
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

53ª Assembleia Geral da CNBB  

Aparecida, 15 a 24 de abril de 2015 

23/53ª AG(Com) 

 

COMUNICAÇÃO DO SETOR UNIVERSIDADES 

 

INTRODUÇÃO 

O Setor Universidades criado em 2007, dentro da Comissão Episcopal Pastoral 

para a Cultura e Educação da CNBB, com a finalidade de impulsionar a presença da Igreja 

no âmbito universitário, fez um caminho de dinamização com os estudantes das 

Instituições de Ensino Superior, ao longo destes anos, por meio de congressos regionais, 

lançamento do site próprio para o Setor Universidades ( 

www.universitarioscristaos.combr ) , redes sociais, e um encontro nacional que acontece 

cada dois anos, Encontro Brasileiro de Universitários Cristãos, EBRUC, este ano, na sua 

terceira edição.  

Fruto deste dinamismo, foi se articulando uma presença mais significativa e 

organizada nas dioceses e regionais, com referenciais e colaboradores, que hoje, 

contribuem na reflexão da ação evangelizadora da Igreja neste meio; articulam as 

diferentes experiências e iniciativas   nas dioceses e regionais; e, pouco a pouco, buscam 

uma formação humana e integral de profissionais e intelectuais que contribuam na 

construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Na revista podem observar os organogramas de organização: 

1) Organização Nacional (primeiro organograma).  

Regionais organizados: com bispo de referência e coordenadores de referência: 

São Paulo (Sul-1); Bahia e Sergipe; Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

 

Junto com estes referenciais temos uma rede de contatos das dioceses de 

diferentes regiões que aos poucos vão incentivando a organização em outras 

regiões: como é o caso de Amazônia (Referencias de Manaus; Boa Vista; 

Santarém; Parintins) 

 

2) E como dialoga com as diferentes experiências presentes no âmbito universitário 

(segundo organograma).  

 

Nota-As fotos que colocamos é para que vejam percebam o rosto do Setor, 

Destacamos: Atividades que consolidaram a caminhada do Setor ao longo destes anos: 

1- O encontro nacional de referenciais no início de todos os anos: com 40 

participantes. Reflexionamos sempre os caminhos da Pastoral, a sua identidade e 

experiências bem-sucedidas. 

 Socializamos as caminhadas dos regionais:  

 Este ano também cuidamos da continuidade: nomes para assessores 

http://www.universitarioscristaos.combr/
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 Reflexão sobre os três eixos da pastoral Universitária (espiritualidade; 

reflexão e ação sócio-educacional). 

2- A tradução para o espanhol do Texto de Estudos 102 da Pastoral Universitária. 

3- Os encontros diocesanos (congressos, cada dois anos), intercalados com o III 

EBRUC, que este ano será em Colatina (de 10 a 12 de outubro), juntamente com 

o FORUM de Cultura. 

4- Os cursos de Pastoral Universitária. 

5- Universitários para Amazônia jovens que durante as festas de julho oferecem o 

seu tempo e profissão nestas regiões. 

 

 

Atividades concretas para este ano: 

1) O curso de Pastoral Universitária em Salvador (de 29 a 31 de maio) e o 

encontro de professores universitários (de 5 a 7 de junho). 

2) Curso de responsabilidade social em Juiz de Fora (de 27 de julho a 2 de 

agosto). 

3) As missões em Amazônia: Em Santarém (de 26 a 16 de julho) em Boinh. 

No Alto Solimões na sua segunda edição (de 26 a 

15 de julho). 

4) O III EBRUC em Colatina de 10 a 12 de outubro. 

 

 


