Sistematização do
Seminário Nacional de Preparação das
Atividades Permanentes das
Pastorais da Juventude

Belo Horizonte/MG
04 a 06 de novembro de 2011

Apresentação
O presente material é uma síntese das discussões realizadas durante o
Seminário Nacional de Preparação das Atividades Permanentes (APs) das Pastorais da
Juventude do Brasil (PJs) para o triênio 2012-2014, o corrido de 4 a 6 de novembro, na
cidade de velo Horizonte, MG.
As APs são desenvolvidas pelas Pastorais da Juventude, Coordenação da
Campanha Nacional contra a violência e o extermínio de jovens e Rede Brasileira de
Centros e Institutos de Juventude, acompanhadas pela Comissão Episcopal pastoral
para a Juventude da CNBB, com o objetivo de apresentar uma síntese das principais
discussões realizadas nesse Seminário tendo em vista a execução destas Atividades em
2012.
Durante o Seminário forma dados muitos passos, dos quais alguns iremos
descrever a seguir: apresentação do caminho metodológico do Seminário; o resgate
histórico das APs; uma análise de conjuntura; avaliação das APs nos últimos anos, de
modo especial as de 2011; definição do eixo das APs para o triênio de 2012-2014;
organização das temáticas assumidas para 2012; elaboração de indicativos sobre o
DNJ; e indicações e encaminhamentos para a operacionalização das APs em 2012.
Todo esse material somado aos materiais dos últimos seminários nacionais de
preparação das atividades permanentes são um material riquíssimo para as Pastorais
da Juventude, para Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude e para
todos/as que assumem a juventude como causa.
Que o Menino Deus, a quem esperamos com ternura no coração, nos envie na
missão de sempre amar e servir à juventude empobrecida na construção da Civilização
do Amor.

Equipe de Sistematização do Seminário
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Caminho Metodológico do Seminário
Apresentamos abaixo o caminho metodológico realizado no Seminário Nacional
de Preparação das Atividades Permanentes das PJs de 2012.

Caminho metodológico
Quinta – 03/11

Sexta – 04/11

Manhã

- Chegada dos
participantes

Noite

Tarde

Chegada da
equipe

Chegada da
equipe

Ver
- Acolhida
- Apresentação do caminho
metodológico
- Histórico das APs
- Análise de Conjuntura
- Avaliação das APs nos
últimos 5 anos

Sábado – 5/11
Julgar
- DGAE 2011-2015 – CF2012
– Doc. 85
Agir
- Retomada dos últimos
seminários
- Eixo das APs 2012-2014
- Atividades Permanentes
2012 – Temáticas
Indicativos de Temáticas
para as APs 2013 e 2014

Domingo – 6/11
- Missa
- Atividades
Permanentes 2012 –
Encaminhamentos
práticos
- Avaliação
- Envio
DNJ no Colégio Dom
Silvério

Atividades Permanentes
2012 – Temáticas
Indicativos de Temáticas
para as APs 2013 e 2014
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Resgate histórico das Atividades Permanentes das PJs

DNJ – Dia Nacional da Juventude
1985 - DNJ: Construindo uma Nova Sociedade
1986 - DNJ: Juventude e Terra - Rumo à terra prometida
1987 - DNJ: Juventude e Participação - Juventude, Presença e Participação
1988 - DNJ: Juventude, Libertação na Luta do Povo - Mulher, Negro, Índio e Eleições
1989 - DNJ: Juventude e Educação - Juventude, cadê a Educação?
1990 - DNJ: Juventude e Trabalho - Juventude: do nosso suor, a riqueza de quem?
1991 - DNJ: Juventude e América Latina - Latino-americanos, porque não?
1992 - DNJ: Juventude e Ecologia - Ouça o ECO(logia) da Vida
1993 - DNJ: Juventude e AIDS - Um grito por solidariedade
1994 - DNJ: Juventude e Cultura - Nossa cara, Nossa Cultura
1995 - DNJ: Juventude e Cidadania - Construindo a Vida
1996 - DNJ: Juventude e Cidadania - Quero ver o novo no poder
1997 - DNJ: Juventude e Direitos Humanos - A vida floresce quando a Liberdade
Acontece
1998 - DNJ: Juventude e Direitos Humanos - Nas asas da Esperança gestamos a
mudança
1999 - DNJ: Juventude e Dívidas Sociais - Vida em Plenitude, Trabalho pra Juventude
2000 - DNJ: Juventude e Dívidas Sociais - Jubileu da Terra, um Sopro de Vida
2001 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - Paz, Dom de Deus! Direito da
Juventude
2002 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - A vida se tece de sonhos
2003 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - Lancemos as redes em águas mais
profundas
2004 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - A gente quer fazer valer nosso suor...
A gente quer do bom e do melhor
2005 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - Juventude vamos lutar! Chegou a hora
do nosso sonho realizar
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2006 - DNJ: Políticas Públicas para a Juventude - Juventude que ousa sonhar constrói
um Brasil popular
2007 - DNJ: Juventude e Meio Ambiente - É Missão de todos nós. Deus chama: eu
quero ouvir a tua voz
2008 - DNJ: Juventude e os Meios de Comunicação - Queremos pautar as razões de
nosso viver
2009 - DNJ: Contra o extermínio da juventude, na luta pela vida - Juventude em
Marcha contra a violência
2010 - Tema: DNJ 25 anos: celebrando a memória e transformando a história Juventude: muita reza, muita luta, muita festa, em marcha contra a violência
2011 – Tema: Juventude e Protagonismo Feminino – Jovens Mulheres Tecendo
Relações de Vida

SdC – Semana da Cidadania
1996 - Você não vai ficar de fora! Faça seu título e vote consciente
1997 - Um grito por liberdade!
1998 - Democracia: exercício de liberdade!
1999 - Desemprego: Juventude sem sonho, país sem futuro!
2000 - Sem essa de exclusão! Jovem, agora são outros 500.
2001 - Vida que te quero viva!
2002 - Animemos a Esperança. Construamos a Paz. Direito de ser diferente
2003 - É preciso saber viver
2004 - América Latina: construindo a democracia como bem-comum
2005 – O Brasil que a Juventude quer
2006 – Quero Vida, quero Liberdade
2007 - Espaço de Vida. Tempo de Direitos!
2008 – Empobrecimento Social da Juventude
2009 – Tema: Criminalização da Juventude. Juventude em Marcha contra a violência
2010 – Tema: Juventude e Trabalho. Trabalho para a vida, não para a morte.
2011 - Tema: “Juventude, terra viva” Lema: “Da mãe terra, esperança e resistência”.
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SdE – Semana do Estudante
2003 – A beleza de ser um eterno aprendiz.
Participação juvenil, cultura e lazer.
2004 – Caminhando contra o vento, eu vou.
Protagonismo estudantil, escola espaço de democracia.
2005 – Eu quero paz. Eu quero mudança.
Protagonismo estudantil. Educação: fruto da educação e da justiça social.
2006 – A minha escola tem gente de verdade.
Protagonismo estudantil e segurança: garantia dos direitos sociais
2007 – Há que se cuidar da vida.
Preservação da (bio)diversidade. Educação e participação juvenil.
2008 – Juventude e direito à dignidade.
Identidade, participação e sentido de vida.
2009 – Juventude e Violência
Juventude em marcha contra a violência
Sede de justiça, construção da paz e mobilização.
2010 – Cultura: nossa terra, nossa história e nossos sonhos.
“Juventude, muitas caras, muitas cores, em marcha contra a violência!”.
Sentido de Pertença, Valorização e Manifestação.
2011- Juventude negra e indígena, comunidades de resistência
Dos tambores e cirandas à luta pela vida.
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Análise de Conjuntura
A análise de conjuntura realizada no Seminário destacou a realidade eclesial e
social a partir do prisma das oportunidades e desafios internos e externos.

Síntese da Avaliação das Atividades Permanentes
A avaliação das Atividades Permanentes das PJs realizada no seminário, em
trabalhos em grupo, tendo em vista as APs nos últimos cincos anos e a partir de cinco
eixos: processo, conteúdo, realização, parceria entre as PJs e a Rede Brasileira de
Centros e Institutos de Juventude e operacional.

Eixo das Atividades Permanentes das PJs 2012-2014
No Seminário, marcado por momentos de oração, de estudo, de debate e
construção coletiva, definiu-se o eixo central das Atividades Permanentes das PJs para
os próximos três anos. O eixo rezado e assumido para as Atividades Permanentes dos
próximos anos (2012, 2013 e 2014) é:
A defesa da vida na construção da Civilização do Amor
Este eixo está inspirado na missão das Pastorais da Juventude no Brasil e no
continente e dialoga com o desafio da Igreja no Brasil e na América Latina nos
próximos anos no que diz respeito à evangelização da juventude. A defesa da vida é o
aspecto central da ação evangelizadora das PJs e ao se realizar, aproxima de nós a
Civilização do Amor, antecipando os sinais do Reino, que só pode acontecer se a vida
for prioridade e abundante. Dialoga também com a Jornada Mundial da Juventude
2013, com o Projeto de Revitalização da Pastoral Juvenil da América Latina e com a
celebração dos 50 anos Concílio Vaticano II.
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Atividades Permanentes das PJs 2012
Após todo o debate sobre o caminho histórico das APs; a análise de conjuntura;
as iluminações da Palavra de Deus, da Campanha da Fraternidade 2012, das Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2011-2015, do Documento de
Aparecida e do Documento 85 da CNBB; a retomada dos últimos seminários de
preparação das APs; e a definição do eixo das Atividades Permanentes para os
próximos três anos debateu-se sobre os temas, lemas e iluminações bíblicas das
Atividades Permanentes de 2012, além de se dar indicativos nesse sentido para as APs
2013 e 2014.
No caminho refletido e assumido para as Atividades Permanentes, definiu-se a
temática, o lema e a iluminação bíblica da Semana da Cidadania e da Semana do/a
Estudante, uma vez que o Dia Nacional da Juventude foi assumido pela Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB e já teve seu tema definido.
Confira abaixo os temas, os lemas e as iluminações bíblicas das Atividades
Permanentes das PJs para o ano de 2012:

Semana da Cidadania
14 a 21 de abril de 2012
Tema: Juventude e saúde alimentar
Lema: É preciso ter certeza do que se põe na mesa
Referenciais Bíblicos:
“No meio da praça e em ambas as margens do rio cresce a árvore da vida,
frutificando doze vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas
servem para curar as nações.” Ap 22, 2
“Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece
até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o
assinalou com seu selo.” Jo 6, 27
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Semana do/a Estudante
06 a 12 de agosto de 2012
Tema: Semana do Estudante – 10 anos sonhando e construindo a civilização do
amor
Lema: No caminho da história, a opção por uma educação libertadora
Referencial Bíblico: “Discípulos de Emaús” - Lucas 24, 13-35

Dia Nacional da Juventude
28 de outubro de 2012
Tema: Juventude e Vida
Lema: Que vida vale a pena ser vivida?
Referencial Bíblico: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em
abundância”. Jo 10, 10

Após esse debate o Seminário pontuou ideias centrais e gerais de temáticas
para a Semana da Cidadania e para a Semana do/a Estudante a partir do tema e lema
de cada uma das APs. Segue abaixo a síntese das ideias pontuadas:

Semana da Cidadania
Eixo: Direito à Alimentação
Temáticas: soberania alimentar e consumo exagerado X fome.
Eixo: Agricultura
Temáticas: agrotóxicos e políticas públicas, campanha contra os agrotóxicos,
buscar a raiz do que comemos, de onde vem a comida?, biodiversidade, produção
alimentícia, agricultura familiar, transgênicos e industrializados.
Eixo: Saúde
Temáticas: você é o que você come, saúde alimentar e CF 2012.
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Sobre a Semana da Cidadania encaminhou-se ainda que o material terá um
texto com um olhar mais teológico da temática assumida fazendo relação com as
iluminações bíblicas assumidas.

Semana do/a Estudante
Sobre a Semana do/a Estudante encaminhou-se que as temáticas sugeridas
para o debate da SdE a partir do tema e lema central serão organizadas a partir da
iluminação bíblica (Discípulos de Emaús – Lc 24, 23-35) em três grandes eixos no
material. Segue abaixo as temáticas sugeridas para serem debatidas no material:
 30 anos da PJE;
 10 anos da SdE;
 Educação Libertadora;
 Sonhos;
 Civilização do Amor;
 Educação pública;
 Educação e cuidado da vida.

Sobre a SdE ainda foi sugerido que o material seja pensado na estrutura da
educação libertadora para que ele por si também diga da educação libertadora.

Dia Nacional da Juventude 2012
Como já exposto a elaboração do material e preparação do Dia Nacional da
Juventude a partir do DNJ 2012 é de responsabilidade da Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude. A temática, lema e iluminação bíblica são definidas pela Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude em sua Coordenação Juvenil, que é composta
pelas Pastorais da Juventude, Novas Comunidades, Movimentos e Congregações
Religiosas. O material é igualmente preparado pela Comissão por meio de sua equipe
de subsídios. As PJs, por meio de seus secretários nacionais, acompanham e participam
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da Coordenação Jovem da Comissão Episcopal e como tal contribuem com a escolha
da temática.
Nesse mesmo caminho de contribuição as PJs assumem o compromisso de
contribuir com a elaboração do subsídio, mesmo não participando da equipe de
subsídios da Comissão Episcopal.
No sentido de contribuir com o debate e aprofundamento da temática do DNJ
2012 e dos próximos, as PJs no seminário juntamente com a Rede Brasileira de Centros
e Institutos de Juventude, assumiram a realização de um esforço na preparação e
elaboração de conteúdos complementares ao material do DNJ como farão com as
demais Atividades Permanentes, para que cada vez mais se alcance a juventude a
partir de seu contexto.

Encaminhamentos Operacionais
Após todo o debate das APs 2012 conversou-se sobre os encaminhamentos
operacionais e práticos para as APs, de modo especial para as APs 2012. Segue abaixo
os encaminhamentos dados a partir de cada tópico ligado à operacionalização das APs
e de seu processo.

Construção dos Materiais
A construção de cada um dos materiais se dará entre um Centro indicado pela
Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude e uma pastoral que responda pelo
coletivo das PJs. Igualmente cada uma das PJs indicará um jovem para ajudar na
construção de cada uma das APs. Se as PJs, por eventuais limitações, não fizerem sua
parte na elaboração e construção do material o Centro responsável pode encaminhar
o material com tranquilidade. Abaixo segue o Centro e a pastoral responsável por cada
uma das APs 2012.
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SdC: Anchietanum e PJR
SdE: CMJs e PJE

Também foram dialogados os encaminhamentos sobre:
 Revisão
 Diagramação e Arte dos Materiais das APs
 Financiamento das APs
 Impressão dos Materiais das APs 2012
 Distribuição dos Materiais da SdC e SdE 2012
 Avaliação das APs
 Formato dos Materiais
 Cronograma de Trabalho

APs 2013 e 2014
O Seminário Nacional de preparação das APs conversou também sobre as APs
2013 e 2014 a partir do eixo assumido pro triênio. Sobre as APs 2013 e 2014
encaminhou-se que seu debate será finalizado na próxima reunião dos secretários
nacionais das PJs. Nessa reunião devem ser convidados/as igualmente a Rede de
Centros e Institutos de Juventude e a equipe da Campanha Nacional Contra a violência
e o extermínio de jovens.

Materiais Complementares para as APs
Foi encaminhado

que

cada

todas as APs terão

outros materiais

complementares que ajudem no aprofundamento e dinamização da temática e da
atividade. Exemplos: vídeos, spots, textos, ofícios, roteiros e mobilização nas redes
sociais.
A elaboração e provocação pra elaboração desses materiais para cada uma das
APs é de responsabilidade primeira da Pastoral e do Centro de juventude responsável
por aquela atividade.

12

Site das APs

Foi encaminhando que o site dos 25 anos do DNJ se tornará em site das
Atividades Permanentes das PJs. Cada pastoral ficou de indicar um jovem que
juntamente com a Vanessa, pela Rede de Centros de Juventude, irão encaminhar essa
demanda e a alimentação do site.
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