


Ecumenismo, 
Superação da 

Intolerância 
Religiosa 

Justiça de 
Gênero 

&
Esse eixo é um olhar especial, uma visão 
transversal sobre todas as práticas de KOINONIA, 
um critério verificador da medida em que cada 
ação promove o Ecumenismo,  a Superação de 
Intolerancias Religiosas e a Justiça de Gênero. É 
relacionado à própria identidade da Instituição



Conteúdo 
relacionado

Dossiês online Diversidade 
Sexual, Intolerância 

Religiosa e Violência contra 
a mulher, reunindo 

informações sobre os três 
temas

Página de KOINONIA no 
Facebook

Site de  KOINONIA

Veículos que difundem 
conteúdos relacionados 
às temáticas 
transversais 



Direitos das 
Mulheres e da 
População 
LGBTT

Eixo temático atravessado pela perspectiva do 
ecumenismo e da superação da intolerância 

religiosa. Promove direitos das mulheres e da 
população LGBTT, aprofundando o debate sobre 

o tema entre religiosos



Fruto de Parceria com a 
prefeitura de São Paulo, o 

programa contribui para que a 
população transgênero amplie 
sua  experiência cidadã. Para 

isso são oferecidas 
oportunidades de escolarização, 
profissionalização, colocação no 

mercado de trabalho

KOINONIA  coordena  a 
formação em direitos 

humanos,  debatendo com  
os e as participantes temas 

como identidade, políticas 
públicas e participação 



Novas, vozes, 
atrizes e 
atores políticos

“Me senti humana, 
gente, acolhida”
Amanda Marfree, 

30, primeira 
participante a 

concluir o ensino 
médio pelo 

Transcidadania.



Juventude 
LGBTT e 
Direitos

Projeto Reforçando Laços
Formando jovens  multiplicadores  de 

informação e diálogo sobre prevenção 
de DST/Aids, com atenção à linguagem 

e às práticas culturais desses sujeitos



Juventude 
LGBTT e 
Direitos

“Jovens LGBT, Estado laico e Direitos 
Humanos: uma convivência harmoniosa?”
Série de vídeos sobre sexualidades, laicidade e direitos 

na experiência jovem LGBT



Incidência 
Pública sobre 
Direitos LGBTT

Seminário sobre visibilidade Trans

Evento organizado pela Prefeitura de São Paulo, AIDS Healthcare
Foundation (AHF Brasil), a Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, KOINONIA Presença Ecumênica e 

Serviço, Fóruns Paulista e Municipal de Travestis e Transexuais, 
pesquisadores e ativistas LGBT



Incidência 
Pública sobre 
Direitos LGBTT

Feira Cultural e Parada do 
Orgulho LGBT

Durante a Semana da Diversidade Sexual, 
KOINONIA marcou presença nestes dois 

momentos importantes de luta pelos direitos 
LGBT



Enfrentamento 
da Intolerância 
Religiosa

Caminhada na Mesma Fé no Mesmo Axé

Participação  na organização do evento que reuniu  
cerca de  150 pessoas de diversas religiões em 
Itaquera, SP , para a segunda edição desse ato 

ecumênico contra a intolerância religiosa



Enfrentamento 
da Intolerância 
Religiosa

KOINONIA foi representada por Ester 
Lisboa que, a convite da organização do 
evento, ministrou a palestra “Saúde, 
Religião e Direitos” no primeiro dia do 
seminário 



Espaços de culto 
na acolhida de 

mulheres em 
situação de 

violência  

Rede Religiosa de Proteção à Mulher 
Vítima de Violência  
Nos locais de culto, onde muitas vezes regulam-se 
práticas e papéis de gênero, discute-se a importância de 
enfrentar a violência  contra a mulher. O grande objetivo 
é transformar espaços religiosos em pontos de 
acolhimento e encaminhamento de casos de violência 



Debatendo 
diversidade 
sexual e gênero 
em comunidades 
religiosas

Rodas de Conversa
A Rede atua ainda criando oportunidades de reflexão e 
troca coletiva entre religiosas e religiosos, a respeito da 

relação  entre sexualidades e identidades, bem como 
dessas últimas com a política, visando contribuir  para 

a superação das discriminações baseadas na fé



Religiões contra 
a epidemia de 
HIV/Aids

III Seminário AIDS e Religiões, no Ceará
Organizado pela Pastoral de AIDS e pelo Programa de 

DST/AIDS do município de Juazeiro do Norte (CE), 
evento promove a reflexão sobre o papel que as 

comunidades de fé devem ter e têm na prevenção e 
conscientização sobre o HIV/AIDS e o acolhimento das 

pessoas vivendo com AIDS. 



Conteúdo 
relacionado Revista semestral 

Traspresente, sobre as 
principais ações do programa 
Transcidadania

Cartilha Religião e Diversidade Sexual. 
Olhares progressistas de religiosas e 
religiosos de várias tradições sobre o tema

Boletim Saúde e Direitos de 
KOINONIA

KOINONIA em Movimetno.
Publicação online trazendo 

atualizações sobre as ações de 
KOINONIA SP



Direitos das 
Comunidades 
Negras 
Tradicionais

Fortalecimento político de comunidades 
negras tradicionais, promovendo a 

igualdade de gênero, os valores 
ecumênicos e a liberdade religiosa



Enfrentando 
violências 
contra 
mulheres 
negras rurais 

Realizada na cidade de Camamu (BA), promove 
o debate sobre desigualdade de gênero e 

violência. A ideia é criar oportunidades para que 
agricultoras e artesãs  locais  comercializem  

sua produção, incidindo publicamente na 
questão da violência contra a mulher. A atividade 

caminha para a sua quinta edição

Feira de Mulheres do Baixo Sul



Enfrentando 
violências 
contra 
mulheres 
negras rurais 

+
Estimulando o debate sobre igualdade de 
gênero a partir do olhar  e dos problemas das 
mulheres negras rurais, são criadas propostas 
de participação e controle social

Seminário Lutando por um Mundo 
sem Violência contra as Mulheres no 
Baixo Sul da Bahia



Na inclusão 
produtiva de 
mulheres 
quilombolas

Fortalecer e ampliar redes femininas e mistas de 
economia solidária e comércio justo, investindo no 
amplo reconhecimento da identidade quilombola e 
das desigualdades de gênero

Projeto Comércio com Identidade



Na defesa de 
direitos 
quilombolas

Em novembro de 2015, KOINONIA, articulada com 
outras instituições, publica carta sobre o conflito 
territorial envolvendo as comunidades do Varjão e 
Barroso. Esse seria um dos passos fundamentais no 
caminho para a resolução da situação

Mediação de conflito territorial 
na Região do Baixo Sul (BA)



Na defesa de 
direitos 
quilombolas

A partir do conhecimento sobre leis, políticas e da análise 
participativa de conjuntura, são traçadas estratégias para 
assegurar os direitos da comunidade, visando também o 
reforço do protagonismo de lideranças locais.

Rodas de conversa sobre 
direitos das comunidades +



Conteúdo 
relacionado

Comunidade do OQ no 
Facebook

Atlas Quilombola, com mais de XX 
comunidades catalogadas

Site do Observatório 
Quilombola, alimentado pela 

equipe e rede de parceiros 
locais 

Livro Caminhadas Sonhos e Lutas, 
sobre  a experiência de 

fortalecimento de mulheres negras 
rurais na região do Baixo Sul da 

Bahia

Difusão de 
conhecimento e 
informação sobre a 
questão  quilombola 
em diferentes 
linguagens e suportes



Pelos direitos 
das 
comunidades 
negras 
tradicionais

O encontro das 
comunidades como 

forma de produzir 
saberes e capacidades 

de resistência

Intercâmbios entre 
comunidades negras 

tradicionais



Pelos direitos 
das 
comunidades 
de terreiro

Realizado até abril de 2016, teve como objetivo 
principal ampliar o acesso de integrantes de 
terreiros de candomblé de Salvador - em especial 
jovens -, a oportunidades de trabalho, melhoria de 
renda e a formas de defesa e expansão de seus 
direitos.

Projeto Axé com Arte



“Empoderar esses jovens era o que 
buscávamos e conseguimos atingir 
a nossa meta. Além de geração de 

renda trabalhamos temas como 
relações de gênero, violência e 

intolerância religiosa”

Mônica Santos, 35, Articuladora 
do Terreiro Unzo Maiala

Multiplicando 
atrizes e 
atores políticos



O estímulo às práticas 
produtivas e a valorização da 
ancestralidade originaram 
diferentes atividades de 
geração de renda , adaptadas 
às experiências e expectativas 
de cada um dos 11 terreiros 
participantes



Pelos direitos 
da juventude 

de terreiro Jovens, representantes do poder público e agências 
internacionais debatem sobre caminhos para uma experiência 
de juventude plena de direitos.

Seminário de juventude negra 
sobre o mundo do trabalho



Estimulando o 
diálogo inter-
religioso entre 
os jovens

Reuniu representantes de diferentes tradições 
para, a partir de um olhar religioso, contribuir 
para o enfrentamento do genocídio da 
população jovem e negra 

Encontro inter-religoso
de juventude



Conteúdo 
relacionado

Fala Egbé, 
informativo das 

comunidades negras 

Página do projeto 
Axé com Arte

Manter as comunidades 
negras tradicionais informadas 
sobre seus direitos e pautar a 
agenda pública  com as 
demandas políticas trazidas 
pelas comunidades



Pelos direitos de 
crianças e 

adolescente a 
partir da visão 

das religiões de 
matriz africana

Ação global do UNICEF para mobilizar 
organizações seculares e religiosas, 
unindo a fé e os esforços pela garantia  
da sobrevivência, desenvolvimento, 
proteção e bem-estar de meninas e 
meninos por meio de ações de 
prevenção da violência e da promoção 
do registro civil de nascimento

Movimento Paz e Proteção



Incidências 
públicas

Ações visando impactar a agenda pública nacional e 
internacional em torno dos eixos temáticos prioritários. 

Visam desde chamar atenção para casos de violação de 
direitos - produzindo experiências exemplares - até a 

proposição de mudanças no campo da legislação e das 
políticas públicas  



Ecumenismo 
em defesa 

da Casa 
Comum

Lutar pelos direitos de todos os seres e 
pelo respeito ao meio ambiente fazem 
parte de uma leitura ecumênica  que 
entende a importância da proteção de 
nossa Casa Comum, bem como  
daquelas e daqueles que mais sofrem 
com as injustiças climáticas



Ecumenismo 
por direitos

O FE Brasil, representado por KOINONIA, na figura de 
seu assessor Jorge Atílio Iulianelli, participa, em Utrecht, 
Holanda, do Grupo de Trabalho de Assessoria sobre 
Incidência Pública, dedicado a pensar formas de influir 
para modificar estruturas que permitem a reprodução das 
injustiças.

KOINONIA representa o Fórum Ecumênico 
Brasil (FE Brasil) em reunião da rede global 
ACT Aliança



Membros do FE ACT Brasil reunidos com Pauliina Parhiala
e Sushant Agarwal, diretora executiva e moderador de ACT 
Aliança, respectivamente. Foram compartilhadas 
informações sobre as ações do fórum, indicando a 
importância do apoio de ACT Aliança para a 
internacionalização de causas

+Ecumenismo 
por direitos

Membros do FE ACT Brasil compartilham 
suas experiências e ações com ACT Aliança



Representada por seu diretor executivo, Rafael Soares de 
Oliveira, KOINONIA participou do “Encontro sobre o Papel dos 
Líderes Religiosos das Américas na Prevenção da Incitação à 
Violência Capaz de Levar a Crimes Atrozes”.

Ecumenismo 
por direitos

Encontro promovido pela ONU reúne 
lideranças religiosas das Américas em debate 
sobre caminhos para frear a violência 
intolerante+



O Fórum Ecumênico ACT-Brasil (FEACT) denuncia para 
parceiros ecumênicos internacionais a ruptura democrática 
ocorrida no Brasil. Em sua carta, o FEACT destacou pontos que 
considera preocupantes na conjuntura política brasileira atual.

Ecumenismo 
por direitos

Organizações ecumênicas se manifestam sobre 
a conjuntura brasileira em carta aberta+



Mobilização nacional afirmando a importância do legado 
democrático para a tolerância. 

Ecumenismo 
por direitos

Religiosas e Religiosos pela Democracia+



Promovida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic), a 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) e o Centro de Estudos 
Bíblicos (CEBI), a missão  contou com mais 16 instituições entre as 
quais KOINONIA

Ecumenismo 
por direitos

Missão ecumênica de apoio aos 
Guarani Kaiowá do MS+



Incidências 
pelos direitos 
das 
comunidades 
negras 
tradicionais

Encontros periódicos envolvendo representantes 
de terreiros e quilombolas , com o objetivo de 
fortalecer agendas articuladas de promoção de 
seus direitos

Reuniões de comunidades negras 
tradicionais pautando a agenda pública

Nesse encontro, 
Terreiros e Quilombolas 
da Bahia divulgam carta 
contra a retirada de 
seus direitos



Pela 
superação 
das 
intolerâncias

Em junho de 2015, a jovem candomblecista de 
apenas 11 anos foi vítima da violência 
intolerante 

Participação nas mobilizações e 
incidências em torno do caso Kailane



Pela 
superação 
das 
intolerâncias

KOINONIA participou de 
diferentes momentos de 
mobilização e ativismo em torno 
do caso, publicando  inclusive um 
artigo em um jornal carioca de 
grande circulação

“Com a expansão do 
conservadorismo 
religioso, refletido no 
Legislativo, a suposta lei 
que legitima a pedrada 
aproxima-se 
perigosamente das leis 
de verdade”
Rafael Soares de 
Oliveira

+



Pela 
superação 
das 
intolerâncias

A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) lançou, 
na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 
um documento com informações nacionais sobre casos de 
intolerância. KOINONIA colaborou com dados sobre casos 
noticiados pela imprensa

Audiência pública Intolerância 
Religiosa e Democracia na Alerj+



Pela 
superação 
das 
intolerâncias

A data foi marcada por uma mobilização de religiosas 
e religiosos na Central do Brasil que marcou o 

lançamento da Vigília da Dignidade 

Dia Nacional de Combate a 
Intolerância Religiosa

+



Pela 
superação 
das 
intolerâncias

Respondendo às discriminações, xenofobias, aos 
patriarcalismos e ações de anulação de direitos que estão na 
base da desconstrução do princípio de igualdade entre todas 

as pessoas e a natureza, a sociedade civil brasileira e 
internacional promoverá, em 1º de agosto a Vigília da 

Dignidade, no Rio, cidade sede das Olimpíadas

Vigília da Dignidade

+



Conteúdo 
relacionado

Página no Facebook do 
Movimento Somos 

Dignidade 

Página dedicada a 
divulgação das 
atividades do  
Movimento Somos 
Dignidade



Comunicação em números

Visualizações/ano

Site de 
KOINONIA

512.601

Alcance total/ano

Facebook de 
KOINONIA

566.835

Curtidores

Facebook de 
KOINONIA

4.300

Curtidores

Facebook do 
Portal 

Ecumênico

3.900

Acessos desde a criação

Dossiê 
Ecumenismo

300

Dossiê 
Intolerância 

105.405

Dossiê Aids e 
Religiões

8.394

Dossiê 
Violência 
Contra a 
Mulher

13.158

Acessos desde a criação Acessos desde a criação Acessos desde a criação

Duração média da Sessão: 00:07:38
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