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Escola Popular da EKM
e do Sínodo Paranapanema

Samba e Capoeira
Cultura brasileira
O samba e a capoeira são duas das diversas expressões culturais do Brasil.
Têm suas origens nas raízes afro-brasileiras e em comunidades carentes. Ambas
representam pólos na luta contra condições degradantes de vida e desenvolvem um
grande poder de integração entre as diferentes camadas sociais do Brasil.

Escola Popular
Viva, forte e mais intensa – Igreja da Liberdade
A Escola Popular é uma comunidade de caráter especial da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha,
que orienta-se por essas expressões culturais do Brasil – samba-percussão e capoeira – e as interpreta como trabalho de educação na fé cristã no âmbito da igreja. Na Escola Popular vivencia-se entre
outros, alegria, diversão com movimento e música em um intenso convívio uns com os outros. Com
essa interessante abordagem, a Escola Popular representa uma nova forma de trabalho de comunidade, onde todos – crianças, jovens e adultos – são muito bem vindos. Aqui eles são apoiados no
crescimento da fé e se engajam nas próprias atividades da Escola, como os treinos e ensaios semanais. Suas principais ações são, entre outras, cultos, festas, apresentações, shows, projetos contra o
racismo e em prol da diversidade.

Para maiores informações, fotos e muito mais visite

www.escola-popular.de

viva, forte e mais intensa - igreja da liberdade

Parceria entre o Sínodo
Paranapanema e a EKM

A Escola Popular
no Brasil

Vantagens

Explorar a cultura brasileira, conectar-se com a Alemanha
e desenvolver-se na fé cristã.

As comunidades engajam novos membros e ganham um
novo grupo da Escola Popular e novos impulsos na fé cristã.
O Sínodo Paranapanema ganha um novo parceiro, uma
conexão com a Alemanha e vivencia a cultura brasileira
dentro da igreja.
A EKM (Igreja Evangélica Luterana da Alemanha Central)
recebe inspiração e experiência do Brasil. Ganha novas forças no seu trabalho ecumênico e na luta por justiça e paz.
A Escola Popular se aproxima desse povo e cultura
que tanto a inspiram, conhece a vida e o dia-a-dia das
comunidades luteranas no Brasil, troca idéias e experiências. Além disso, lapida seu trabalho, enriquece-se
em qualidade artística e ganha inspiração para a mente
e o espírito.

Essa igreja divertida e inovadora pode acontecer aqui
também. A Escola Popular oferece infraestrutura especial que, por meio de cooperações, fomenta a formação
de novos grupos independentes e com gestão própria.
Graças a esse formato, os grupos podem existir na Alemanha, Polônia, Brasil ou em qualquer lugar do mundo
e ainda assim fazer parte da Escola Popular sem perder
a identidade de suas comunidades. Tudo isso praticando
samba-percussão e capoeira como confissão da fé cristã.

Deu vontade de fazer parte?
Converse com a sua comunidade e entre em contato
conosco agora mesmo! paranaue@escola-popular.de
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