Reunião da Coordenação Executiva
do Seminário de Elaboração de Subsídio para grupos de Adolescentes e Jovens.
Brasília, 20 de abril de 2006.
Presentes: Ângela Falchetto, Carmem Lúcia Teixeira, João Carlos de Paula, Wagner
Rodrigues Cruz, Raquel Pulita e Mauro Rodrigues.
Pauta:
1. Leitura da Ata
2. Ver material produzido e publicado
3. Texto sugerido pela Elen para acrescentar
4. Convite para as pessoas com o roteiro das três oficinas com objetivo, metodologia,
coordenação. Como foi feito? Quem já respondeu? Quem falta convidar ou confirmar?
5. Ver questão financeira – Projetos enviados (Cada grupo parceiro com quanto vai entrar?)
6. Ver proposta da Engenho para Publicação
7. Marca do Seminário
8. Divulgação/ convite pessoal por Estado

1. Leitura da ata da última reunião: João iniciou a leitura da ata, seguido por
Carmem, Raquel, Ângela e Wagner.
Centros e Institutos
Carmem perguntou se Raquel e Mauro tinham alguma dúvida a cerca da ata uma
vez que era a primeira reunião que participavam. E questionou sobre o envolvimento dos
Centros: IFJ, AIAKA, Santa Fé - SP, pois não enviaram nenhuma resposta acerca do
seminário, o IPJ POA confirmou o envio dos nomes.
Dalmo Coelho de SP enviou mais alguns nomes do IPJ de SP, porém João irá recebê-los
para incluir na lista de convidados.
Foi enviado um questionário para coletagem de informações dos Centros e Institutos. Estas
informações serão expostas na 44ª AG – CNBB.
Carmem sugere a alteração do número de centros envolvidos (10), pois incluindo os CMP’s
(Centro Marista de Pastoral – que são 06) somos o total de 16 Centros e Institutos que
formam a Rede Brasileira.
Pesquisa
Carmem Lúcia apresentou a pesquisa que foi realizada nas paróquias. Dos 400
questionários enviados as Paróquias recebemos 356 questionários válidos, sendo que 38
deles não foram utilizados (18 que chegaram fora do prazo estabelecido e 20 que não tinha
como ser feita a análise por falta de dados), isso dá uma amostra qualitativa de 89%.
A leitura do material será feita por três equipes: Leste 1 – Sul 3 e Goiânia (CAJU).
O Hilário Dick fez uma leitura prévia dos dados, e apresentou um texto que merece uma
ampliação. Carmem apontou alguns questionamentos a luz do texto e a pesquisa nos emite
muitas perguntas.
A partir de alguns dados da pesquisa foi feita uma projeção do número de grupos
existentes – 144 mil grupos (sem contar os grupos de crisma), que resultam em 2 milhões
de jovens.

Ângela percebe que a busca de vivência grupal é muito isolada, quando se apresenta uma
proposta como esta da pesquisa se percebe que ela fica muito aquém no todo a qual está
inserida. Não há preparação na realização das atividades do grupo. Ainda assim a
quantidade de grupos abandonados é muito grande. Há uma ausência total de material para
a formação nos grupos de jovens em regiões de difícil acesso, pois só usam a bíblia e o
folheto da missa, isso gera muitas vezes desânimo no grupo.
 Uma pergunta que nos provoca: Como vamos garantir a capacitação para o uso do
material pós-Seminário? Faremos um treinamento em cima dos subsídios
elaborados?
2. Ver material produzido e publicado
Foram corrigidos todos os materiais e vamos utilizar os que estiverem na página da
CAJU. Sugerimos que os textos fossem divulgados em outras páginas: CNBB, Rede dos
Centros e Institutos (CAJU) e das páginas próprias dos Centros e Institutos: Anchietanum,
CAJU – RS, CMP’s, etc. Os textos serão os mesmos que estão disponíveis no sitio da
CAJU.
3. Texto sugerido pela Elen para acrescentar
João Carlos ficou responsável em ver com o Gisley o texto indicado pela Elen e será
encaminhado para toda a Coordenação Executiva, O Mauro ficou de fazer o contato com o
Gisley no IPJL2 esta semana.
4. Convite para as pessoas com o roteiro das três oficinas com objetivo,
metodologia, coordenação. Como foi feito? Quem já respondeu? Quem falta
convidar ou confirmar?
Situamos alguns convidados para o Seminário. Beozzo (Curso de Verão – SP) indicará
um nome, provavelmente será o Jorge Schmitz que esteve no 8º FNA; Carmem não fez
contato com o Ranulfo do CEPIS, ficou para Ângela fazer, e com o Rui do Mundo Jovem.
Ângela ficará responsável em fazer o contato com a Missão Jovem. A Rede Nordeste e o
Conselho Nacional da Juventude pela Elen. Wagner levantou o nome da Fundação Perseu
Abramo, João fará o contato enviando uma mensagem situando a Fundação Perseu Abramo
sobre o Seminário. Carmem fez contatos com o pessoal da Rede Latino-americana, com o
Peru. Levantamos o nome do Gustavo do CELAM (Ângela tem o contato dele). As Irmãs
Paulinas querem uma vaga para participar do Seminário. Vamos também enviar o material
a todos os bispos responsáveis pela juventude na CNBB. Encontramos dificuldades em
indicar nomes das realidades Norte, Nordeste e Noroeste, logo Wagner e Mauro ficaram
responsáveis em levantar 02 nomes que contemplem a realidade do sul do Pará: Altamira,
Rio Maria, Cametá, Macapá, Marabá. Raquel lembrou do Pe. Paulo, jesuíta, que está
morando em Porto Velho, ele era do Mato Grosso e pode indicar alguns nomes do Regional
Oeste 2.
Optamos por manter a lista de convidados em aberto e divulgá-la nos sitios existentes,
assim poderá ser indicada mais pessoas. João dividiu a lista de convidados por Regionais,
logo será importante a ajuda dos Centros e Institutos para preencher os dados dos
convidados e indicados por eles. É preciso nesse momento fazer esse trabalho de
MUTIRÃO.

Sobre as Oficinas Ampliadoras de Horizontes temos que ver como estão os convites,
sugerimos que na oficina DST/AIDS fosse feito o convite ao pessoal do Ministério da
Saúde e a Pastoral da Aids.
João fará o contato com o Gisley sobre o convidado a refletir sobre Segmento a Jesus
que será D. Joaquim Mol (bispo auxiliar de Belo Horizonte).
Eis as Oficinas Ampliadoras de Horizontes (nome indicado e responsável):
- MST: Valdir/ Vanildes CAJU
- Hip Hop: Observatório da Juventudeda UFMG/ Gisley
- Pré-universitário: CAJU/ Carmem e Lourival
- Analfabetismo: (?)/ Carmem e Lourival
- Violência, prisão: Carmem Silveira Oliveira/ Carmem Lúcia
- Saúde, AIDS: Ministério da Saúde/ Raquel e Elen
- Questão indígena e ribeirinha: (RO e São Gabriel)/ Emanuel e Vanilsa
- Afro-descendente: Afro-Regae / Conselho Nacional da Juventude (Elen)
- Questão de gênero: Transas do Corpo/ Lourival
- Crisma: Diretório da Crisma Nacional/ Ângela
- Vocacional: Documento Nacional/ Ângela
- PJ: Representação no Conselho Nacional da Juventude
- PJE: Inserção nas Escolas Públicas e Grêmios Estudantis
- PJR: Roberto – experiência Campesina
- PJMP: Movimento sem Universidade
- PJM: Perspectiva metodológica e pedagógica/ Wagner e João
- AJS: Perspectiva metodológica e pedagógica/ Ângela
- Anchietanum: Voluntariado Jovem/ Carmem
Ver roteiro das oficinas
a. Que conteúdo
b. Que necessidades
c. Que perguntas: formulam os jovens? Provocadas nos jovens? Que
buscas?
-

Eixo norteador
a. Causa
b. Mística
c. Símbolo
d. Linguagem

-

Roteiro
a.
b.
c.
d.
e.

Apresentação breve do grupo * Salmo
Apresentação dos propositores do tema
Metodologia/ objetivo da oficina e desta para o seminário
Em que ficar atento? Eixo norteador + Conteúdo
Realização da oficina – Proposição do tema, avaliação * Encerrar
com benção
f. Inferência – pessoal (conclusão particular)

-

Oficinas 2: Explicar os passos das oficinas:



 objetivo/ dinâmica/ passos práticos
 Texto: lugares/ dimensões/
1. Pesquisa – retorna para a plenária geral
2. Roteiro das visitas – partilha nos grupos dos quarenta (Destaques sobre
as visitas na perspectiva da elaboração. Serão grupos formados por 04
pessoas)
Sistematizar – Secretariar - Coordenar


Quais são a buscas que percebemos nesse lugar?

a. Sistematizador – perceber os destaques e o que significa
b. Secretário – ficar atentos às diversidades de temas que sairão das oficinas
c. Coordenador – o que mais significa?
3. Retomar o conteúdo a partir da dimensão e do lugar bíblico
Social
Juventude
Teol
Ped
Experiência
Org






Simb. Causa
Ling. (Ed Pop.)
Mística/ Gênero

Perguntas> levantam vários temas > Organização das perguntas em temas
(saiam 30 temas) > Escolher 10 temas > Ordenar os temas a partir da lógica
do processo > 10 grupos de 4 e um 1 roteiro por grupo > Apresentação 10
roteiros
Os roteiros são formuladores de perguntas que resultarão em respostas
diferentes conforme a realidades dos grupos atingidos.
As respostas serão de diversas experiências: urbana, rural, escola, crisma,
gênero, etc. O que nos move são as dimensões.

5. Ver questão financeira – Projetos enviados (Cada grupo parceiro com quanto
vai entrar?)
A DKA confirmou financiamento, pois foi enviado a eles um Projeto em nome do setor
Juventude da CNBB; a CNBB financiará aproximadamente 5 mil reais, o valor solicitado a
eles foram de R$ 7.000,00; Ângela conversou com a Madre Superiora FMA da Casa Geral
das Salesianas em Roma e disseram contribuirão, porém ainda não definiu o valor. O valor
solicitado foi de R$ 15 a 20 mil; A Adveniat pediu que fosse reenviado o projeto, com a
mudança do nome do solicitante, pois necessita da assinatura do bispo responsável e eles
garantem a ajuda, Carmem colocou seu nome como responsável pelo Projeto; O CERIS,
Cáritas e os Jesuítas não responderam até o momento.
Temos que ver com os participantes como poderão ajudar, em especial os Centros e
Institutos que possam garantir a hospedagem das indicações que fizeram. Os parceiros
arcarão com as despesas dos participantes do próprio centro ou instituto. Também ver a
possibilidade dos indicados de congregações arcarem com a sua própria despesa e o

apadrinhamento de um jovem. Ver a possibilidade do Conselho Nacional da Juventude,
Ministério da Saúde em conseguir passagens aéreas para os participantes longínquos.
 Comunicação Oficial: Perguntar a todos se estão de acordo com a proposta de cada
um assumir a hospedagem dos seus e se caso seja de Congregação se pode assumir
suas despesas para garantir a vinda dos jovens para o Seminário.
Também não vamos deixar de fazer os contatos com as financiadoras dos Projetos
financeiros.

6. Ver proposta da Engenho para Publicação/ Marca do Seminário
A Engenho apresentou duas propostas de acompanhamento das publicações com uma
breve explicação do símbolo do Seminário. Nós optamos pela proposta de número um, que
traduz aquilo que pensamos na reunião em Março na CAJU. O restante da proposta
depende da questão financeira que ainda está no ar.

7. Reunião com a Pastoral Catequética e Vocacional
Participantes: Ângela, Carmem, Pe. Jamisão e Ir. Maria Aparecida – Assessor/a da Pastoral
Catequética da CNBB, Pe. Tarciso – Assessor Pastoral Vocacional da CNBB
‘Exposição da proposta do seminário desde a pesquisa à sua realização (Carmem),
para os assessores e assessoras da catequese e pastoral vocacional. Possibilidade de
assumirem duas oficinas para o seminário de acordo com suas atuações pastorais.
a. A pastoral catequética se manifestou dificuldade para participar
devido ao Encontro no Panamá, mas se responsabilizou em indicar
um nome para a oficina.
b. A pastoral vocacional fará a indicação após consulta.
Solicitamos que houvesse a liberação da parte do diretório catequético que se refere a
adolescência e juventude para disponibilização na página da CAJU, os responsáveis
disseram que tudo bem, pois ainda o Diretório está em Roma aguardando aprovação.

Datas das Próximas Reuniões:



22/ Maio – CAJU
30 a 01/07 – No Centro Pastoral D. Fernando

 Garantir a Elen nas próximas reuniões.

João Carlos de Paula e Mauro Costa Rodrigues

