REDE BRASILEIRA DE CENTRO E
INSTITUTOS DE JUVENTUDE - RECIJU
SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL
Tema: A evangelização da Juventude
a partir dos grupos de jovens
Lema: Não ardia nosso coração no caminho?

Projeto do Seminário
Data: de 02 a 09 de julho de 2006
Local: O encontro será no Centro Pastoral D. Fernando, com capacidade para mais de 200
pessoas. A idéia do Seminário é abrir espaço para todos e todas interessados/as no projeto de
evangelização da Juventude. Escolheu-se Goiânia – GO por ser um local no centro do país e isto
faz diminuir as despesas, tanto de passagem como de hospedagem.
Memória e justificativa
1. A idéia de ter um seminário de produção de material para grupos de jovens surgiu das
reflexões feitas pela equipe de publicação da Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude
em sua reunião em fevereiro de 2005, por ocasião do Fórum Nacional de Assessores. Nesta
reunião ficou constatado que estamos vivendo um tempo em os/as adolescentes e jovens da Igreja
do Brasil passam por um profundo descrédito. Há, além disso, um grande desemprego que
provoca desesperança, desconfiança e eliminação desta faixa etária por uma ausência de políticas
públicas, ou ainda, pelas diversas situações de exclusão. Este sentimento influi de modo direto em
nossa prática pastoral eclesial.
Há que se considerar, ainda, que os jovens sofrem, por parte das lideranças adultas, um
grande descrédito e, com isso, poucos são os espaço para se organizarem a partir de suas
necessidades concretas, respeitando o protagonismo juvenil tão necessário nesta faixa etária.
2. Existe um crescente clamor dos jovens que estão nos grupos por falta de material que
contribua para seus encontros semanais e outras atividades. A proposta mais processual foi
elaborada na década de 1990, exigindo uma retomada que envolva tudo que foi elaborado de
modo sistemático para propor um novo caminho.
3. A evangelização da juventude precisa oferecer instrumentos e meios concretos para que
os jovens possam caminhar no seu dia a dia possibilitando-os uma formação mais sistemática que
os desperte para a sua inserção comprometida na comunidade eclesial e social a partir de uma
mística.
4. Despertar na juventude o sentimento de pertença a um corpo eclesial como cristãos
batizados abertos à missão universal, despertando-os para realização de missão jovem em suas
realidades com a finalidade de viverem a dimensão missionária na evangelização da juventude.
Trabalhar as dimensões da pessoa e despertar para a vida em grupo será um grande desafio para
estes tempos atuais.
5. Elaborar materiais que provoquem uma formação sistemática da fé a partir da
integralidade da pessoa despertando-a para assumir seu protagonismo no mundo. Há no Brasil

muitos grupos que trabalham com a evangelização da juventude, porém de forma dispersa. Esse
seminário quer reunir estas forças e propor uma tarefa mais próxima, respeitando as diversidades
que temos neste caminho e na juventude.
6. Acreditamos que um seminário nacional de produção será um espaço concreto para
construir e ampliar esses desejos. Esta experiência possibilitará o encontro de diversos agentes
que, no seu dia a dia, acompanham grupos e organizações juvenis ou estão envolvidos/as na
pesquisa e no estudo da temática dos adolescentes e jovens. Será uma oportunidade de realizar um
mutirão para coletar dados da realidade, de material produzido e de possibilitar uma ação conjunta
dos agentes envolvidos nos Centros e Institutos de Juventude, no Setor Juventude da CNBB e nas
Congregações que atuam diretamente junto aos Centros e Institutos e com as lideranças e
coordenações das Pastorais da Juventude, bem como os movimentos eclesiais.
7. Todo este esforço comum em retomar a evangelização da juventude situa-se em um
momento histórico que exige da Igreja, e, das pessoas que acreditam na vida um posicionamento
claro frente a este desafio que nos colocam a juventude. A CNBB dedicará o tema central da sua
44ª Assembléia Geral no estudo deste tema; há uma campanha em todas instâncias da Igreja do
Brasil solicitando que a CF -2008 tenha como tema a Juventude para garantir que seja tratado de
forma pedagógica junto às comunidades locais. E o Seminário quer coletar todos estes esforços
para ser uma resposta contundente a vida da juventude.
8. É a primeira vez que propõe uma atividade que reúne vários grupos que estão
assumindo a evangelização da juventude na Igreja do Brasil: jovens coordenadores/as,
assessores/as, Centros e Institutos do Brasil, Congregações e outras iniciativas estão sendo
convidadas das participar desta tarefa de primeiro refletir sobre a juventude e seus desafios na
evangelização e preparar um material apropriado para os grupos de jovens.
Objetivo Geral
Refletir a realidade da evangelização da juventude no Brasil a partir dos grupos de jovens
para elaborar um diagnóstico afim de que atualize os meios e instrumentos que contribuam em
uma maior vivência do processo de educação da fé com os adolescentes e jovens a partir dos
grupos de jovens.
Objetivos Específicos
1- Aprofundar a realidade da juventude e seus grupos, identificando os temas de seus
interesses;
2- Elaborar uma proposta de plano de ação para ser vivido nos grupos de jovens em três
anos;
3- Traduzir este plano em roteiros para grupos de adolescentes e jovens, considerando os
grupos a partir da crisma e, ainda, sua localização ou ambiente comunidades urbanas,
rurais, cidades de médio e pequeno porte, escolas, universidades, meio popular;
Ponto de partida


A necessidade de materiais apropriados para o trabalho com os jovens dos grupos
organizados;








A motivação da Rede Brasileira de Centros e Institutos em realizar uma ação conjunta na
perspectiva do acompanhamento aos grupos com a retomada da produção de materiais
apropriados para esta faixa etária.
O fato de que o ano de 2005 ter retomado, em vários momentos, o Processo de Educação
na Fé, abrindo novos desafios para o trabalho a partir das Pastorais de Juventude e outros
grupos que trabalham a evangelização dos mesmos;
O fato de a 44ª Assembléia Geral da CNBB, em maio de 2006, terá como tema central:
Evangelização da Juventude: desafios e perspectivas pastorais;
A campanha de coleta de assinaturas na perspectiva de que a CF 2008 tenha como tema a
juventude;
Os planos trienais das PJs, suas orientações e dos trabalhos feitos pelas congregações;
O fato de o Conselho Mundial das Igrejas assumir o tema da Juventude e da Mulher como
um dos temas em um Fórum Mundial das Igrejas Cristãs, em janeiro de 2006.
Ponto de chegada








Diagnóstico da realidade dos adolescentes e jovens no que se refere à evangelização da
juventude na Igreja Católica a partir dos grupos;
Um banco de dados sobre as produções sobre/para/da Juventude organizado para ser fonte
de pesquisa;
Um plano de formação que oriente o trabalho de evangelização para ser desenvolvido
pelos grupos de jovens com materiais.
Roteiros para os grupos de jovens;
Maior atenção na construção dos projetos de vida da juventude;
Uma opção pela juventude pela Igreja do Brasil, de forma eficaz e concreta
Metodologia

A opção metodológica buscará garantir o envolvimento e a participação de todos/as
envolvidos na construção do material, desde a preparação. Opta pela metodologia da educação
popular, tendo como referência elementos para a elaboração do Projeto de Vida, ou seja, a questão
vocacional.

Etapas a serem realizadas no caminho:
1ª Etapa: setembro a dezembro de 2005.
 Levantamento da realidade da evangelização das Pastorais da Juventude no Brasil a partir
dos grupos de jovens: com o levantamento de uma amostra qualitativa em 400 paróquias
do Brasil e, com a coleta de materiais produzidos sobre/de/para/com a juventude, nos
diversos ambientes e espaços para organização de um banco de dados para ser fonte de
pesquisa.
 Elaboração e envio do projeto financeiro para buscar fontes de sustentação para o caminho
proposto.
2ª Etapa: janeiro a maio de 2006.
 Organização e leitura dos dados, dos materiais e construção de banco de dados.

 Construção do diagnóstico e de um programa geral (Plano pedagógico de 3 anos) que sirva
de base para o seminário de julho de 2006.
 Seleção dos convidados/as
 Proposta da metodologia e distribuição de tarefas entre os realizadores
3ª Etapa: junho e julho de 2006.
 Configuração da metodologia do seminário, tendo como eixo orientador a construção de
projeto de vida com os jovens e a metodologia da educação popular. Considerar as
sugestões de Conferências gerais de temas de estudo e análise e, oficinas de elaboração.
 Definição das equipes de serviço: coordenação do processo, liturgia, comunicação/
divulgação/ registro, acompanhamento da pesquisa (dados das paróquias e materiais
produzidos sobre e para a juventude em todos os níveis e instituições),
 Realização do seminário.
4ª Etapa: agosto a fevereiro de 2007.
 Sistematizações finais.
 Trabalho das equipes de revisão
 Publicações e divulgação.
 Capacitação para uso do material.
 Prestação de contas.
Quem são os promotores/as:
A Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude articula desde 1989, os Centros e
Institutos de juventude que oferecem atividades nas áreas de formação, assessoria e pesquisa em
juventude. Atualmente dez centros e institutos fazem parte desta rede no Brasil. São eles:
Esta rede oferece o Curso de Especialização em Juventude, até então na Unisinos, com três turmas
e, agora, em Goiânia, na Casa da Juventude; está estudando a proposta de oferecer uma Revista
sobre a temática juvenil. Ela também está articulada com a RED PASTORAL Latino Americana
de Pastoral Juvenil com institutos desde os EUA, organizados para os jovens latinos que lá vivem
até a Argentina.
O Seminário tem caráter nacional e é uma proposta da Rede Brasileira de Centros e
Institutos de Juventude em parceria com o Setor Juventude da CNBB. Estão sendo oferecidas 200
vagas distribuídas entres assessores, educadores, coordenações e Congregações que atuam com
adolescentes e jovens. A coordenação geral do processo fica sob a responsabilidade da Casa da
Juventude Pe. Burnier - CAJU nas pessoas de Carmem Lucia Teixeira e Lourival Rodrigues da
Silva, do Instituto de Pastoral da Juventude – IPJ leste II – na pessoa do Pe.Gisley Azevedo, do
Centro Marista de Pastoral Ir. José Wagner e do Setor Juventude da CNBB, na pessoa da
Ir.Ângela Falchetto.
O Setor Juventude da CNBB – esse acompanha o projeto de evangelização da juventude
na Igreja do Brasil através das coordenações das Pastorais de Juventude, das congregações e
movimentos eclesiais e da relação na CNBB com as outras iniciativas da Igreja para os Jovens no
Brasil, na América Latina e na Igreja do mundo.
Destinatários
- Integrantes dos Centros e Institutos da Rede Brasileira de Juventude;

- Congregações religiosas que estão integradas nesta Rede;
- Coordenações e Assessorias das pastorais de juventude;
- Setores e pastorais que trabalham com jovens.
Convidados





Bispos referenciais da evangelização da juventude;
Peritos: Mario Sandoval (Chile); Pe.Horácio Penengo (Uruguai); Pe.Armelim de Sousa
(Venezuela); Juan Pablo Moreno (Bolívia), Luiz Alberto Gomes de Souza e Solange
Rodrigues (Iser), Ranulfo do CEPIS, D. Joaquim Mool (PUC-MG)
Rede Latina Americana de Centros e Institutos de Pastoral Juvenil, Ação Educativa, Rede
Nordeste de Jovens, Conselho Nacional de Juventude
CELAM – Seção Juventude (Pe. Gustavo)
Critérios de participação








Capacidade de reflexão e elaboração;
Acompanhamento e envolvimento no processo de preparação;
Envolvimento no trabalho com a juventude com grupos ou organizações juvenis;
Disponibilidade de tempo integral para participar do Seminário;
Disponibilidade a dedicar-se a este projeto de elaboração de materiais em sintonia com o
clamor dos jovens;
Idade acima de 22 anos.
Comunicação do evento
Motivação e envolvimento pessoal

Devido à característica peculiar do evento achamos que processo de inscrição deverá ser
organizado por “convidados/as”. Todos os Centros, Institutos, Setor Juventude, Coordenações de
serviços de Evangelização da Juventude indica uma lista de pessoas e estas serão convidadas a
participarem do evento.
Em cada regional formou uma equipe de pessoas para realizar a pesquisa sobre a “Vida do
Grupo de Jovens” e coleta do material produzido. Estas pessoas também estão acompanhando o
projeto e divulgando pessoalmente entre as lideranças locais. Elas também foram convocadas a
enviar os nomes.
Setor Juventude – CNBB
O Setor Juventude, na pessoa da Ângela, ficou de entrar em contato com os organismos e
as Pastorais em nível nacional para motivar a sua participação e envolvimento. Foi enviado carta
aos bispos diocesanos convidando para enviar os materiais produzidos nas dioceses e informando
o processo a ser desencadeado. No Seminário Nacional realizado na CNBB foi comunicado e
assumido como parte do processo a ser desencadeado pela Comissão que desenvolve o tema
Central da Assembléia Geral da CNBB.Será divulgada noticias no boletim e site da CNBB.
Com as Pastorais de Juventude

Na reunião da Coordenação Nacional das PJs Carmem esteve presente falando
pessoalmente com os secretários/as nacionais e pedindo ajuda para enviar os questionários,
materiais produzidos e nomes das pessoas que interessam em participar do Seminário de
Produção. O Sitio da PJ Nacional está divulgando o processo.
Com a Rede Brasileira
Cada Centro e Instituto da Rede ficaram de divulgar nas suas atividades, com as
congregações envolvidas nas atividades e na direção, nos seus meios de comunicação próprios. A
Casa da Juventude, Goiânia, disponibilizou no sitio todas as informações sobre o Seminário e as
pesquisas que antecedem.
Será feito uma carta/folder com os dados mais importantes para garantir a linguagem
comum e as informações para todos os grupos interessados.
Com a Rede Latino-Americana e a PJ Latino Americana
Foi enviado em dezembro um convite especial para todos os centros da América Latina,
Secretaria de Juventude do CELAM e, outros assessores que já fizeram parte da Secretaria do
CELAM em outros mandatos anteriores.
Material de preparação
São pressupostos, como preparação do Seminário, a leitura e a reflexão em grupos menores,
das seguintes publicações:










Os desafios da Evangelização da Juventude – Texto sistematizado a partir de seminários de
2005 pela Carmem Lucia Teixeira e por Pe. Hilário Dick, sj.
Doc. da AG- 44- CNBB - Evangelização da Juventude - maio de 2006.
Estudos da CNBB - 76 - Marco Referencial da PJB
CAJU - Passos na Travessia da Fé.
CELAM - Projeto de Vida: Caminho vocacional da Pastoral da Juventude Latinoamericana
Diretório Geral da Catequese - CNBB
DGAE - Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2003-2007
CELAM - Civilização do Amor – Tarefa e Esperança (especialmente a Parte III, do Marco
Operacional).
Retratos da Juventude Brasileira – Pesquisa Perseu abramo.
Recursos financeiros

Queremos coletivamente buscar junto às entidades, grupos e pessoas o apoio financeiro de
modo a garantir que aqueles/as que se dispuserem a participar tenham as suas despesas assumidas
e, ainda, que a sua doação seja o trabalho na produção do material. Por isto, estamos solicitando
ajuda para estes gastos.
Previsão de gastos

Na preparação
Reuniões de preparação (proposta de textos, metodológica,

8 .000,00

construção dos instrumentos)
Publicação dos resultados da pesquisa via eletrônica,
diagramação, etc.
Correio e comunicações
Na realização
Hospedagens e diárias para 200 pessoas – R$ 40,00
Assessorias temáticas e metodológicas
Passagens de assessoria e convidados
Média das passagens por pessoa R$ 600,00
Material didático e de secretaria
Na Publicação do material
Encontro de revisão do material
Projeto Gráfico de cinco roteiros
Diagramação
Ilustração e capa
Revisão dos textos e edição
Produção gráfica
Impressão de 301 mil exemplares de 5 cadernos, valor unitário
R$ 0,99.(Livretos de 40 páginas cada um, impressão em papel
sulfite 75 gr. 1x1 cor, Capa em cartão supremo 230gr, 4 x 0.
formato 15 x 21).
Divulgação e envio (transporte)
Capacitação o uso do material2
Total previsto

2.000,00
3.000,00
64.000,00
16.000,00
16.000,00
120.000,00
5.000,00
2.000,00
2.250,00
2.000,00
4.000,00
8.800,00
1.000,00
148.500,00

3.000,00
x
R$ 397.550,00

Solicitação de parceria no projeto:
Congregações participantes da Rede
FO – FASTENOPFER – Suíça
Kirsche Inote
Fundação Pórticos
DKA
Adveniat
Ceris
Pontifícias Obras Missionárias
Cáritas
Projeto de Evangelização – CNBB
AEC – Associação das Escolas Católicas
Venda do material para entidades e grupos
Total

1
2

36.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
40.000,00
15.000,00
10.000,00
21.550,00
R$ 397.550,00
Goiânia, abril de 2006.

Esse valor não é o ideal, temos consciência pela pesquisa realizada que o mínimo poderia ser 50 mil exemplares.
Esse valor será assumido pelas dioceses, regionais, centros e institutos de juventude no programa posterior.

Carmem Lucia Teixeira
Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude

