Reunião extraordinária da Rede Brasileira de Centros e Institutos
Reunião no Anchietanum

São Paulo, 14 de abril de 2005.
Nesta reunião, estiveram presentes:
 Gisley (IPJ/BH);
 Padre Passos (Centro Pastoral Santa Fé);
 Nice e Padre Boran (Centro de Capacitação da Juventude);
 Padre Herreros, Padre Sefrin, Padre Jomêr, Irmão Salvador, Luciana, Iracy e Liciana
(Centro Pastoral de Juventude Anchietanum).

Pauta:
 Explanação do Gisley sobre o 9º Encontro da Rede Brasileira de Centros e Institutos;
 Repasse das principais diretrizes da reunião da Equipe de Publicações, ocorrida em 23, 24
e 25/02.
Iniciou-se a reunião com uma breve partilha sobre o trabalho que cada um têm
desenvolvido em seu Instituto. Logo após, Gisley começou a leitura das principais deliberações do
9º Encontro.
Informações sobre o 9º Encontro da Rede Brasileira de Centros e Institutos
Gisley explicou que, neste encontro, houve a formação de algumas equipes que exercerão
suas funções durante os anos de 2005 e 2006:
 Coordenação (Responsável: CPJA);
 Publicações (Responsável: IPJ – BH e POA, CAJU e CCJ);
 Comunicação (Responsável: CAJU);
 Coordenação do 10º Encontro (Responsável: CCJ)
A partir disto, foram lidas as diretrizes do 9º Encontro e as responsabilidades de cada
equipe criada. Foi exposto que a Coordenação terá as seguintes atribuições:
 Funcionar como elo dinamizador das atividades entre a Rede, o Setor Juventude, o
CEBI e a PJB;
 Garantir a representatividade da Rede nos diversos encontros em que for solicitada a
sua participação. Neste item, foi destacado o encontro dos Maristas em abril;
 Entrar em contato com a PJB para o Seminário sobre o Processo de Educação da Fé,
que ocorrerá em julho;
 Organizar a tesouraria da Rede e refletir sobre sua sustentabilidade;
 Entrar em contato com os institutos que não participaram no 9º Encontro;
 Enviar uma carta para o IPJ-SP para apoiá-los e verificar uma forma deles se
integrarem na Rede;
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A responsabilidade de cada instituto é o envio de suas respectivas programações para a
Equipe de Comunicação e a elaboração de notícias para a homepage.
Gisley destacou que, neste momento, a Coordenação deverá verificar com a CAJU se já foi
fechado o texto para o folder da Rede, assim como o Marco Referencial.
Publicações
Foi realizada a leitura da ata da reunião da Equipe de Publicação, realizada em fevereiro
de 2005, com os respectivos esclarecimentos por parte de Gisley. A partir daí, os participantes da
reunião colocaram suas impressões sobre a proposta.
 Foi questionado se as mudanças sugeridas (layout, público-alvo, nome) não
criariam uma outra revista e qual seria o nosso interesse em se manter ligado com
a PJ Caminho, tendo em vista que é muito difícil continuar vendendo as
assinaturas da revista sem saber qual será o seu futuro. Afirmou-se que não é
possível fazer um bom marketing da revista e vender suas assinaturas sem
garantir para o leitor o que virá depois do número 100.
 No que se refere à divulgação, foi sugerido que fossem dados alguns exemplares
da revista para as dioceses, para que o jovem possa ter acesso ao material e,
posteriormente, tornar-se um assinante. Dentro disto, sugeriu-se que se investigue
os motivos da falência da revista PJ Caminho (financeiro, administrativo), para que
possamos sonhar com os pés na realidade. Ainda no aspecto do marketing, foi dito
para que olhássemos para revistas que possuem uma boa veiculação, como por
exemplo, Mundo Jovem e Mensageiro, verificando se algumas de suas estratégias
podem ser úteis para Rede em suas publicações.
 Comentou-se que era importante refletir sobre qual instituto irá administrar a
revista e questionou-se sobre a despesa que sairia desta administração.
Gisley reforçou que a Rede busca fortalecer-se e conquistar seu espaço por meio das
publicações e, para isto, conta com a dedicação de cada instituto que a compõe. Ele concluiu
dizendo que aguarda o retorno dos institutos com sugestões e propostas sobre as publicações da
Rede.
Em seguida, o grupo partilhou suas percepções sobre a Rede e a atuação de seus
institutos.
 Afirmou-se que a Rede consome uma certa energia, pois já há muitas atividades
nos próprios centros e que, desenvolver atividades em comum é um grande
desafio.
 Colocou-se que os centros devem se manifestar quando os prazos são muito
curtos ou as tarefas muito complexas, para que a Rede possa caminhar de acordo
com as capacidades de cada um. Em vista disto, foi reforçado a importância de
cada um saber lidar com a realidade dos outros institutos, respeitando suas
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limitações e tendo sempre em vista que, objetivos muito difíceis podem gerar
frustração e desânimo.
 Questionou-se se a Internet é o melhor meio de comunicação entre os centros,
tendo em vista os horários dos bate-papos e o fato de nem todos terem acesso à
Internet rápida, fazendo com que número de pessoas que tomam as decisões não
seja tão representativo. Gisley justificou que este meio não é o melhor, mas é o
mais prático e barato.
 Outro ponto de reflexão foi à questão da autonomia dos representantes nos
Encontros da Rede, tendo em vista que nem sempre esta pessoa pode decidir
tudo. Gisley explicou que estes espaços são de reflexão, mas que é importante
que os centros enviem pessoas que possam tomar decisões naquele momento e
considera relevante que todos os centros tenham em mente o que querem com a
sua participação na Rede.
Ao final, Padre Boran falou brevemente sobre sua viagem a Argentina. Contou que o Setor
de Comunicação da Rede da América Latina, solicita que os institutos enviem notícias para o
boletim. Ele informou também que a casa do próximo encontro já foi alugada e, por enquanto, não
foi fechada a assessoria. A equipe de coordenação pede sugestões de pauta, tendo em vista o
tema: Acompanhamento do amadurecimento da fé do jovem na América Latina. Padre Sefrin
completou estas informações com a leitura do e-mail de Sérgio, que solicitava aos institutos
brasileiros um texto sobre a realidade social juvenil do país.
Tendo cumprido os objetivos estabelecidos na pauta, a reunião foi encerrada e Gisley,
Padre Boran e Nice reuniram-se posteriormente para conversarem sobre as publicações.
Secretaria da reunião:
Liciana Caneschi e Padre Jomêr
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