Reunião da Rede na Ampliada Nacional da PJ- 11/01/05
Estiveram presentes na reunião: Aiaká (Devilson, Emanuel
CAJU (Carmem, Elsie e Hugo Cassimiro); IPJ – SP (Ademir e
IPJ – Leste II (Hugo e Edivaldo); CCJ (Nice); Centros
(Joilson) e esteve presente Ângela Falquetto ( assessora
PJB/Setor Juventude) e o Renato do ES.

e Ellen);
Renato);
Maristas
nacional

Carmem situou o grupo desde a última reunião da Rede em setembro
de 2004 em Porto Alegre. Falou-se das deliberações para a
construção da Rede com a coordenação – Anchietanum; comunicação
– Caju; e um grup9 para dinamizar a proposta doa publicações:
Crisley, Nice e Carmem.
Foi comunicado sobre as duas reuniões virtuais que aconteceram em
dezembro: o tema das publicações – livros, revistas etc.
Quanto à revista PJ a Caminho, comunicou-se que o IPJ/POA aceitou
a proposta de a revista ser assumida pela rede, coordenada pelo IPJ,
com proposta de temas, assinaturas...
Foi pedido ao grupo para enviar as sugestões do nome da revista,
sugestão do projeto grafito. Também se comunicou sobre a reunião
no Fórum social Mundial e também, no FNA – Fórum Nacional de
Assessores da PJB.
Falamos também sobre o projeto de publicações elaborado pela CAJU
para iniciar a reflexão.
Ademir sugeriu que temos as Escolas de lideranças que pode ser
publicadas, Emanuel falou que a rede também pode aprofundar o
processo de educação da fé entre outros temas.
O grupo apontou que as publicações em rede podem ajudar a
aproximar mais da realidade das regiões e da linguagem dos jovens.
Ficou sugerido que os nomes dos e das participantes da reunião
pudessem ser incluídos na lista criada na internet. Foi sugerido que
nesta lista pudessem ser trocados textos sobre os temas como:
assessoria, grupos... ; enviar o projeto de publicações e, os pedidos
sobre a comunicação.
No final, Ademir do IPJ – SP, apresentou ao situação do Instituto que
foi criado por um grupo de leigos/as, tem o objetivo de apoiar as
iniciativas da PJ mas não tem ligação com a hierarquia ou
congregações. Ele está com o estatuto e regimento já encaminhado;
em sede, equipe de sete pessoas e a proposta de organizar grupo de
reflexão temáticos.

