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Link direto:
https://bityli.com/MgEeT

18h às 19h
ID: 839 8179 6728
senha: 927605

https://bityli.com/MgEeT


15
de agosto

16
de agosto

17
de agosto

18
de agosto

Podcasts

19
de agosto

O mistério da linguagem
Para tentar entender a imensidão da coragem de dizer "eu",  devemos

primeiro entender o que nos dá a oportunidade de dizer que eu.

A rachadura e a luz
"Há uma rachadura em tudo, é a partir daí que a luz entra".

 

Guardiões da vida
Há pessoas que tiveram "coragem de dizer eu" e que decidiram 

"estar lá um para o outro". O "nós" dentro do "eu".
 
 

Trabalhar é mudar
O treinamento contínuo é necessariamente baseado na capacidade

 de sempre fazer sentido o trabalho que você faz.
 
 

Educar à liberdade
Que relacionamentos as crianças e jovens precisam para descobrir

 a si mesmos e ao mundo? 
 
 



TRANSMISSÕESTRANSMISSÕES

1º  Os encontros seguintes serão
transmitidos com tradução em

Português (BR)

2º  As transmissões serão sempre no
mesmo horário (19h - Brasília) 

e no mesmo link (Zoom)

LLink direto:ink direto:
https://bityli.com/MgEeThttps://bityli.com/MgEeT

ID: 839 8179 6728ID: 839 8179 6728
senha: 927605senha: 92760519h19h

https://bityli.com/MgEeT


20
Adrien Candiard, 

dominicano Membro do Institut 
Dominicain d'études Orientales  (IDEO); 

de agosto

O eu, a fé e o 
desafio das culturas

Alberto Savorana,
porta-voz do Movimento Católico
Comunhão e Libertação.

Agbonkhianmeghe E. Orobator, 
jesuíta Presidente da Companhia de Jesus 

na África e Madagascar  (JCAM); 

A transformação daqueles que abraçam a
 fé cristã como adultos, redescobrindo e ao mesmo

tempo dando vida às suas próprias raízes culturais.
Verificando assim, que o cristianismo é a maior

realização do ser humano.



21
de agosto

A coragem de 
dizer 'eu'

Javier Prades, 
Reitor da Universidade 

de San Damaso de Madrid

 Bernhard Scholz,
Presidente da Fundação

 Meeting

As incertezas pandêmicas levaram muitas pessoas
 a olharem de novo para si mesmas. O convite para

 "a coragem de dizer 'eu'" torna-se incisivo no
 reconhecimento das necessidades profundas

 que caracterizam nossas vidas. Uma coragem que
 não se resigna ao drama da vida, mas assume como

 um desafio descobrir  o que pode satisfazer
 a espera que vibra em cada "eu".



22
de agosto

Do que o mundo é feito?
nas trilhas de partículas 

que escapam

Juan José Gómez Cadenas, 
Professor de Física, 
Centro Internacional de Física de Donostia 

Lucio Rossi,
Professor de Física 

da Universidade de Milão

Marco Bersanelli,
Professor de Física e Astrofísica 
da Universidade de Milão

Boa parte da realidade física que nos cerca é composta
 de matérias e energia que ainda não conhecemos.

Protagonistas neste campo de estudo contam suas
 aventuras como homens e como cientistas lutando

 com grandes questões abertas e com ferramentas
projetadas para interrogar a natureza em

 novos níveis de profundidade.



23
de agosto

Uma jornada ao 
cérebro em busca de

consciência

Marcello Massimini
Professor de Fisiologia 

 da Universidade de Milão 

Samir Suweis
Pesquisador em Física

na Universidade de Pádua

Tendemos a associar a capacidade de um organismo
 para resolver problemas (inteligência) com a presença

da experiência subjectiva (consciência). A associação
entre inteligência e consciência pode ser violada no

mundo natural, mas corre o risco de se tornar
completamente duvidosa devido aos avanços da

inteligência artificial. Em breve, a situação será ainda
mais complexa, e novos conceitos e ferramentas serão

necessários para nos ajudar a encontrar o caminho.



24
de agosto

Viver sem medo
na era da incerteza

Julián Carrón 
Professor de Teologia

Presidente de Comunhão e Libertação;

Charles Taylor 
Professor de Filosofia,
Vencedor do Prêmio Ratzinger 2019

Rowan Williams 
Professor de pensamento cristão

ex-arcebispo de Canterbury

A possibilidade de viver a incerteza do presente
 e o fenômeno da secularização como uma grande

oportunidade para a redescoberta, por um lado, da
natureza de si mesmo, e, por outro, da originalidade

 do acontecimento cristão. É um caminho onde
 nenhuma questão relativa ao humano é censurada:

 o holofote se volta para a realidade e mesmo as
 questões mais incômodas são aceitas

 como fator indispensável nesta aventura humana.



25
de agosto

A rede, as mídias sociais,
o dilema da comunicação

Roberta Cocco
Assessora de Transformação Digital

 e Serviços Cívicos

Derrick De Kerckhove
Sociólogo e Diretor Científico 
da revista digital Media Duemila

Enrico Gentina
Coordenador de Civilização Digital

e Organizador do TEDxTorino

Massimo Russo 
Diretor da Esquire Italia e
da Product Officer Europe

Marco Bardazzi 
Jornalista e especialista em Inovação
digital em jornalismo e comunicação.

Nesse cenário, é crescente a necessidade de uma
 educação para viver plenamente a era digital, para
identificar suas oportunidades e compreender seus

perigos. Mesmo na Internet, você precisa de coragem
 para dizer "eu" com consciência do que está em jogo.
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qualquer dúvida entre em contato pelo Instagram: 
@clu.brasil


