
 

Relatório da Abertura dos Encontros Meio Ambiente e Espiritualidade 

ocorrido dia 02/02/2017 na Umapaz das 20h às 21h30 

 
 

1. OBJETIVO DA ABERTURA DOS ENCONTROS DE MEIO AMBIENTE E 

ESPIRITUALIDADE DO DIA 02/02/2017 

 

O objetivo da Umapaz foi reunir os representantes de Comunidades 

Religiosas, bem como público em geral para que conhecessesem a 

proposta dos Encontros propriamente ditos, que ocorrerão ao longo deste 

ano de 2017 e possivelmente em 2018. 

Além disso, através de uma dinâmica denominada “Partilha em Círculos” 

pudemos escutar à todos para que o planejamento dos próximos passos 

fosse uma construção participativa. 

  

2. OBJETIVO DOS ENCONTROS DE MEIO AMBIENTE E ESPIRITUALIDADE 

Incentivar e apoiar uma construção conjunta de ações ambientais 

concretas nos espaços das comunidades de fé. 

 

3. RESULTADO DA COLHEITA DO CÍRCULO DE PARTILHAS 

Avaliando as demandas, sugestões e vontades fruto da dinâmica citada, a 

equipe da Umapaz decidiu dividir dois grupos de trabalho:  

 

1. Um dedicado exclusivamente ao trabalho com as comunidades 

religiosas;  

 

2. Outro com o público geral que esteve presente na abertura. 

 

 

 

 

 



 

 

3. ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESTINADOS AOS  REPRESENTANTES 

DE COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Em cada Encontro receberemos dois representantes (de duas religiões 

distintas), membros de suas congregações, demais convidados e público 

geral.  

Seguiremos esta pauta: 

 

19h00: Representante da religião “X” 

20 minutos no total para falar sobre: 

-  Qual é a relação que esta fé “X” tem com a natureza? Ressaltando 

sobre sua importancia na doutrina, nos rituais, nas orações e demais 

dimensões que o meio ambiente natural tem para esta fé. 

- Que projetos ou ações ambientais vem sendo desenvolvidas? 

 

19h20:  

- 10 minutos para perguntas do público. 

 

19h30: Representante da religião “Y” 

20 minutos no total para falar sobre: 

-  Qual é a relação que esta fé “Y” tem com a natureza? Ressaltando 

sobre sua importancia na doutrina, nos rituais, nas orações e demais 

dimensões que o meio ambiente natural tem para esta fé. 

- Que projetos ou ações ambientais vem sendo desenvolvidas? 

 

19h50:  

- 10 minutos para perguntas do público. 

 

20h00: Intervalo de 15 minutos. 

 

20h15 – 21h00: Elaboração e planejamento das ações que desejam 

ser implementadas para aqueles que desejam começar algo. 

 



 

OBSERVAÇÃO: Para os que já possuem trabalhos desenvolvidos, 

nós da Umapaz ofereceremos possíveis ferramentas de apoio e parceria 

para que os trabalhos sejam fortalecidos. Além disso, incentivaremos a 

estas comunidades a apoiarem outras, de forma a inspirá-las e motivá-las 

com seus cases de sucesso. 

 

4. CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS ENCONTROS 

14 de março – Igreja Adventista do Sétimo Dia e Ordem de dervixes Halveti 

Jerrahi 

11 de abril 

09 de maio  

13 de junho  

11 de julho 

08 de agosto 

12 de setembro 

10 de outubro 

14 de novembro 

12 de dezembro 

 

Pedimos a gentileza que escolham as datas que gostariam de vir 

juntamente com convidados e congregação que fazem parte de sua 

comunidade e confirmem através do e-mail: pnero@prefeitura.sp.gov.br 

 

5. BALANÇO GERAL DO EVENTO DE ABERTURA 

Estiveram presentes representantes e/ou pessoas que posteriormente 

passarão aos representantes oficiais as informações sobre nossa proposta, 

das seguintes comunidades de fé: 

 

1 –BSGI (Soka Gakkai) –Budismo de Nichiren Daishonin 

2 – Casa do Caminho – Espiritismo 

3 – Católica Liberal do Brasil – Cristianismo 

4 – Comunidade Evangélica Makadesh - Cristianismo  

5 – Comunidade Pedra Branca – Umbanda 

6 – Consciência Hare Krishna – Hare Krishna 
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7 – Comunidade Indígena 

8 – Judaísmo 

9 – Igreja Messiânica  

10 – Movimento Foculares – Cristianismo 

11 – Igreja Adventista do Sétimo Dia – Cristianismo 

12 – Paz e Amor em Ação – Espiritismo 

13 – Ordem Sufi Halveti Jerrahi – Espiritualidade Islãmica 

14 – Ordem Rosa Cruz 

15 – Paz Geia – Xamanismo 

16 – Religiões Afro Brasileiras – Umabanda e Candomblé 

17 – Seicho-No-Ie 

18 - Wicca  

19 – Comunidade Zen Budista – Budismo Soto Zen 

 

6. ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL 

Para atender às demais demandas identificadas no Círculo de Partilhas, 

proveniente do PÚBLICO GERAL, decidimos organizar UM PROJETO 

ESPECÍFICO para que as pessoas se conheçam e planejem projetos em 

seus territórios que serão apoiados pela Umapaz.  

 

A conversa para o desenvolvimento deste projeto está marcada para o dia 

01/04/2017 (sábado) das 10h às 12h. Todos aqueles que expressaram a 

vontade de participar voluntariamente em algúm projeto socioambiental no 

círculo de partilhasque aconteceu no dia02/02 estão convidados. 

 

Se você conhece mais pessoas que também queiram participar desta 

construção conjunta fale sobre esta iniciativa com elas para estarem 

presentes no dia 01/04.  

 

 

 


