Goiânia – GO, 15 de fevereiro de 2005.
Gente amiga da Rede Brasileira,
Neste ano de 2006 temos várias atividades em conjunto. É muito importante no
fortalecimento da Rede que a informação circule entre nós. Uma resposta, mesmo que
breve e óbvia, dará ânimo para continuar a tarefa.
Este comunicado tem o objetivo de recordar alguns encaminhamentos do 1º
Seminário Nacional de Produção de Material para grupos de Jovens a ser realizado nos
dias 02 a 09 de julho de 2006, em Goiânia.
Recordamos:
1) Estão na coordenação do Seminário todos os Centros e Institutos da Rede e na
coordenação executiva: Ir. Wagner, Pe. Gisley, Lourival, Carmem e Ir. Ângela;
2) Haverá nos dias 06 a 08 de março, em Goiânia, uma reunião de preparação do
Seminário: programa, pré-projeto, convidados/as-participantes, etc para a
coordenação executiva, aberto a todos os Centros e Institutos que virão para o
Fórum Nacional de Assessores;
3) Para esta reunião trazer ou enviar:
a. Lista de pessoas que este são indicadas para participar do Seminário por
este Centro ou Instituto sendo estas de acordo com os critérios que estão
no relatório anterior (membros, congregação, assessores que trabalham
com juventude (PJs, PV, Catequese-crisma), coordenações jovens);
b. Proposta financeira: responsabilidade de todos/as. Meta: não cobrar
hospedagem dos participantes (Diária em Goiânia R$ 35,00);
c. Responsabilidade que cada Centro ou Instituto deseja assumir no Evento
e nome das pessoas que ajudarão nas coordenações dos serviços.
4) Quanto à pesquisa:
a. Questionário: “Vida dos Grupos de Jovens” – está em anexo a
quantidade que conseguimos até agora. Já escrevi pessoalmente a várias
pessoas, liguei... solicitando ajuda para que no mês de fevereiro
consigamos esta meta para cada regional. Vejam como mobilizar. Será
importante estes dados nesta primeira reunião.
b. Materiais produzidos sobre juventude, para grupos de jovens, em todos
os espaços – tem chegado, porém muito pouco expressivo. Enviamos
carta a todos os bispos do Brasil, as Editoras Católicas, as coordenações
regionais e nacionais. Tudo que conseguir traga para esta reunião. Já
estamos catalogando o que chegou.
5) Quanto aos instrumentos de preparação:
a. Estamos trabalhando um texto fruto do Seminário na CNBB, na CAJU
para estudo prévio sobre juventude. Pensamos que todos/as os
participantes precisam de uma leitura comum que estaremos supondo na
metodologia. Como nos preparar em cada um dos centros e Institutos?
Espero que estas memórias nos ajudem a preparar para este encontro. Tenho
certeza que este evento trará ventos novos para todos nós que estamos envolvidos/as
no trabalho de cidadania, evangelização e autonomia da juventude.
Abraços, Carmem (em nome da Equipe que se reuniu dia 13/02: Ir. Ângela e
Lourival, com consulta ao Gisley).

