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 Colaboramos na promoção do Dia
Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa, 
coordenando o grupo Religiões 
por Direitos

 Exibição do documentário 
"Intolerância Religiosa: A Ameaça 
à Paz", pela TV Brasil

Enfrentando a

Intolerância Religiosa

Mãe rosa

Politização de casos de 
violência e intolerância 

Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil



 Atividades da Comissão da Verdade

 Seminário "Espiritualidade Ecumênica: Superação das 
Intolerâncias, Memória e Verdade"

 Lançamento do “Brasil Nunca Mais Digital”

 Anivaldo Padilha coordenou o Encontro Nacional de 
Comitês da Sociedade Civil pela Memória, Verdade e 
Justiça

 Pesquisa colaborativa “Povos Indígenas e Ditadura 
Militar: Subsídios à Comissão Nacional da Verdade 
1946-1988”

 Em parceria com o ISER: mesa de diálogo "Ditadura, Fé 
e Memória no Brasil"

Superação de intolerâncias,

Memória e verdade



Atos Ecumênicos em memória dos mortos e 
desaparecidos da ditadura militar, no Rio e em São Paulo

Superação de intolerâncias,

Memória e verdade



 Intercâmbio de fé na Expo Religião

 Presença na VI Assembleia do Conselho Latino-
Americano de Igrejas (CLAI) - Havana, Cuba

 Encontro  “Ação Ecumênica de Mulheres”

 IV Roda de Diálogo "Diversidade Religiosa e Direitos 
Humanos" (KOINONIA e Cese)

Fortalecendo o 

ecumenismo

Incidência pública para  

Garantia de direitos
 Câmara, Senado e Secretaria de Direitos Humanos receberam denúncias 

de violação de direitos e criminalização da ação social

 Organizações da sociedade civil brasileira foram à Brasília para 
denunciar a criminalização das lutas sociais no país.



 Parceria com a Rede Ecumênica de Juventude (Reju)

 Ato inter-religioso contra a redução da maioridade penal

 Aderimos à campanha 18 razões contra a redução da 
maioridade penal

 Artigo publicado no site da Christian Aid sobre o alto 
índice de mortes de jovens

Direitos das

juventudes

Logo da campanha 
18 razões para não 

redução de 
maioridade penal



 Nota conjunta contra a presença de Marco 
Feliciano na Comissão de Direitos Humanos

 Carta aberta responsabilizando a ministra Gleisi
Hoffman pelos conflitos no MS

 Nota pública do Cimi denunciando o abuso de 
autoridade da Polícia Federal no MS

 Dia Mundial da Floresta

KOInonia

apoia



Da resposta a emergência ao  

desenvolvimento
 Participação no seminário “Rede de cuidados – Psicologia 

das emergências e desastre”

 Participação em mesa redonda internacional do PWRDF e 
fundo da Igreja Anglicana para desenvolvimento sobre 
respostas às emergências e justiça global, no Canadá

Programa de  

voluntariado
Já temos voluntários em SP e candidatos ao Rio e Bahia 



Comunicação   

Em números
Sites
 Site institucional – média de 54.855 visitas por mês
 Observatório Quilombola – cerca de 29.524 visitas por mês
 Portal Ecumênico - média de 10.829 visitas por mês

Blogs 
 Dossiê Intolerância Religiosa – 39.062 visitas desde a criação 
 Dossiê AIDS e Religião – 5.027 visitas  desde a criação 
 O Amor Lança Fora Todo o Medo (Dossiê Violência Contra Mulheres) -

10.134 visitas desde a criação 

Redes Sociais
 Fanpage de KOINONIA – mais de 1.600 curtem 
 Fanpage do OQ – Mais de 930 curtem
 Fanpage da Campanha O Amor Lança Fora todo o Medo – 620 curtem
 Perfil  do Portal Ecumênico – Mais de 3.200 curtem 



Publicações
 Participação em coletânea de artigos 

sobre justiça socioambiental e 
mudanças climáticas

 Diálogo Inter-religioso Sul-Americano 
sobre Iniquidade (KOINONIA e 
Christian Aid)

 Participação na publicação “Direitos 
Humanos No Brasil: Diagnóstico e 
Perspectivas, vol. III”

 Acervo da Biblioteca de KOINONIA 
ampliado e aberto ao público 

Direitos 
Humanos no 
Brasil 3

Diálogo 
Religioso Sul-
Americano 
sobre 
Iniquidade



nos

programas



Egbé
Territórios

negros



Das Comunidades de terreiro
Para garantir direitos
Reuniões de Terreiros e oficinas com jovens



Apoio ao fortalecimento político

Comunidades quilombolas

 Beneficia pelo menos 30 comunidades quilombolas
 Oficinas nas comunidades de Santa Rita do Bracuí - Angra dos Reis, 

Maria Conga, Rasa, São Fidelis e Aleluia 
 Capacitações em direitos
 Produção de notícias das comunidades
 Página do projeto
 Em curso: produção de cartilhas, atlas dos quilombos e vídeos

E protagonismo das



pública
 Carta de repúdio à recomendação da SEPPIR à Ouvidoria Agrária 

Nacional sobre a comunidade da Ilha da Marambaia

 Resultado da ação: resposta oficial da SEPPIR se retratando

Incidência 

Oficinas

Direitos humanos econômicos,
Sociais, culturais e ambientais 

 Participaram destes encontros, pelo menos, 13 comunidades 
negras tradicionais (CNTs)

 O público total foi de 35 lideranças quilombolas no Rio de 
Janeiro e 15 na região do Baixo Sul da Bahia 



Mulheres do baixo sul
 Contando com assessoria direta e recursos mobilizados por 

KOINONIA, o evento debateu com quilombolas e trabalhadoras e 
trabalhadores rurais o tema da violência contra as mulheres

 O registro audiovisual das atividades deu origem a vídeos bilíngues, 
com depoimentos de mulheres da região a respeito de como têm 
enfrentado a violência e a intolerância religiosa

Feira agroecológica das  



Garantia e promoção de direitos
 As mulheres da Região do Baixo Sul da Bahia têm se articulado com o 

objetivo de incidir politicamente pela instalação de Delegacias 
Especiais de Atendimento à Mulher na região

Assessoria a comunidades negras tradicionais pela 

intercâmbios
 Foram quatro durante o ano de 2013: três entre comunidades 

de Salvador e um entre comunidades do Rio de Janeiro. 

 Em Salvador, estas ações têm sido pioneiras em reunir 
comunidades de três nações diferentes de Candomblé para 
discutir e lutar por direitos

 Ao todo participaram cerca de 120 comunidades negras



Por direitos
 Jovens de Terreiros para o enfrentamento da intolerância religiosa

 Em parceria com o UNICEF, lançamos o Movimento Paz e Proteção 
(campanha envolvendo religiosos na promoção do primeiro registro 
infantil e de ações contra a violência sofrida por crianças e 
adolescentes) 

Ação política 



Por direitos
Ação política 

 KOINONIA influenciou na rearticulação das bases de todas as 
comunidades  quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, 
fortalecendo a Associação de Quilombolas do Estado (Acquilerj) 
no processo. 

 O seminário contou com a presença de 80 quilombolas de 25 
comunidades do Rio

 A edição de Salvador está programada para 2015 

Seminário sobre direitos coletivos e territoriais com 
edições no rio e em salvador 



Trabalhadores
Rurais
E direitos



 Os jovens estão presentes 
desde a concepção e 
planejamento até a 
avaliação das atividades

 A partir das atividades, três 
grupos de jovens 
desenvolveram ações 
culturais nas duas cidades, 
atingindo diretamente um 
público de 300 pessoas

Realização dos três módulos do curso de

Formação de 
Agentes culturais
Em delmiro gouveia e paulo afonso (BA)

Grupo de jovens de Delmiro Gouveia



 Capoeira em Salvador (Terreiro Viva 
Deus Bisneto, Itapuã) e Arte & 
Serigrafia em Delmiro (MAC), em 
articulação com os processos 
formativos, envolvendo 100 jovens

 Mantida a articulação dos jovens 
que participaram do curso em 2011, 
hoje são 16 grupos articulados nas 
três cidades participando da 
formação de agentes culturais 
organizados e mobilizados para 
lutar por direito à cidade, direitos 
da juventude e justiça ambiental

Continuidade das

Atividades produtivas 

Formação de agentes culturais



boletim

Trabalhadores rurais 
E direitos 
Com o encarte 

Palavra de jovem
TRD 
jan/fev/m
ar, 2013

PRJ 
jan/fev/m
ar, 2013



Alimentação do blog

Mais juventudes 
Elaborado por jovens do projeto



Campanha agô
Elaborada por jovens do projeto



Redes
Ecumênicas

da 
sociedade
civil

e



 KOINONIA colaborou na rearticulação do FEACT Brasil, que voltou a 
atuar em nível Latino-Americano

 Com a Fundação Luterana de Diaconia coordenamos a primeira 
reunião do GT Emergências

 Atualmente somos membros da coordenação executiva do 
Processo de Articulação e Diálogo (PAD), tendo coordenado 
durante a sua Roda de Diálogos em 2013:

a) a reunião dos parceiros brasileiros no primeiro dia do evento; 
b) a plenária inicial de apresentações e análise do contexto nacional e 

internacional; 
c) a Plenária de elaboração da Síntese final de conteúdos para a ação 

do PAD nos anos de 2014 e 2015; 
d) participamos ainda da plenária de desafios futuros para o 

planejamento do PAD, como representantes dos membros do 
Brasil.

Reuniões de gestão e promoção 

Feact, fe-sul, act aliança e pad



Participamos da reunião nacional deste Fórum e o temos 
acompanhado, sobretudo, no que diz respeito à mobilização para a 
Conferência Nacional de Diálogos sobre a Defesa Civil

Fórum nacional de mudanças climáticas e 
mudanças no sistema de defesa civil 

Fórum mundial com
Articulação em direitos humanos 

religiões por direitos 
Agenda pós 2015

 Apoiamos a candidatura de Romi Bencke, Secretária Executiva do 
CONIC (contratada em 2013), em sua candidatura para membro do 
Comitê da Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos, 
do Governo Federal



Fórum mundial com
Articulação em direitos humanos 

religiões por direitos 
Agenda pós 2015

 Produção de artigo para o livro 
de Christian Aid, “O mundo que 
queremos ver” 

 Preparação de livro em inglês, 
espanhol e português que 
buscará fazer a conexão entre a 
experiência da Rio+20 e os 
desafios pós 2015

O Mundo que 
Queremos Ver: 
Perspectivas pós-
2015



 Contribuímos com o CONIC na coordenação da convocação feita pelo 
FEACT Brasil da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do 
Senado, relativa ao cumprimento da OIT 169 no Brasil

 Na audiência buscamos garantir a presença de indígenas e quilombolas. 
Neste sentido, fizemos a indicação de prioridade e celeridade, que consta 
na ata da consulta, para o tema da regulamentação pelo governo das 
consultas prévias e informadas para ações junto a Comunidades 
Quilombolas e Povos Tradicionais de Terreiros – cf. OIT 169

 Produção da nota pública do FEACT Brasil sobre o tema e orientação da 
coordenação do Fórum para a audiência

Colaboração em rede: conferência nacional pelo feact e 
conic. Regulamentação oit e anti-criminalização

Agenda social governamental
Monitoramento da 

 Influenciamos diretamente a consulta que tratou das relações com 
movimentos sociais contra o racismo e pró-negros 



Saúde
e
direitos



O amor lança
Campanha

 Produção e divulgação de carta de compromisso
 Ações públicas de divulgação da campanha – metrô SP e Feira ONG Brasil
 Mobilização nas redes sociais 
 Página especial no site
 Novo dossiê “Violência contra a mulher”
 Vídeo “Amor lança fora todo medo em ação”

Fora Todo o medo
Campanha pública de religiosos e religiosas contra 
todas as formas de intolerância



O amor lança
Campanha

Fora Todo o medo
 Ações contra a presença de Feliciano na Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara

 Roda de Conversa Religião e Violência contra as Mulheres

 Ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres

 Dia Mundial de luta contra Aids em São Paulo

 Curso Fé + Alegria

 Seminário Fortalecendo Laços

 Parceria com CEFRAN: apoio às pessoas vivendo e convivendo 
com HIV Aids



Oficina “Levantamento de informações sobre violência 
contra a mulher nas religiões afro-brasileiras”

 Encontro que, além da troca de experiência, proporcionou uma 
oportunidade de diagnosticar especificidades das afro-religiosas 
em lidar com o problema da violência contra a mulher

 A iniciativa visa estimular formas de prevenção e denúncia do 
crime entre líderes e praticantes de religiões afro-brasileiras



Rede religiosa de proteção à violência contra a mulher: 
oficinas e encontros para agentes multiplicadores/as

 A Rede começou a ser criada em São Paulo (SP), a partir de encontros e 
rodas de diálogos promovidos por KOINONIA. Inicialmente foram dois 
momentos, com a presença de seis lideranças de religiões afro-
brasileiras e 13 cristãs

 Essa e outras mobilizações produziram a campanha “100 Amigos Contra 
a Violência Contra a Mulher”

Atividade da 
Rede em São 
Paulo (SP)



Assessoria para a formulação da cartilha “Prevenção 
e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”

Assessoramos no processo de formulação da cartilha “Prevenção e 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, elaborada pelo 
Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento da Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil

libertam
Letras que 

Criado em parceria com a Pastoral Carcerária de São Paulo, o projeto 
busca democratizar a literatura entre as mulheres encarceradas



Jovens, religiões e sexualidade
Seminário fortalecendo laços entre

Mais de 30 jovens de diversos seguimentos religiosos 
reuniram-se para debater algumas das controvérsias acerca 
destes temas contemporâneos, na perspectiva de suas 
diferentes tradições

Agentes de 
Promoção da 
Vida



Fruto de mais uma ação da Campanha “O amor lança fora todo 
medo”, o encontro contou com a presença de mais de 50 pessoas 
entre religiosos e demais interessados em desconstruir o 
comportamento intolerante subsidiado pelas por alguns membros e 
líderes das mais variadas tradições religiosas

Religião e homoafetividade
Roda de conversa 



Ecumenismo, 
diálogo
e
formação



Portal

Alimentação do Portal Ecumênico (do qual são signatários também a 
REJU, a CESE, o Centro Martin Luther King, o CLAI, o CEBI, o PROFEC, o 
CECA e as Igrejas IEAB e IECLB), que conta com mais de 10.000 acessos 
mensais. A página tem notícias produzidas com colaboração da ALC, 
CMI e de ACT Aliança

ecumênico



dossiê

O Dossiê Intolerância Religiosa, com mais de 4.500 acessos mensais, 
além de informações sobre o tema, coletadas de diversas fontes, 
apresenta o único Mapa da Intolerância Religiosa atualizado do país 

Intolerância religiosa



pública
teologia

 Coluna coordenada pelo 
teólogo Zwinglio Dias, que 
publicou no período artigos de 
cunho teológico sobre temas 
contemporâneos

 Contribuição à teologia 
pública e feminista, com a 
organização do Livro de 
Crônicas da teóloga Ivone 
Gebara (com possibilidade de 
tradução do texto para o 
inglês)



Tempo e presença
digital



Articulação política
Participação em instâncias de 

KOINONIA passou a representar no Conselho Latino Americano 
de Igrejas CLAI o Programa Fé Economia e Sociedade no Brasil 

boletim

Boas práticas
Primeiro 
número 
editado em 
2013 
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