Seminário Nacional: Elaboração de subsídios para grupos de adolescentes e jovens

02 a 09 de julho de 2006
“Não ardia nosso coração no caminho?”

CARTA CONVITE
“A febre da juventude é o que conserva o mundo na tempestade normal;
Quando a juventude perde o estusiasmo,
o mundo inteiro estremece”.
George Bernanos

Estimado/a irmão/ã,
Já se aproxima o mês de julho e nele a realização Seminário Nacional:
Elaboração de subsídios para grupos de adolescentes e jovens, que acontecerá de 02
a 09 de julho de 2006, em Goiânia, GO - uma iniciativa da Rede Brasileira de Centros e
Institutos de Juventude em parceria com o Setor Juventude da CNBB.
Queremos juntar as pessoas que no dia-a-dia fazem opção pela juventude para
refletir sobre a realidade evangelizadora a partir dos grupos de jovens, elaborando
instrumentos que contribuam para a vivência do processo de educação na fé.
Já são muitas as pessoas que foram indicadas para abraçar essa missão em nome
da juventude. Você é uma delas! Nos alegramos em confirmar a indicação de seu nome
para participar de tão importante atividade e esperamos contar com sua presença e
contribuição nesse seminário. Você é nosso/a convidado/a para essa missão!
Há muito tempo sonhávamos com a realização de uma atividade de elaboração
que aglutinasse experiências do Brasil inteiro. Agora é realidade e nosso Seminário
contará com a presença de pessoas de toda nossa imensa pátria amada, de norte a sul,
além de representantes de outros países da América Latina. Será uma diversidade que
enriquecerá o conhecimento e as experiências não somente dos/as participantes, como
da juventude, que terá a possibilidade de receber subsídios atualizados na sua realidade,
resgatando experiências e apontando suas necessidades de formação integral.
É importante que você tenha claro o caminho de preparação que propomos para
a participação no Seminário. Apontamos, a seguir, as “paradas” que você deverá fazer
antes da viagem para Goiânia:
1. Reservar a data para participar integralmente:
- Início: almoço no domingo – 02/07.
- Término: almoço no domingo – 09/07.
2. Confirmar sua participação com o envio da FICHA DE INSCRIÇÃO e
ROTEIRO DA VISITA EM UMA REUNIÃO DE GRUPO DE JOVENS1
(Conforme anexos 1 e 2) ATÉ DIA 10 DE JUNHO para:
1

Este roteiro será preenchido por todos/as do seminário a partir da participação em um encontro/reunião
de um grupo de jovens escolhido com esta finalidade. É bom combinar com o grupo para garantir
algumas respostas no final da reunião. Esse instrumento será usado na dinâmica do Seminário e para
ampliar a pesquisa já iniciada sobre a “Vida do Grupo de Jovens”. Qualquer dúvida entrar em contato
com Carmem pesquisa@casadajuventude.org.br

SECRETARIA DO SEMINÁRIO NACIONAL: ELABORAÇÃO DE SUBSÍDIOS
PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS (aos cuidados de João Carlos de
Paula).
SDS – Edifício Venâncio III – salas 307/308 – 3º andar
Asa Sul – Brasília – DF CEP 70393-900
Telefone: (61) 3225.4283 / Fax: (61) 3226 – 6422
E-mail: juventude@marista.edu.br
 Importante: Caso esteja impossibilitado/a de participar, favor enviar
comunicação para a secretaria do Seminário.
3. Fazer a leitura dos TEXTOS PREPARATÓRIOS (anexos 3 e 4):
a) Juventude e Adolescência no Brasil: Referências Conceituais
(org.: Maria Virgínia de Freitas).
b) Evangelização da Juventude: Contexto, Conseqüências e
Desafios (Carmem Lúcia Teixeira e Hilário Dick).
4. Ler o livro: Projeto de Vida: Caminho Vocacional da Pastoral da Juventude
Latino-Americana (fazer pedido nos Centros e Institutos da Rede Brasileira) ccjsp@uol.com.br.
INFORMAÇÕES GERAIS:
Local do Encontro: Centro Pastoral Dom Fernando Gomes - Avenida Marcherster, km
6 - Jardim Aroeiras – Goiânia-GO – Fone: (62) 208-1063/1279.
Como chegar:
Do Aeroporto: A melhor opção é o táxi (tempo de 10 a 15 minutos).
Da Rodoviária: Ao chegar na Avenida Independência, atravessá-la e tomar o
ônibus Circular 400. Descer no terminal Praça da Bíblia e tomar o ônibus Eixo
Anhanguera. Descer no terminal Novo Mundo; pegar o ônibus que vai para Vila
Pedroso, Jardim das Oliveiras, Dom Fernando e descer no segundo ponto de ônibus
depois da ponte ou avisar ao motorista que deseja descer no Centro Pastoral.
Valor da estadia: R$ 35,00 a diária. Efetuar pagamento extra para refeições
antecipadas. Não haverá taxa de inscrição. Levar roupa de cama e banho.
Estamos buscando recursos para assumir a hospedagem. Aqueles que puderem
contribuir, favor comunicar qual o valor que o grupo irá assumir (Centros e Institutos,
Congregações, Dioceses).
Quaisquer informações e ou contribuições poderão ser encaminhadas à
Secretaria do Seminário, conforme dados acima.
Desejando profunda sintonia com os/as adolescentes e jovens de sua região, lhe
aguardamos para, juntos, fortalecermos a causa juvenil.
Brasília, DF, abril de 2006.
Coordenação Executiva do Seminário
(Carmem Lúcia, Ir. Ângela Falchetto, Ir. José Wagner,
João Carlos, Lourival Rodrigues, Elen Linth e Pe. Gisley)

