
 

“Deus doa a cada cristão a graça de escrever 

uma história de bem na vida dos seus irmãos, 

especialmente daqueles que realizaram coisas 

ruins. Com uma palavra, um abraço e um sorriso 

podemos transmitir aos outros aquilo que 

recebemos de mais precioso: o perdão” – Papa 

Francisco. 

“A Justiça Restaurativa é na verdade um modo, 

uma filosofia de vida. Isso decorre do sistema 

ético que ela corporifica” – Howard Zehr. 

“Quem foi que disse que para uma pessoa se 

comportar melhor ela tem que se sentir pior?” – 

Kay Pranis. 

 

 

 
 Núcleo de Paz da Catedral Nossa Senhora 
Aparecida de Cascavel-PR, comunica que estão 
abertas as inscrições para o CURSO DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA, ministrado pela equipe do pelo Núcleo 
de Paz Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese de 
Cascavel/PR.  

O curso será realizado no período de março a setembro de 
2020. A formação se destina às lideranças e às pessoas que 
precisam aprender a perdoar; às pessoas que pretendem se 
capacitar para promover o diálogo e a reconciliação com as 
técnicas dos Círculos de Paz e Vítima-Ofensor; bem como 
àquelas pessoas que desejam conhecer as bases da cultura de 
paz segundo a proposta da Justiça Restaurativa. 

O curso tem sido muito procurado por estudantes e 
profissionais das áreas do Direito, Serviço Social, Psicologia 
e Ciências Humanas em geral; professores, pedagogos, 
agentes das pastorais sociais, membros de Conselhos de 
Direitos, entre outros. 

Destaca-se que não há pré-requisitos pedagógicos. Toda a 
comunidade está convidada a participar, capacitando-se para 
promover o perdão e a reconciliação, construindo o Reino 
de Deus entre nós, pois o “céu já é aqui”. 

“JUSTIÇA RESTAURATIVA À LUZ DO EVANGELHO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrições: Perante a Secretaria Paroquial ou 
mediante envio do formulário anexo ao seguinte 

e-mail: luizjbedatty@gmail.com  

 
  
Carga-horária: 52 horas. 

Certificados emitidos pela Faculdade Bagozzi de Curitiba. 

 

VAGAS LIMITADAS

O
 

 CURSO 
DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14 DE MARÇO 

08 ÀS 12 HORAS 
 

Paróquia Catedral Nossa Senhora 

Aparecida 

Rua Rio Grande do Sul,  590 

Cascavel/PR 


