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1º Congresso Igrejas e Comunidade LGBTI+ vai debater o respeito à 
diversidade nas comunidades religiosas em São Paulo

Representatividade política, epidemia de HIV/ Aids, políticas públicas, acolhimento nas 
igrejas, experiências de resistência e leituras bíblicas a partir de outras teologias, são alguns 

exemplos dos temas que serão abordados durante os 4 dias de evento

O 1º Congresso Igrejas e Comunidade LGBTI+ vai acontecer durante os dias 19 a 23 de junho, na 
Paróquia da Santíssima Trindade da Igreja Episcopal Anglicana em São Paulo.

No mês marcado pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, que neste ano relembra os 50 anos da 
Revolta de StoneWall, a cidade vai receber pela primeira vez um evento que vai discutir a diversidade 
sexual e de gêneros a partir de uma perspectiva ecumênica, interreligiosa e latino-americana.

As mesas e oficinas de diversos temas como saúde, políticas públicas, política, inclusão, arte, entre 
outros, vão reunir lideranças políticas e religiosas, movimentos sociais e defesa dos direitos humanos, 
pessoas que pesquisam ou são interessadas na relação entre espiritualidade e questões LGBTI+. 

O objetivo é além de discutir e refletir sobre espiritualidade e diversidade mas também estreitar 
laços dos espaços religiosos para minimizar o preconceito e intolerância no contexto desafiador do 
crescimento dos fundamentalismos e da fragilização de direitos de LGBTI+. O evento se encerra com um 
bloco de religiosos pela diversidade na Parada do Orgulho LGBTI+ no dia 23 de junho. 

O congresso é um esforço coletivo de diversas organizações. As inscrições estão abertas e custam R$ 50 
como forma de colaborar com bolsas para pessoas que gostariam de ir mas não tem recursos financeiros. Além 
disso foi criada uma vaquinha virtual para colaboração com essas bolsas.

Importância do movimento ecumênico e inter-religioso no enfrentamento de discursos 
religiosos fundamentalistas

É urgente e necessária a integração e reaproximação dos setores progressistas das religiões com 
o compromisso da afirmação e promoção dos direitos da comunidade LGBTI+ dado o contexto de 
retrocessos dos direitos LGBTI+ na maioria da região Latino Americana; o aumento significativo do 
fundamentalismo com campanhas  “contra a Ideologia de Gênero” e “Escola sem Partido”; e o aumento 
das desigualdades e violências que gera o aumento das vulnerabilidades da população LGBTI+.

Colocar todo cristão e/ou comunidade cristã dentro deste pacote é um equívoco, e é sobre isso que 
o “1º Congresso Igrejas e Comunidade LGBTI+” vai tratar. 

A verdade é que as comunidades baseadas na fé cristã têm apresentado diferentes posições 
nas questões envolvendo suas espiritualidades e a diversidade sexual e de gênero. Ora apoiando e 
acolhendo, ora excluindo ou invisibilizando seus fiéis e suas lideranças, tornando, ou não, seus espaços 
religiosos seguros.

https://igrejasecomunidade.wixsite.com/igrejaselgbti
https://igrejasecomunidade.wixsite.com/igrejaselgbti
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/542766
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/542766
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E por isso o Congresso surge como uma demanda que vai além da análise de conjuntura; promoção 
de exemplos de ações inspiradoras no campo religioso e LGBTI+; a criação de redes de articulação de 
iniciativas existentes; e fortalecimento de atores para incidência pública na defesa dos direitos em um 
contexto de enfrentamentos e busca de proteção.

O Congresso busca utilizar a experiência de ecumenismo amplo, que no Brasil tem importância desde 
o período da ditadura militar, demonstrou ser uma importante ferramenta para o avanço do debate em 
pautas muitas vezes consideradas tabus no ambiente religioso. 

Uma perspectiva ampla de ecumenismo permite estender a mesa para todas as pessoas de boa 
vontade, sejam elas de fé ou não, mas que compartilhem de um compromisso com a justiça e a inclusão 
de todas as pessoas.

Sobre os organizadores
A organização do evento está com a própria Paróquia da Santíssima Trindade de São Paulo e KOINONIA 
Presença Ecumênica e Serviço, organização social interreligiosa.
KOINONIA já atua há mais de 20 anos com a temática, como na coordenação do Programa Municipal 
Transcidadania; e a Paróquia da Santíssima Trindade tem uma longa caminhada de acolhimento de pessoas 
LGBTI+ na comunidade, e desde o ano passado realiza cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo 
gênero. Além disso o evento conta com apoio e parcerias com diversas organizações, igrejas e coletivos que 
discutem e/ ou apoiam a temática da diversidade.

Serviço:
Nome do evento: 1º Congresso Igrejas e Comunidade LGBTI+
Local: Paróquia da Santíssima Trindade (São Paulo) 
Dias: 19 a 23 de junho de 2019 

Site: https://igrejasecomunidade.wixsite.com/igrejaselgbti
Inscrições para jornalistas: http://bit.ly/CredenciamentoCongressoIgrejasComunidadeLGBTI

Apoio 
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil/Junta 
Nacional de Educação Teológica (JUNET)
Christian Aid Brasil
Associação da Parada do Orgulho LGBT de 
São Paulo
AHF Brasil

Parceiros
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs - CONIC
Igreja da Comunidade Metropolitana de São 
Paulo - ICM
Rede Ecumênica da Juventude - REJU
Evangélicas Pela Igualdade de Gênero - EIG
Evangelicxs Pela Diversidade
Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTI+
Mandrágora Netmal - Grupo de Estudo de 
Gênero e Religião
Mesa Redonda Latinx - Fé, Família e Igualdade
Associação Brasileira de Famílias 
Homotransafetivas - ABRAFH
Agência Latino-Americana e Caribenha de 
Comunicação - ALC

Para mais informações/ atendimento à imprensa:

Natália Blanco - Assessoria de Comunicação
KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço

(11) 97297-1378
 e-mail: comunica@koinonia.org.br

https://web.facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Sant%C3%ADssima-Trindade-IEAB-176431715839215/?ref=br_rs
http://koinonia.org.br/
http://koinonia.org.br/
https://igrejasecomunidade.wixsite.com/igrejaselgbti
http://bit.ly/CredenciamentoCongressoIgrejasComunidadeLGBTI

