro Cavalcanti (UFPB)

Saúde Mental e Religião: a presença do discurso e da prática religiosa 
no cotidiano CAPS
Isaac Soares Bastos / Lídia Maria de Lima (UMESP)

O papel psicológico dos ritos de passagem
José Benedito de Almeida Júnior (UFU)

Narrativas sobre o coping religioso-espiritual: um olhar fenomenológico
Márcio Luiz Fernandes (PUC PR)

Dia 15 de Setembro

Sala: 310 - das 14:00h às 18:00h

Seria a musculação um tipo de religião? As primeiras impressões da 
musculação com potencialidades para um tipo de religião a partir dos 
transtornos da percepção autoimagem corporal
Marco Antônio Guermandi Sueitti (EST)

Avaliação do Coping Religioso/Espiritual e dos conflitos espirituais junto 
a imigrantes Haitianos no Brasil
Mary Rute Gomes Esperandio / Marcia Corrêa (PUC PR)

O naturalismo da religião em pauta: o caso da ciência cognitiva
Matheus Fernando Felix Ribeiro (USP)

A memória como espaço da experiência do Sagrado
Nilo César Batista da Silva (UFS)
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Da magia à terapia: novas ofertas religiosas na Igreja Universal do 
Reino de Deus
Paulo Rogério Passos (PUC Goiás)

A influência das emoções no processo de adoecimento
Renata Shirley da Silva Ferreira (UFPB)

Entre aflições e bom ânimo: ansiedade, depressão e religiosidade em 
estudantes universitários
Sérgio da Cunha Falcão (UNICAP)

Religião e Pró-sociabilidade
Thales Moreira Maia Silva (UFJF)
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ST 08 – ESPÍRITO E UTOPIA DO REINO DE DEUS

Dr. Luiz Carlos Sureki (FAJE) [Coordenador] 
Dra. Áurea Marin Burocchi (PUC-MG) 
Dra. Aparecida Maria de Vasconcelos (FAJE) 
Dr. Paulo Sérgio Carrara (ISTA-BH) 
Dr. Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (PUC-Campinas) 
Dr. Valério Schaper, PPGT – EST-RS

Ementa: Esta ST busca refletir sobre a fecunda relação entre pneumatologia 
e cristologia, apresentando o Espírito Santo como aquele que move a história 
rumo à realização do Reino de Deus. A busca da “terra prometida”, da “terra 
sem males”, do que (ainda) não tem lugar (utopia) no hoje da realidade, no 
hoje da vida, não é uma exclusividade do povo bíblico, nem se deixa reduzir ao 
fenômeno puramente socialgeográfico das migrações humanas. Em verdade, 
trata-se de algo constitutivo do ser humano como ser-a-caminho (homo 
viator), como ser espiritual, como ser de transcendência. É na fé em Deus-
Espírito Santo que “saímos de nossa terra” (como o pai da fé de Israel, Abraão) 
e esperamos a vinda do Reino prometido do Espírito, pois somente assim será 
o Reino de Deus. As comunicações da ST devem refletir especialmente sobre 
temas de cunho pneumatológico, cristológico, antropológico e escatológico. O 
grupo está também aberto para acolher estudos que abordem a inter-relação 
da teologia sistemática com outros credos, organizações sociais e campos de 
conhecimento (geografia, antropologia social e afins), pois o Espírito Santo está 
presente em todas as religiões, movimentos sociais que promovem a paz, a 
liberdade, a fraternidade, a libertação, a dignidade do ser humano. 

Palavras-chave: Espírito. Utopia. Reino de Deus. Ser humano migrante.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 311 - das 14:00h às 18:00h

A experiência mística do sagrado em Rudolf Otto
Azenathe Pereira Braz (UFG)
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Características e tendências da mística contemporânea. Testemunhos 
femininos: Dorothy Day e Violta Parra
Ceci M. C. Baptista Mariani (PUC Campinas)

O Espírito e a reforma da Igreja: esboço de uma pneumatologia 
missionária a partir da Evangelii Gaudium
Diogo Marangon Pessotto (PUC PR)

A utopia do Reino de Deus: considerações críticas a partir da cristologia 
de Jon Sobrino
Eugênio Rivas (FAJE)

Pneumatologia e diálogo interreligioso: as tentativas de Amos Yong e 
George Khodr
Fabrício Veliq (FAJE)

Dia 15 de Setembro
Sala: 311 - das 14:00h às 18:00h

O Oriente cristão: elementos para o diálogo entre o protestantismo 
latino americano e a forma “mais cósmica do cristianismo”
Gilmar Ferreira da Silva (FAJE)

Devoção e deslocamentos dos romeiros e romeiras de Juazeiro do Norte
José Artur Tavares de Brito (UNICAP)

Uma teologia pneumatológica da palavra de Deus: contribuições de 
Ferdinand Ebner
Luiz Carlos Sureki (FAJE)

A articulação entre Cristologia e Pneumatologia em perspectiva 
histórica e ecumênica
Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (PUC Campinas)

O protestantismo como religião do corpo: uma abordagem do Jesus 
histórico como o lugar dos Sem-lugar
Priscila Alves Gonçalves da Silva (UMESP)
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ST 09 – CAPITALISMO COMO RELIGIÃO

Dr. Alberto da Silva Moreira (PUC Goiás) [Coordenador] 
Dr. Jung Mo Sung (UMESP) 
Dr. Lauri Wirth (UMESP) 
Dr. Oneide Bobsin (EST) 
Dr. Flávio Sofiati (UFG)

Ementa: Esta ST leva em conta que “o mercado global contém duas 
qualidades associadas à herança religiosa: transcendência e onipresença. Sua 
globalidade transcende os indivíduos, as classes sociais e as nações... Seu 
domínio não conhece fronteiras, abarca o planeta por inteiro; a universalidade 
do mercado, confere-lhe a dimensão de totalidade... A transcendência é, 
contudo, sempre algo latente; para se realizar ela deve manifestar-se no 
mundo.. [ela se] perpetua através do consumo... Entretanto, tais virtudes 
nada têm de “verdadeiras”, falta-lhes um fundamento ontológico, sagrado, 
por isso o mercado se apresenta como uma “falsa religião”, e sua adoração, 
uma “idolatria”. (R. Ortiz, RBCS, v. 16, n. 47, 2001, p. 72). Deve o capitalismo 
atual ser propriamente pensado e analisado como uma religião? Se sim, 
que tipo de religião seria esta, que desafios teóricos coloca às ciências da 
religião, que desafios práticos propõe à política e à cidadania, que desafios 
pastorais e doutrinais apresenta às religiões e às teologias? Se não, onde 
estariam as fronteiras, os limites, as pertinências de cada um? Esta ST acolhe 
contribuições que discutam e analisem as pretensões religiosas do capitalismo, 
sua produção e uso dos símbolos, a fusão de horizontes da economia com as 
expectativas de felicidade e realização humana, a empatia da mercadoria com 
a esfera libidinal, as experiências de transcendência ligadas ao consumo, sua 
linguagem e estética, etc. Também são bem-vindas contribuições que, desde 
abordagens teóricas diversas, analisem aspectos da transformação da religião 
pelo capitalismo ou da mutação da religião por sua conformação à lógica do 
mercado. 

Palavras-chave: Religião. Capitalismo. Religião e Mercado. Ideologia.
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PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro

Sala: 312 - das 14:00h às 18:00h

Crítica à idolatria do dinheiro na literatura inglesa no século XVII
Adriel Moreira Barbosa (UMESP)

A religião espetacular
Alberto da Silva Moreira (PUC Goiás)

Crítica ao brilho frágil do Fetiche: Benjamin e Hinkelammert
Allan da Silva Coelho (UNIMEP) 

A Colonialidade da natureza
Daniel Stosiek (UMESP)

F. Hayek e a negação dos direitos humanos em nome da sacralização 
do mercado
Daniela Leão Siqueira (UMESP)

A contribuição protestante do conceito de reino de Deus na teologia 
da Missão Integral de René Padilha para a construção de uma crítica 
protestante à sociedade capitalista de consumo contemporânea
Douglas Medeiros (Seminário Teológico Batista do Sul)

Religião, capitalismo e comunitarismo
Drance Elias da Silva (UNICAP)

Dia 15 de Setembro

Sala: 312 - das 14:00h às 18:30h

A antropologia mimética aplicada ao capitalismo como religião
Edevilson de Godoy (PUC-SP)
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A Igreja Sara Nossa Terra: notas introdutórias sobre a emergência de 
uma teologia de gestão
José Roberto Alves Loiola / Antônio Mendes da Costa Braga (UNESP)

A teoria da escolha racional e sua aplicação no campo religioso brasileiro
Eumar Evangelista de Menezes Júnior (PUC Goiás)

“Revolução da estrutura mítica” neoliberal como chave de leitura da 
concepção de Educação em Direitos Humanos
Fernanda Malafatti Silva Coelho (UNIMEP)

Teologia da libertação e os deuses revelados no sistema econômico no 
pensamento de Hugo Assmann
Paulo Cappelletti (UMESP)

Sagrado e Profano nas expressões religiosas neopentecostais: o dinheiro 
como dádiva
Valdivino José Ferreira (PUC Goiás)
Religião e capitalismo: o comércio e a fé na romaria do Muquém
Euda Divina Mendes (PUC Goiás)

Da fé ao consumismo: a apropriação da festa do Círio de Nazaré pela 
atividade turística como segmento de turismo religioso
Willa da Silva dos Prazeres (UEPA)
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ST 10 – TEOLOGIA (S) DA LIBERTAÇÃO

Dr. Paulo Agostinho Nogueira Baptista (PUC-Minas) [Coordenador] 
Dr. Agenor Brighenti (PUC-PR) 
Dr. Sinivaldo Tavares (FAJE)

Ementa: A Teologia da Libertação inaugurou na América Latina, num contexto 
propiciado pelo Vaticano II e pela Conferência de Medellín e da irrupção do 
terceiro mundo e dos pobres, nova maneira de pensar e fazer teologia, como 
nova práxis – novidade epistemológica e metodológica – saindo do centro 
clássico da teologia cristã dos últimos séculos, a Europa. Diante do desafio de 
“como ser cristão num mundo de miseráveis” essa teologia ganha o mundo e 
se mostra universal, provocando os pesquisadores da religião e até as outras 
tradições religiosas. Fala-se hoje em teologia intercontinental e planetária. A 
temática da libertação atravessa questões de gênero, das minorias e maiorias 
oprimidas e excluídas, do pluralismo religioso e cultural, da emergência de uma 
nova racionalidade e do desafio da modernidade tardia, de método teológico, 
das religiões e suas teologias, do cristianismo e suas formas eclesiais e a 
hermenêutica da mensagem cristã. Tudo isso desafia a TdL que ampliou sua 
presença na sociedade através dos Fóruns Sociais Mundiais. Essa sessão temática 
pretende abrir espaço para esse debate entre pesquisadores e interessados, 
especialmente sobre questões que articulam teologia, libertação e práticas/
movimentos sociais, descolonialidade, a defesa da dignidade eco humana, da 
justiça, dos direitos, da solidariedade e da resistência em defesa da vida, dos 
empobrecidos e de todos aqueles e aquelas que são oprimidos e excluídos das 
igrejas, religiões e sociedades. 

Palavras-chave: Teologia da Libertação, Fé cristã, Exclusão, Compromisso social.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 401 - das 14:00h às 18:00h

A contribuição de Carlos Mesters para o estudo popular da Bíblia nas 
CEBs dos 1980
Ailton Soares dos Santos (PUC Goiás)
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Economia e Teologia: elementos para um novo espaço de relação
Alziririnha Rocha de Souza (UCL)

A Reforma: busca de espiritualidade e libertação
Francisco das Chagas de Albuquerque (FAJE)

Rubem Alves: um contemporâneo
Giovanni Felipe (UMESP)

Igreja Católica e a TdL: discursos e práticas de lideranças dos 
movimentos sociais na luta pela terra no Estado do Pará
Henry Willians Silva da silva / Maria Marize Duarte (UEPA)

Igreja Católica e Reforma agrária em Uruaçu-GO e região
Kátia Cristina Nunes de Almeida (PUC Goiás)

Novos desafios à TdL: o trabalhador no contexto da terceirização e da 
precarização do trabalho
Luciano Gomes dos Santos (FAJE)

Dia 15 de Setembro

Sala: 401 - das 14:00h às 18:00h

Vida cristã como seguimento de Jesus Cristo em Jon Sobrino
Maciel Rodrigues da Silva (UNICAP)

De chinelos nas mãos, nos passos da paixão: fé, luta e mística num 
calvário amazônico
Marcos Alexandre Araújo Ribeiro (UEPA)

O Logos da Arqui-carne
Marcelo Ramos Saldanha (EST)

Missão e Libertação na Pastoral Indigenista
Maria Cecília Simões Rodrigues (UFJF)
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Teologia da Libertação e ação política na perspectiva descolonial
Paulo Agostinho Nogueira Baptista (PUC Minas)

Teologia da Libertação: da libertação à colonialidade do poder
Ricardo Barros Lima (UMESP)

CEBs: estado da arte de pesquisas em Ciências da Religião em PPGs 
associados e em Anais da ANPTECRE
Rogério Andrade dos Santos (UFS)

Seria intercultural a TdL?
Sinivaldo Silva Tavares (FAJE)
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ST 11 – CONSCIÊNCIA PLANETÁRIA, 
RELIGIÃO E ECOTEOLOGIA

Dr. Afonso Tadeu Murad (FAJE) [Coordenador] 
Dr. Luis Carlos Susin (PUC-RS) 
Dr. Marcial Maçaneiro (PUC-PR) 
Dr. Carlos Cunha (FAJE)

Ementa: A Sessão Temática reúne pesquisadores que desenvolvem reflexões 
teóricas e implementam práticas socioambientais em torno de religião/
religiosidade e cuidado com o planeta. No âmbito das Ciências da Religião, 
estuda-se como as distintas tradições religiosas colaboram para a superação 
do antropocentrismo despótico da modernidade e a expansão da consciência 
planetária. No campo da teologia, apresentam-se estudos recentes que 
articulam a fé cristã com a ecologia no âmbito da bíblia, da sistemática, 
da ética socioambiental e da espiritualidade. Além disso, compartilham-se 
experiências bem-sucedidas de educação para a sustentabilidade. Estimula-
se a interdependência com outras correntes do pensamento e o diálogo 
interdisciplinar. Os participantes devem estar presentes na apresentação e na 
discussão de todas as comunicações, de forma a promover a produção coletiva 
do conhecimento e estimular os projetos e grupos de pesquisa em curso. Esta 
ST começou no Congresso da ANPTECRE de 2011, como Sessão Temática.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 404 - das 14:00h às 18:00h

A tecnociência no “mundo vulnerável”. Visão da Ecoteologia, a partir 
de Jorge Riechmann e a “Laudato Si”
Afonso Tadeu Murad (FAJE)

Ecoteologia da criação: novos horizontes para uma intelecção da fé 
decolonial
Carlos Alberto Motta Cunha (FAJE)
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A religiosidade verde para os tempos de crise: interfaces entre as novas 
espiritualidades e a ecologia
João Paulo P. Silveira (UEG)

Espiritualidade e Sustentabilidade na perspectiva do paradigma 
ecológico: o Programa Gaia Education
Danielle Gomes de Freitas (PUC Minas)

Teologia cristã e animais não humanos: da dominação a inclusão!
Helder Maioli Alvarenga (PUC Minas)

Raízes históricas da nossa crise ecológica e o cuidado pela nossa casa 
comum
Renato Kirchner (PUC Campinas)

Um único mundo com fronteiras de hospitalidade: por um paradigma 
de hospitalidade como alma da religião e das religiões no planeta Terra
Luiz Carlos Susin (PUC RS)
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ST 12 – NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS E 
ESPIRITUALIDADES NÃO RELIGIOSAS

Dr. Clóvis Ecco (PUC Goiás) 
Dr. Flávio Senra (PUC Minas) [Coordenador] 
Dr. Silas Guerriero (PUC- SP) 

Assistentes: 
José Reinaldo Felipe Martins Filho (Doutorando PPGCR - PUC Goiás) 
Fábio Leandro Stern (Doutorando PUC-SP) 
José Álvaro Campos Vieira (Doutorando PPGCR PUC Minas)

Ementa: Este ST tem como objetivo acolher trabalhos que busquem compreender 
as características assumidas pela religião na sociedade contemporânea, a partir 
de diferentes perspectivas teóricas no âmbito das ciências das religiões. Almeja 
lançar luz sobre as bricolagens e interlocuções feitas pelos novos modos de 
lidar com a espiritualidade, as denominadas espiritualidades “não religiosas” e 
os processos de privatização da religião. Pretende reunir tanto trabalhos que 
lidam com dados empíricos, como também aqueles que levantam questões 
teóricas pertinentes. Serão aceitas as comunicações frutos de pesquisa sobre 
as novas formas de espiritualidade, os “novos movimentos religiosos” e as 
transformações, arranjos, rearranjos, diálogos e interlocuções feitas no âmbito 
das espiritualidades não religiosas. 

Palavras-chave: espiritualidades; novas espiritualidades não religiosas; 
contemporaneidade.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de Setembro
Sala: 405 - das 14:00h às 18:00h

Ética e espiritualidade não religiosa em L. Wittgenstein: um diálogo a 
partir da “Conferência sobre a Ética”
Ana Cláudia Archanjo Veloso Rocha (PUC Minas)
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O ateísmo e suas contradições semânticas
Celma Laurinda Freitas Costa / Gláucia Borges Ferreira de Souza / Katiuska 
Florencia Serafin Nieves (PUC Goiás)

Xamanismo, uma nova espiritualidade não religiosa e sua contribuição 
para o fenômeno religioso
Deusilene Silva de Leão (PUC Goiás)

A espiritualidade laica de Luc Ferry: a busca pelo sentido da vida e o 
amor secularizado
Douglas Willian Ferreira (UFJF)

O regime ultramoderno do religioso à luz do pensamento de Jean-Paul 
Willaime
Fabiano Victor Campos (PUC Minas)

Nova Era ou Nova Alexandria? O Hermetismo Alexandrino e 
o Neoplatonismo como algumas das bases da cosmovisão das 
“Espiritualidades de vida” contemporâneas
Fábio Medina (PUC-SP)

A diferenciação entre espiritualidade e religiosidade proposta pela 
Organização Mundial da Saúde e seus problemas pela óptica do 
cientista da religião
Fábio Leandro Stern (PUC-SP)

Comunidade da caverna de Adulão: aspectos do sujeito na relação do 
ethos contemporâneo e religião
Flávio Lages Rodrigues (PUC Minas)

A propósito de uma espiritualidade para espíritos livres
Flávio Senra (PUC Minas)
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Dia 15 de Setembro
Sala: 405 - das 14:00h às 18:30h

Transreligiosidade: perspectivas contemporâneas da espiritualidade
Hélyda Di Oliveira (PUC Goiás)

Espiritualidades não religiosas em Marià Corbí: elementos para uma 
leitura crítica
José Reinaldo F. Martins Filho / Clóvis Ecco (PUC Goiás)

Sendo ambíguo, há que delimitar o conceito religião
José Álvaro Campos Vieira (PUC Minas)

O espectro religioso nas empresas privadas da área de treinamento 
comportamental: processo de apropriação das representações 
religiosas
Leonardo Velasco (PUC Goiás)

Impacto de conceitos de “espaço de fluxos” e de “virtualidade real” no 
conceito de espaço sagrado: estudos preliminares
Marcos Rodrigues Simas (UMESP)

Análise comparativa entre os índices de eficácia terapêutica com 
pacientes em tratamento da dependência química clínica-médico e 
espiritual-alternativo
Roberta Mayara Alves de Souza (PUC Goiás)

A psicologização da Astrologia da Nova Era
Silas Guerriero (PUC-SP)

Espiritualidade Artesanal: Artesanato e Bricolagem na construção 
espiritual alternativa
Thiago de Menezes Machado (UFJF)

É possível falar em uma mitologia dos seres cósmicos?
Vítor de Lima Campanha (UFJF)




