
 

World Forum on Theology and Liberation 
Forum Mundial de Teologia e Libertação 
Foro Mundial de Teología y Liberación 
Forum Mondial de Théologie et Libération 

 

 

PUCRS/FATEO – Theology and Society Research Project 
WFTL Permanent Secretariat 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 8 / 4º Andar - Sala 405/29 
Caixa Postal: 1429 
CEP: 90619-900 - Porto Alegre/RS – Brasil  

Phone/fax: 55 (51) 3320-3940 
 

wftlnews@gmail.com 

http://fmtlofficio.org/ 
 

Quem somos   

Sou Selenir  Gonçalves Kronbauer  - atual secretária executiva do FMTL 

O FMTL,  hoje, tem como secretário geral o Frei Luiz Carlos Susin   

Um conselho permanente formado por  11 instituições  e um comitê internacional  

O FMTL  surge há 17 anos  ... 

Em Janeiro de 2003, durante a terceira edição do Forum Social Mundial (FSM) em 

Porto Alegre, num encontro entre teólogos surgiu a ideia de se realizar uma atividade 

sobre a Teologia da Libertação na programação do Fórum Mundial Social.  

O grupo decidiu levar adiante a proposta, somando esforços com iniciativas 

semelhantes na região de Porto Alegre e outras regiões do Brasil. que  a partir de várias 

entidades representadas, foi constituído um Comitê Organizador para realizar o que 

ganhava a dimensão de um “Fórum Mundial de Teologia e Libertação” (FMTL), que 

seria realizado nas vésperas do, então, próximo FSM. 

Nos tornamos Um espaço de encontro para reflexão teológica de alternativas e 

possibilidades de mundo, tendo em vista contribuir para a construção de uma rede 

mundial de teologias contextuais marcadas por perspectivas de libertação. Em espírito 

ecumênico, acolhe e promove a expressão de espiritualidades ecológicas, motivando o 

aprofundamento de problemas globais de ordem socioeconômica à luz dos recursos da 

teologia e vice-versa.  

É um espaço que favorece o diálogo entre diferenças de gênero, religião, etnias, 

culturas, gerações e capacidades físicas, fomentando uma produção teológica cujo 

discurso contribua com práticas transformadoras na sociedade, a fim de promover a 

formação de cidadãos e cidadãs atuantes na construção de um mundo novo solidário. 

OBJETIVOS do FMTL 

Contribuir na construção de uma rede mundial de teologias contextuais em perspectiva 

de libertação. 
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 Integrar experiências de espiritualidade, práticas de libertação e discursos 

teológicos. 

 Incluir a participação de diversos movimentos e organizações de libertação, com 

suas espiritualidades, no Fórum Mundial de Teologia e Libertação 

 Realçar o diálogo inter-religioso como alternativa ao fundamentalismo, com a 

finalidade de abolir a pobreza e trabalhar pela paz. 

 Discernir como tornar-se proativos nos processos de transformação social. 

 Ajudar a criar relações interculturais, inter-religiosas e inter-etnicas baseadas na 

igualdade inclusiva em perspectiva de gênero. 

 Conectar nossas deliberações com os valores e propostas do Fórum Social 

Mundial. 

Hoje, Temos uma programação para os próximos meses que serão webinars organizadas 

pelos membros participantes do FMTL, a partir de nossos trabalhos em pesquisas 

acadêmicas e dos temas de pesquisas associadas às questões atuais sociais, religiosas, 

ecológicas  e econômicas  em tempo  de pandemia.  

Queremos nos unir às ações do FSM em janeiro de 2021 ou na data a ser definida. 

Assim, nossa expectativa é que possamos participar de alguma atividade que for 

organizada para o evento do FSM e somar esforços com os demais movimentos.  

Muito obrigada.  

  

 

 

 

 


