Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude
Setor Juventude - CNBB
SEMINÁRIO DE ELABORAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA GRUPOS
DE ADOLESCENTES E JOVENS
Não ardia o nosso coração no caminho?

Objetivos


Partilhar e trocar experiências



Refletir a – realidade juvenil e a evangelização a partir dos grupos



Aprofundar o – acompanhamento do PEF – Processo de educação da fé



Abrir horizontes - assumir a causa da vida com as juventudes



Produzir materiais – para a vida em grupo

Dia 2 de julho, domingo.
Objetivo: Acolher e apresentar as pessoas ao ambiente, à proposta metodológica do
seminário e umas as outras.
1º passo – preparar o ambiente, acolhida do grupo, organizar uma equipe para acolher,
Responsável: Elmira
2º Passo – entregar os crachás, pastas, indicação para a confecção das galerias das
experiências, organização do local de vendas de material. Responsável: Secretaria e
logística
12h00 - almoço
14h00 - Abertura festivo-cultural; oração; apresentação/ quebra gelo, divulgação das
equipes de coordenação e serviços, apresentação da assessoria: Responsável : Kelly
16h30min - Apresentação do processo e do Seminário – memória, objetivos, metodologia.
Ter presente os eixos norteadores: causa, projeto de vida, mística e dos cuidados linguagem
bíblico/pastoral, símbolos.
IMPORTANTE: caderno pessoal de anotações/ inferências – (anotações de idéias,
reflexões, perguntas – sobre o tema em questão, material que será usado na oficina de
elaboração)
17h00 - Grupos de partilha por região para as expectativas: Kelly
18h00 – intervalo
19h00 – jantar
20h00min – celebração eucarística de abertura do Seminário,

Dia 03 de julho, segunda feira.

Objetivo: Aprofundar ao tema juventude na perspectiva de abrir horizontes e compreender o
fenômeno juvenil no Brasil e na América Latina.
07h00 – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Oração
08h35min – Acolhida do dia – apresentação dos objetivos, apresentação dos convidados/as
para a mesa.
09h00 – 1ª Mesa de debate – A juventude em questão
a) Os desafios da juventude na América Latina em uma sociedade em mudanças –
Mario Sandoval – 40 minutos.
b) Juventude na realidade brasileira, trazendo os aspectos da situação da juventude
empobrecida - Miriam Abramovay - 40 Minutos.
10h15min – Intervalo
10h45min – 1º passo: um tempo pessoal para registro no caderno de inferências. 2º passo –
(Cochicho): em grupos de três ou quatro pessoas em plenária: questões, complementações,
acréscimos, dúvidas. 3º passo – partilha das reflexões em plenário de forma livre.
11h30min – Retorno para a mesa, tendo 15min para cada expositor/a
12h00 – almoço
14h00 – retorno para a plenária
Objetivo das Oficinas de ampliação de horizontes I:
Aprofundar a realidade juvenil a partir de situações concretas – aspectos da realidade
juvenil.
14h00 – Oficinas temáticas: Abrindo Horizontes I
1º passo – Apresentação do grupo e dos/as Oficineiros/as e dos objetivos da
oficina.Recorda o caderno das inferências
14h30min – Apresentação do tema
2º Passo: Apresentação do tema proposto a partir da experiência da realidade juvenil
(ver a dinâmica com o grupo responsável, se necessita material e que tipo de
material para ser providenciado antes).
16h15min – intervalo (lanche servido perto das oficinas)
16h30min – retorno e continuidade da reflexão
17h15min – Tema da Oficina em relação ao seminário
3º passo: Coordenação da Oficina – Faz a ligação do tema com o Seminário – Em
diálogo com o grupo: Que conteúdos, que necessidades, que perguntas formulam os
jovens? Quais perguntas provocam em nós? Quais buscas? Quais cuidados?
17h40min – avaliação

4º passo: Em que a oficina contribuiu para ampliar horizontes nesse tema e que
ainda poderia ser mais explorado?
17h50mim – 5º passo: tempo pessoal para registro.
18h00 - intervalo
18:30 – missa
19h00 - jantar
20h30min – Momento da Grande Tenda: cantos, dinâmicas de troca de experiências –
proposta organizada pela Kelly
22h00 - descanso

Dia 04 de julho, terça feira
7h00 – Levantar
7h30min – Café da manha
8h15min – Oração
Objetivo – conhecer e aprofundar a temática da juventude e religião, na perspectiva do
seguimento a Jesus.
08h45min – Objetivos do dia, acolhida aos expositores/as
09h00 - Mesa: A Juventude e a religião
1) Juventude e religião – Os desafios pastorais: Mário Sandoval (30min)
2) O Seguimento a Jesus – Pastora Dra. Ivoni R. Reimer
3) O Processo de Educação da Fé – Carmem Lucia Teixeira
10h00 – Intervalo
10h30min – Continuidade da mesa – com o Processo de educação da Fé: Dimensões e
processos - Explicitar a proposta assumida para o Seminário.
11h00 - Tempo pessoal para registro no caderno de inferências.
Em grupos de três ou quatro pessoas em plenária levantarem questões/ perguntas,
complementações, acréscimos, dúvidas – partilha das reflexões.
11h40min – Retorno para a mesa, tendo 10min para cada expositor/a
12h15min - almoço
14h00 – Oficinas de Ampliação de Horizontes II
Objetivo: Aprofundar a realidade juvenil a partir de situações concretas – aspectos da
realidade juvenil com enfoque nos aspectos pedagógicos e da organização.
14h00 – Oficinas temáticas: Abrindo Horizontes II
1º passo – Apresentação das pessoas, dos/as oficineiros/as e dos objetivos.
14h45min – Apresentação do tema

2º passo: Apresentação do tema proposto a partir da experiência da realidade juvenil
(ver a dinâmica com o grupo responsável, se necessita material e que tipo de
material para ser providenciado antes)
16h15min – intervalo (lanche servido perto das oficinas)
16h30min – retorno e continuidade da reflexão
17h15min – Tema da Oficina em relação ao seminário
3º passo : Coordenação da Oficina – Faz a ligação do tema com o Seminário – Em
diálogo com o grupo: Que conteúdos, que necessidades, que perguntas formulam os
jovens? Quais perguntas provocam em nós? Quais buscas? Quais cuidados?
17h40min – avaliação
4º passo: Em que a oficina contribuiu para ampliar horizontes nesse tema e que
ainda poderia ser mais explorado?
17h50min – 5º passo: tempo pessoal para registro no caderno de inferências.
18h00 - intervalo
18h30min – ???
19h00 - jantar
20h30min – Celebração da vigília

Dia 05 de julho, quarta feira.
Objetivo: Perceber o cenário dos jovens em grupo e do modo como lidam com a religião
com desafios e perspectivas e um tempo de parada.
07h00 – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Oração a partir do Oficio Divino da Juventude
08h45min - Apresentar os objetivos do dia, falar do dia livre para que as pessoas possam se
organizar.
Situar o processo do Seminário e a pesquisa dos dados e as pessoas que
contribuíram na coleta dos mesmos.
09h15min – Apresentar os dados da pesquisa sobre “A vida dos grupos de jovens” dados
que ajudem na elaboração de material: Hilário e Fernando, tempo para registro pessoal.
10h00 – Intervalo
10h30min - Diálogo com o grupo, dúvidas, observações, questões que os dados nos
colocam, outras pesquisas sobre juventude e religião que confirmam ou que apresentam
outros aspectos.
11h30min. A linguagem Bíblico-pastoral a partir dos lugares propostos pelas oficinas –
Responsável: Vanildes e Rezende.
12h00 – Almoço

Tarde livre e noite – Oferecer filmes, TV para assistir o jogo, locais para serem visitados
(mercado municipal, memorial do cerrado etc). Reunião da coordenação.
Dia 06 de julho, quinta feira.
Objetivo: Organizar a partir das oficinas as questões, assuntos a partir da dimensão e local
bíblico que cada oficina se concentra.
07h – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Oração nas oficinas
08h45min - Oficina de elaboração - organizadas por dimensões e o lugar bíblico conforme
ficha de inscrição. Cada oficina terá 40 pessoas organizadas em grupos menores e
plenárias.
Importante: Sempre iniciar e encerrar com um momento celebrativo, salmo, dança sagrada,
benção, pedidos, refrão meditativo.
1º passo – apresentação da coordenação, facilitador/a, secretaria, apresentação dos/as
participantes da oficina. Apresentar os passos para a elaboração do material. Cada oficina
produzirá 10 roteiros para grupos.
2º passo – Pequenos grupos e plenária – refletirem considerando o lugar bíblico e da
dimensão da formação: situar-se no lugar: quais são as buscas que percebemos neste
lugar? Que símbolos? Significados? Memória? - O que significa esta dimensão da pessoa?
10h00 – intervalo
10h30min – Síntese das reflexões sobre Juventude – partir das questões anotadas. Em
pequenos grupos e a partir do lugar e da dimensão olhar para a realidade da juventude, os
desafios pastorais organizarem as questões/ que percebemos. Depois plenária para
apresentar e organizar as questões.
12h00 – almoço
14h00 – Oficinas – Tempo para a elaboração da síntese da plenária (entregar a síntese na
secretaria geral). Importante: Aqui se trata de colocar todas as questões, preocupações.
Será uma síntese a partir do grupo que pode ser feito pela secretaria a partir do relato dos
grupos. O/a facilitador/a fica atento para aspectos que não aparecem ou que apareceram
mais vezes.
15h00 – Em pequenos grupos: A vida do grupo a partir da visita a um encontro semanal Partilha da vida e do roteiro: registrando aspectos que são importantes serem postos na
elaboração dos roteiros.
16h00 – intervalo
16h30min – Plenária dos grupos: cuidados, destaques e novas questões postas pelo roteiro
e visita.
18h00 – Intervalo

18h30min – missa diária
19h00 – jantar
20h30min - Partilha do Tema Central da Assembléia Geral dos Bispos do Brasil
Responsáveis: Solange, Ângela, Elen – desafios processos. Disponibilizar o texto para
leitura antecipada.

Dia 07 de julho, sexta feira.
Objetivo: Elencar os assuntos e temas para os roteiros dos encontros dentro de um
processo.
07h00 – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Oração feita nas oficinas.
08h45min – coordenação da oficina apresenta o caminho do dia
E organiza o povo em grupo: Fazer um elenco de temas/assuntos a partir das Questões já
sintetizadas e das buscas e necessidade da juventude nesta dimensão.
10h00 - intervalo
10h30min - Plenário para apresentação dos temas e escolha de 10 temas .
12h00 – almoço
14h00 – Voltar sobre o tema e dar uma ordem processual aos mesmos.
15h00 - organizar 10 subgrupos para elaborarem um roteiro de reunião a partir de um roteiro
comum. Cada sub grupo encarrega de um tema.
16h00 – intervalo
16h30min – continuação da elaboração, digitação, cópias
18h00 – intervalo
19h00 – jantar
20h30min – Celebração Eucarística
08 de julho, sábado.
07h00 – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Oração nas oficinas
08h45min – Plenária na Oficina – ver as questões do roteiro a ser partilhada – Podem ser
dois grupos, cada grupo escuta 05 roteiros. (ver o tempo de cada grupo para fazer as
devoluções – coerência e incoerências, reservar 30 min para cada roteiro)
10h00 – intervalo
10h30min – retorno
11h30min – Volta para o grupo de elaboração do roteiro e faz as correções sugeridas e
entrega para a secretaria com todas as observações.

12h00 – almoço
14h00 – continuidade do trabalho na oficina – avaliação – preparação dos pontos a serem
apresentados na plenária geral – 10 para cada oficina – Escolher uma forma de apresentar
e encerramento da oficina com uma celebração – roteiro comum aos grupos
16h00 – intervalo
16h30min - Plenária Geral – partilha das oficinas – descobertas, desafios a serem
partilhados com todos.
17h30min – Encaminhamentos – organização do material e da equipe de sistematização.
18h00 – encerramento
19h00 – jantar e festa
09 de julho, domingo
Objetivo: Motivar e preparar a capacitação do material a partir das regiões, celebrar o
caminho feito.
07h00 – levantar
07h30min – Café da manhã
08h15min – Celebração de encerramento
09h30min – Encaminhamentos: por grupos por regiões do Brasil para planejar as formas de
capacitação das regiões para o uso do material produzido e de outros materiais tais como: o
Ofício Divino das Comunidades, material da CF para jovens, DNJ. Elaborar proposta por
escrito para entregar.
No mesmo grupo conversar sobre a experiência pedagógica do Seminário – qual o
seu significado na caminhada da Igreja do Brasil, em que ele conseguiu cumprir os objetivos
propostos, quais os limites na metodologia, na coordenação, nas dinâmicas que
contribuíram e quais foram barreiras nesta concretização. Possibilidade de continuidade.
11h00 – Plenária – envio.
12h30min – almoço.

Goiânia – GO, julho de 2006.

