MISIÓN CONTINENTAL

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
DEPARTAMENTO DE FAMILIA Y VIDA
SECCIÓN JUVENTUD

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA
PASTORAL DA JUVENTUDE NO
CONTINENTE1
1. CARTA DE D.MARIANO JOSÉ PARRA SANDOVAL2
Prezado amigo e prezada amiga, gostaria de retomar com você a
caminhada da Pastoral Juvenil na América Latina e no Caribe, da qual você
faz parte.

-

Recordo

com

muito

entusiasmo,

quando

participamos,

em

Cochabamba-Bolívia, do 1° Congresso Latino-Americano de Jovens
onde nos pusemos a considerar os desafios de uma Organização
maior, Coordenação e Compromisso animados por nossa fé. Foi um
começo bonito.
-

Depois, no 2° Congresso, em Punta de Tralca – Chile, assumimos o
desafio de repensar nossos Processos de Educação na Fé, marcando

1

Encaminhamos, por meio dessa, todos os documentos referentes ao processo de revitalização da Pastoral da Juventude no
Continente Latino Americano. Vem, por isso, 1) a carta de D. Mariano J.P. Sandoval; 2) PROJETO: A VIDA DOS E DAS
JOVENS: UM CAMINHO DE DISCIPULADO E MISSÃO, 3) a CAIXA DE FERRAMENTAS 4) passos para aproximarnos da realidade juvenil, em preparação do Encontro Latino Americano em outubro/09. 5) Apresentação dos objetivos do III
Congresso Latino Americano; as normas para os Concursos para o Hino Oficial do Congresso, para o cartaz e o logotipo do
Congresso e para a Oração Oficial do Congresso. Todo esse processo contribuirá na reformulação das Orientações da PJ
Latino Americana – Civilização do Amor – Tarefa e Esperança publicada em 1997.

2

Bispo responsável pela Seção Juventude no Conselho Episcopal Latino Americano. Carta é de convocação para toda
juventude do Continente para gerar um movimento de revitalização da Pastoral da Juventude e atualização das orientações da
Pastoral da Juventude tendo como referência a realidade da juventude, o caminho histórico e a Conferência de Aparecida.
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novas ações, sendo uma delas a necessidade de promover a
militância.

-

Nesta caminhada jovem realizaram-se 15 Encontros Latino-Americanos de
Responsáveis Nacionais da Pastoral Juvenil, que fortaleceram nosso
processo, nossa identidade e nossa organização.

Há dois anos os Bispos, em Aparecida – Brasil, nos desafiaram a sermos
“sentinelas do amanhã”, comprometendo-nos com a renovação do mundo à luz
do Plano de Deus: a renovar nossa mente e nosso agir, no dia-a-dia, como
discípulos/as e missionários/as de Jesus Cristo.

Convido-o/a a que seja parte desta história, fazendo uma parada no
caminho, saindo ao encontro de Jesus no irmão que está próximo, mas
também naquele que está longe; pondo nosso olhar atento e profundo em
suas vidas, suas lutas e seus sonhos; para descobrir novas formas de
responder aos anseios de nosso continente.
Por isso convido-o/a a preparar o III Congresso Latino-Americano de
Jovens que se realizará na Venezuela em setembro de 2010.
Você é a esperança da América Latina e do Caribe, a utopia realizável de
uma sociedade diferente e renovada. Venha, anime-se e CAMINHEMOS
COM JESUS PARA DAR VIDA A NOSSOS POVOS.
Com muito carinho,
Seu irmão e amigo
D. Mariano José Parra Sandoval
Bispo responsável, Seção Juventude do CELAM.
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PROJETO: A VIDA DOS E DAS JOVENS:
UM CAMINHO DE DISCIPULADO E
MISSÃO

Descrição:
O presente projeto procura gerar, a partir dos jovens, um grande
movimento dentro e fora da Igreja que, a partir do encontro pessoal com
Cristo suscite processo de conversão pessoal, social e eclesial, revitalize a
pastoral da juventude no continente e a ponha em estado de missão para
a vida na América Latina. Este projeto pretende ativar um novo dinamismo
que possibilite a ação missionária com e a partir dos jovens, em estreita
relação com o processo missionário continental, e com o caminho da
Pastoral da Juventude. Um dos frutos deste dinamismo serão as novas
orientações que vão servir de rumo para a Pastoral da Juventude em seu
trânsito pelo novo milênio.
O projeto se desenvolve em quatro movimentos, no período de tempo
compreendido entre julho de 2008 e dezembro de 2011, isto é:
•

“Encantar”/ “fascinar”/”Mover”

•

“Escutar”/”Ver”/ “falar”

•

“Desentranhar”/”discernir”/”estudar”

•

“Converter”/ “mudar”/ “comover”
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Primeiro movimento – Encantamento. Mover-se na direção
dos/as jovens. Assim como Jesus, mestre de discípulos, chamar os
agentes pastorais (bispos, sacerdotes, religiosos/as, assessores/as e
animadores/as) para que conheçam o projeto e se apropriem dele.
Segundo movimento – Escuta. Colocar-se junto deles/as. Ouvir
os “gritos”, provocar a fala ao modo dos/as jovens. Assim como Jesus, o
bom samaritano, “descer do cavalo”, reconhecer, escutar e assumir a vida
dos jovens. Ou os discípulos de Emaús que escuta os discípulos no
caminho.
Terceiro movimento – Discernimento. Estudar com profundidade
a escuta feita com registro, fazer a analise com a ajuda das ciências e da
Palavra, desentranhar/tirar de dentro da realidade juvenil escutada e
estudada. Assim como o caminhante de Emaús, ajudar a relacionar nossa
vida e a dos jovens com o Evangelho.
Quarto movimento – Conversão. Mudar o rumo. Comover-se
junto com a juventude gerando um novo movimento que garanta a vida
da juventude. Mobilizar-se junto com os/as jovens como comunidade.
Assim como os discípulos do Ressuscitado, sair para anunciar ao povo a
Boa Notícia.
Objetivo geral:
Revitalizar o processo da Pastoral da Juventude - ação
evangelizadora com e desde os jovens - partindo da vida dos e das jovens
da América Latina em seus diversos contextos, a partir de uma profunda
experiência de conversão pessoal, pastoral e eclesial, para que se gere a
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atualização das orientações pastorais como caminho de discipulado
missionário para dar vida aos nossos povos.
Objetivos específicos:
Recuperar e partilhar a memória do caminho percorrido pela Pastoral da
Juventude na América Latina, reconhecendo os processos pessoais,
pastorais e eclesiais.
Favorecer a experiência da conversão pessoal e pastoral a partir do
encontro com Cristo na vida dos e das jovens e do Evangelho.
Reconhecer os e as jovens e suas dinâmicas em seus lugares existenciais.
Compreender as estruturas que afetam a vida de nossos povos, a partir da
realidade dos jovens.
Discernir, como discípulos/as de Jesus Cristo e inspirados em sua
pedagogia, a partir do caminho feito pela Pastoral da Juventude, da
realidade dos jovens e a partir do Evangelho e da Doutrina Social da
Igreja, as orientações pastorais.
Elaborar as orientações pastorais para a PJ latino-americana
Difundir as novas orientações pastorais à luz do caminho percorrido pela
Igreja na América Latina.
Acompanhar a acolhida das orientações pastorais nos processos regionais
e nacionais.
Justificativa:
Cristo, Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14,6) está presente no mundo de
hoje. Ele envia seus discípulos dizendo-lhes “Vocês serão minhas
testemunhas até os extremos da terra” (cf. At 1,8). Nossa razão de ser
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como Igreja, comunidade de discípulos missionários, é fazer presente, em
meio ao mundo, a Jesus, bom samaritano de toda pessoa que sofre (cf. Lc
10,33s), reconhecendo neles companheiros de caminhada (cf. Lc 24,13)
que, em sua vida diária, recebem a boa semente (cf. Mt 13, 3s) e a fazem
germinar em diversas situações. Vivemos numa época de profundas
transformações nos diferentes espaços da vida do ser humano (cultural,
econômico, religioso...) e em todos os seus “arredores”, transformações
que afetam nossos povos latino-americanos, refletindo-se

de distintas

maneiras na forma de ser, pensar e viver do povo, especialmente dos e
das jovens. Não poucas vezes estas situações estruturais e conjunturais
provocam desconhecimentos, distanciamentos e diversos tipos de conflitos
entre e com os jovens

na sociedade e no tempo que lhe toca viver, de

modo especial no modelo de capitalismo neoliberal que nos distancia e nos
impede a aproximação e de escuta destas situações e impede o encontro
com o Evangelho.
Como expressão da ação da Igreja na América Latina e no Caribe, a
Pastoral da Juventude no continente, movida pelo Espírito de Jesus, quer
sair ao encontro das novas gerações de homens e mulheres deste tempo
para escutá-los/as em seus

lugares vitais, compreender suas buscas e

necessidades e para caminhar, com eles/as na descoberta da “fonte de
água viva” que mata nossa sede de sentido e de felicidade.
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2009
ANO

2011

2010

2008

ENCANTAR/

ENCANTAR

ESCUTAR

ENCANTAR/

ENCANTAR/

ESCUTAR/

ESCUTAR/

DESENTRANHAR

DES-ENTRANHAR

COM-VERTER/
COMOVER-SE
ao

caminho

Discernir

o

convocar os/as

no

caminho

como

missionários/as

juvenil/criar

discípulos de Jesus

do

–

meios de escutar

Cristo/estudar

Ressuscitado/organi

e

partir das ciências

zar com os jovens

a escuta feita.

respostas de acordo

e

todos/as

jovens

e

adultos, bispos,

Movimento Pedagógico

Voltar

Sair em missão

Aproximar

mundo

provocar

a

fala/registrar

a

com a Boa Notícia

com

leigos/as,
padres/religios
os/as.

“Chegou

junto

“Interpelou-os

dele e ao vê-lo

lhes

teve

Escrituras”.

compaixão

explicou

o

e

discernimento/estud

as

o feito no caminho.
“Então

“Ele chamou a

e

aproximando-

“Sentado à mesa,

quem

se curou-lhe as

com eles, tomou o

desapareceu.

“Chamou-os

feridas”

pão, abençoou-o e

Naquele

pelo nome (Mc

10,33)

lhes deu” (Lc 24,

instante puseram-se

25-30)

a

3, 13-19

quis”.

(Lc

mesmo

caminho

e

voltaram”.
“Apresentou-se
nomeio deles e lhes
disse: ´não tenham
medo´” (Lc 24, 3139)
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Motivar

Encontrar, deixar

Discernir, a partir

Implementar a ação

pessoas e

falar e escutar os

dos/as jovens as

pastoral a partir da

grupos a

e as jovens em

situações

proposta

envolver-se no

seus lugares

concretas,

iluminada

processo de

vitais concretos,

identificando as

Aparecida.

revitalização do

do jeito deles/as,

estruturas que

Revitalizar

caminho de

para

afetam a

evangelizadora com

evangelização

compreender

juventude, para

e

da juventude

suas perguntas,

clarear nossa

jovens

no continente,

suas buscas e

proposta como

sejam sujeitos desta

a partir dos e

seus mundos

discípulos de

construção.

das jovens, de

internos.

Jesus, iluminados

nossa

Fazer o registro.

pelo Evangelho, a

conversão para

doutrina social e

discernir as

pelo caminho feito

propostas que

pela igreja jovem.

da

PJ
por

junto

a

ação

aos/`as

para

que

afetam a vida
dos povos do
continente
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1.

Planejar

o

caminho.

1.Sistematizar as

1.Tomar em conta

1.Apropriar, difundir,

contribuições dos

o

socializar

no

16º

ELARPJ

as

as

países

orientações

da

delinear

PJ

do

olhar

hermenêutica

continente para

diferenciado das

partir das Ciências

2.Construir

afirmar

que

realidades

Sociais,

recuperar

um

e

já

caminho

e

identificar

as

um

vitais

estruturas

para

da

criar

uma

doutrina

Igreja

e

discernimento

nos

partir

do

da

PJ

Latino-Americana.

a

sociais presentes
jovens

orientações

o

instrumentos

a

apropriados

do

e

que

respondam

à

continente.

Evangelho.

de

2.Acompanhar a

2.Sistematizar

Aparecida para

realização do 16º

contribuições

discernir

ELARNPJ.

diferentes

da proposta latino-

Conferências.

americana.

novidades.
3.

Estudar

o

espírito que nos
convoca para a

3. Confrontar a

missão

prática da PJ na

3.Apresentar

aos jovens.

América

primeira

4.

com o caminho

junto
Convidar

pessoas

que

estão

no

Latina

proposto

por

Cristo

para

seus

discípulos

parte,

de
forma,

apoiando

a

equipe

de

revisão

das

das

uma

proposta

a

missionários.
Difundir

4.Realização

do

conhecida

a proposta da PJLA
aos

bispos,

adultos.

5.Discernimento
nos

para

ver

se

a

as

proposta responde

conclusões

do

aos

ELARNPJ

gritos

e

às

situações vitais da

visando verificar

juventude.

para

fazer

se elas refletem

Trabalhar

esta

parte

do

com fidelidade as

proposta

como

movimento

de

realidades

documento final.

expressas

4.Tornar

Congresso.

orientações,

aproximação

nos países e regiões

junto

das orientações.

países
16º

3.Implementação

presbíteros e leigos

Jesus

fazer

as

pedagógico

processo da PJ

alguma

juventude local.

o

documento

AÇÕES

realizado

2..Ler

temos

para

olhar

por

junto aos
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PLANO APLICADO EM CADA GRUPO

A

partir

da

Organizar

o

A

partir

dos

Compreendido

registros

melhor a realidade

feito – visitas aos

realizados

juvenil

das

jovens, organizar

organizar

assembléias,

oficinas,

de

das orientações

de

da

espaços

realidade

caminho

dos/as jovens,

Igreja

a

ser

rodas

conversas,
de

grupos

estudo

e

e

as

estruturas

da

sociedade

hoje,

pesquisa sobre a

buscar as respostas

condicao

em

juvenil

conjunto

de

local/congregaç

escutas diversos

desde o local ate o

modo que os jovens

ão e do Brasil

e

ambito

sejam

propor

criatividade.

caminho.

o

Criar

com

americano.
uma

latino

sujeitos

–

assembléias,
congressos,

“Ouvidoria

encontros

Jovem”.

encontrar

fórum,
–

para
os

caminhos desta ação
evangelizadora junto
e com os jovens.

Cada grupo/congregação/ paróquia/ diocese/regional/nacional possa
rever seu movimento – tendo como objetivo a revitalização da ação
evangelizadora a serviço da vida da juventude no continente.

ANEXO 2

A CAIXA DE FERRAMENTAS
Como a expressão sugere, trata-se de uma série de ferramentas que os
assessores/as, animadores/as e coordenadores/as podem usar para
desenvolver as experiências ou os momentos sugeridos pelo projeto. Estas
ferramentas não são uma camisa-de-força. Eles poderão ser escolhidas
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segundo o considerem necessário. Se já contam com outros recursos
metodológicos mais adequados ou conhecidos poderão usá-los para
cumprir o que se visa, tendo presente que sejam coerentes com o sentido
e a finalidade destes momentos. Por meio dessas ferramentas buscamos
ativar o movimento de revitalização da pastoral da juventude.
Propomos
Para o primeiro momento: ENCANTAR
Para o primeiro momento propomos dois instrumentos, a saber:
•

Um instrumento de apresentação global do projeto para localizar os
agentes pastorais no processo e para que o incorporem em seus
processos locais.

•

Um instrumento de convocação e motivação aos agentes para que
entrem na dinâmica da revitalização da ação evangelizadora - PJ.
Este instrumento consiste em mensagens aos jovens e ao bispo
responsável da seção juventude do CELAM dirigidos aos agentes de
pastoral com jovens do país (algo convocatório de uns 3 a 4 min).
Estas mensagens poderão assumir formas interativas através de
vídeo, gravações, cartas, redes virtuais. As mensagens apresentarão
o projeto, motivarão e mobilizarão os agentes na dinâmica do
mesmo.

Para o segundo momento: ENCANTAR/ ESCUTAR
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Com este instrumento buscamos conseguir que os agentes saiam de si
mesmos e percebam a vida a partir do lugar e da sensibilidade dos jovens,
reconhecendo seus modos de ser e estar. Ajudados por chaves de leitura a
partir das Ciências Sociais e a partir de uma leitura crente do Evangelho.
Estar com os jovens em seus ambientes vitais. Assumir o lugar do/a
discípulo/a que deseja aprender com eles/elas.
•

Para depois em um segundo momento propor: Rodas de conversas,
oficinas ... que provoque os/as jovens a dizerem de si – da
juventude, dos grupos aos quais ele/ela pertence. E provocar que
expresse a seu modo o que pensam sobre estas questões.

•

O propósito é conseguir que os agentes se encontrem com os jovens
em seus lugares vitais, favorecendo que os/as jovens contem, se
expressem em suas linguagens próprias, se leiam e se expressem a
si mesmos através de sua música, suas narrativas, graffites, teatro,
dança pintura, símbolos, entre outros. O recolhimento destas
interpretações servirá de matérias prima para a leitura e a
compreensão da vida dos jovens que se fará no 16º ELARPJ e para
enriquecer a atualização das orientações da PJ.

•

Verificar em cada ação os materiais que já temos no Brasil para
partir deles, exemplos: roteiros para a CF, Semana da Cidadania,
Dia Nacional, Grito do Excluídos, roteiros para grupos de jovens, etc.
Estar atento para o momento – MISSÃO NOS LUGARES VITAIS PARA
ESCUTA.

•

Criar meios – redes de comunicação para circular as falas dos/as dos
jovens. Usar toda criatividade.
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Para

o

terceiro

momento:

ENCANTAR/

ESCUTAR/

DES

–

ENTRANHAR
Neste terceiro momento teremos dois instrumentos:
•

O segundo, este ver desde os/a jovens aponta para o encontro com
o Evangelho e servirá de matéria prima para o III Congresso e para
a interpretação e o discernimento da vida dos e das jovens e da ação
da Igreja em sua caminhada junto com eles. Os/a jovens, junto com
os

agentes

de

pastoral

entrarão

em

diálogo

em

torno

das

contribuições das Ciências Sociais e da palavra de Deus para
arrancar de dentro deles a corrente de vida presente neles.
•

Este segundo momento pede um esforço para uma análise. Por isto
grupos

que

envolvam

agentes

–

nas

diversas

áreas

do

conhecimento, para juntos com os jovens compreender o que está
passando no mundo juvenil – identificar a novidade que vivem e
expressar isto também nas mais diversas formas de expressão –
desde os textos, desenhos, filmes... com os recursos mais variados –
envolvendo cada público desde o lugar onde vive, indicando os sinais
de ressurreição, ou seja da vida nova, tanto para os jovens como
para a Igreja como para a Pastoral da Juventude e de modo especial
para os povos da América Latina.
Para

o

quarto

momento:

ENCANTAR/

ESCUTAR/

DES

–

ENTRANHAR /CON-VERTER
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O quarto momento é marcado pela busca/construção do caminho a

partir dos/as jovens. Reconhecer o que temos assumido na história,
propor e assumir as novidades experimentadas.
Organizar e articular uma ação ao modo dos discípulos de Emaús,
como Igreja/comunidade que fez a experiência com o Ressuscitado,
portanto, voltam pelo mesmo caminho, porém como uma proposta nova,
indicar e rever os projetos de ação desenvolvidos a luz do caminho feito.
Projetar-se para os próximos 5 anos tendo como referencia a vida da
juventude

como

caminho

de

discipulado

e

missão.

Assumindo

as

orientações para a Pastoral da Juventude no continente.

4. PASSOS PARA UMA APROXIMAÇÃO AO MUNDO
JUVENIL

“Os jovens e adolescentes constituem a grande maioria da população da
América Latina e do Caribe. Representam um enorme potencial para o
presente e o futuro da Igreja e de nossos povos, como discípulos e
missionários do Senhor Jesus”. DA 443
Seu maior potencial está em sua generosidade capaz de sacrificar-se por
um valor que lhe dê sentido pleno para as asuas vidas.
Contudo, junto com os Bispos que se reuniram em Aparecida, não
podemos deixar de contemplar os rostos sofredores de milhões de jovens
latino-americanos que padecem as sequelas da pobreza (excluídos e sem
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crescimento harmônico), obrigados a imigrar para longe de sua terra,
expostos sem defesa frente às novas formas culturais, presas fáceis das
novas propostas religiosas e pseudo-religiosas, que vivem, em contextos
de famílias desfeitas e âmbitos educativos de baixa qualidade (com
enfoques antropológicos redcionistas que limitam seus horizontes de vida
e dificultam a tomada de decisões duradouras), ou o que é pior, sem
possibilidades de estudar nem trabalhar, ausentes da vida política e dos
processos sociais, submetidos a uma experiência fragmentada da realidade
que os/as deixa insatisfeitos/as e mergulhados/as numa profunda crise de
sentido que os/as leva a converter-se em consumidos compulsivos de
sensações e substâncias tóxicas. DA 444
Preocupa-nos a lógica do individualismo pragmático e narcisista na qual
muitos deles/as crescem, assim como seu apego ao presente sem
preocupação pelo passado ou pelo futuro.
Mas,

sobretudo,

desejamos

para

eles/as

uma

vida

verdadeira

e

plenamente vivida. Isso só poderá ser garantido pela comunhão com Jesus
Cristo.
Por isso queremos impulsionar um processo de revitalização da pastoral
juvenil no continente, iniciando nosso caminho com uma profunda e
respeitosa atitude de escuta, contemplação e diálogo com os/as jovens e
seu contexto vital.
OBJETIVO
Sair de nós mesmos para ir ao encontro com os/as jovens em seus
espaços vitais para perceber, mediante uma escuta atenta e um diálogo
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respeitoso, como pensam, sentem e como agem para fazer uma leitura da
cultura juvenil e de seu contexto.
DESCRIÇÃO
Fazemos chegar a vocês este instrumento que contém um exercício
continuado em três momentos, a saber:
1. Sair de si para ir ao encontro dos/as jovens com a atitude de escutar
e perceber suas formas de viver e de relacionar-se em seus espaços
cotidianos.
2. Dialogar com eles da valorização que tem de si mesmos, dos outros,
seu contexto e com Deus.
3. Por em comum e interpretar com outros agentes a leitura da
realidade juvenil baseada nas contribuições obtidas.
RECOMENDAÇÕES
Este instrumento levar-nos-á a aproximar-nos dos espaços onde os jovens
estão e com os quais trabalhamos; ao mesmo tempo, levar-nos-á a
termos um olhar analítico.
Este instrumento é importante para reformularmos a realidade dos jovens
de nossos lugares, países e, finalmente, da América Latina.

PRIMEIRO PASSO
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OBJETIVO

Reconhecer nos jovens sinais, símbolos e frases que manifestam sua
maneira de viver e suas mudanças que nos permitam aproximar-nos do
mundo dos jovens para sentir, ver e compreender a cultura juvenil atual.
DESTINATÁRIOS: Os e as jovens.
PASSOS
1. Formar equipes de quatro pessoas (jovens, animadores e assessores/as)
2. Escolher o lugar para observar e escutar (praça, esquina, instituição
educativa, igreja, etc.)
3. Observar, durante um espaço mínimo de duas horas e anotar segundo o
instrumento.
4. Olhar e escutar a si mesmo, os outros e seu contexto e o transcendental
do espaço estudado.
5. A equipe apresenta um só formato depois de dialogar entre eles.
SINAIS/SÍMBOLOS

FRASES

Espaços de
tempo livre
(bairro,
estádio,
discoteca,
etc.)
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Familia

Centro de
estudo

Igreja

Trabalho
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SEGUNDO PASSO
OBJETIVO

Identificar, através de um diálogo sem preconceitos, a percepção que os
jovens têm de si mesmos, dos outros, do contexto e de Deus.
DESTINATARIOS: Os e as jovens
PASSOS:
1. Formar

uma

equipe

de

4

pessoas

(jovens,

animadores/as,

assessores/as)

2. Localizar

um

lugar

para

dialogar

com

os/as

jovens

que

pertencem a distintos âmbitos (rurais, migrantes, jovens do
bairro, universitários etc...)
3. Dialogar

com

os/as

jovens

a

partir

da

proposta

que

apresentamos a seguir
4. Registrar as respostas que os/as jovens manifestam.

QUESTIONARIO PARA O DIÁLOGO
a. Nos últimos tempos surgiram, com mais evidência, em nossas sociedades,
novas expressões culturais juvenis como por exemplo, os dark, os góticos, os
emos, os blogger etc. Você conhece algumas delas? Como você entende este
fenôemno? O que elas buscam expressar pertenencendo a elas? É um modo de
vida ou um modismo?
b. A maioria dos jovens não participa na vida da Igreja. Por que se dá isso?
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c. As relações sexuais entre os/as jovens parecem ser mais casuais, sem
compromissos, sem amor e em idades muito novas. O que você acha disso? O
que eles buscam?
d. Os/As jovens de hoje parecem não ter interesse em assumir compromissos
afetivos permanentes. Iso se deve a algum temor? Ou que outras razões vocês
vêem nisso?
e. Boa parte dos jovens não sabe divertir-se, a não ser através do excesso de
bebida, o descontrole, o consumo de todo tipo de drogas. Vocês já pensaram
sobre isso?
f. Vemos jovens em todas as partes: ruas estádios, parques, centros comerciais,
etc. Em que os jovens investem mais seu tempo livre?
g. Grande

parte

dos/as

jovens

não

parecem

estar

entusiasmados

pela

transformação social nem na participação ativa dentro da vida política.
Contudo,

demonstraam

significativo

interesse

em

agrupações

de

fim

assistencialista como pode ser o caso o caso dos movimentos ecológicos ou do
voluntariado. Por que os/as jovens acorrem a estas agrupações? O que se
aprende nestas iniciativas?
h. Os meios de comunicação, em especial a internet, proporcionou aos jovens de
hoje um acesso ilimitado ou uma ampla gama de informação e consumo
cultural. O que vocês pensam desta cultura de comunicação? Que usos
positivos vocês vêem e em que isso nos prejudica?
i. Muitos adultos se queixam da falta de ideais, sonhos e aspirações na
juventude. O que pensam vocês? Eles têm sonhos e utopias?
j. O estudo e o trabalho são um caminho para a realização pessoal do jovem,
embora muitos apostem em outras alternativas. O que pensam vocês?
k. Milhares de jovens latino-americanos emigram para outras terras. Eles vão por
quê? Que situações você acha que estes jovens vivem?
l. Na América Latina cresceu, de modo alarmante, o número de suicídios na
juventude. Por que, segundo sua opinião, isso acontece?
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m.

A violência, na América Latina, afeta toda a sociedade, de maneira especial

os mais jovens. De que modo isso afetou a sua vida?

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos que os temas, itens e pontos que não foram abordados no
presente instrumento, já que os dados da realidade de nossos países são
muito ricos em sua variedade, solicitamos que eles sejam trabalhados com
a maior das liberdades.
TERCEIRO PASSO

OBJETIVO
Sistematizar a informação obtida em cada diocese e país para extrair os
aspectos mais importantes do mundo juvenil.
DESTINATARIOS: Comissões diocesanas, nacionais e institutos de
pastoral juvenil.
PASSOS
A. Uma vez recolhidas as conclusões e colaborações do primeiro e segundo
passos, pedimos às comissões diocesanas e nacionais que façam o
esforço de sintetizar as contribuições baseadas em sete perguntas.
B. Junto a isso, para enriquecer a proposta que chegará ao XVI ERNPJ,
sugerimos que nos façam chegar outros estudos atualizados sobre a
realidade juvenil em cada país.
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QUESTIONÁRIO PARA SISTEMATIZAR
1. Quais são os valores fundamentais nos jovens de hoje? Quais as
fortalezas?
2. Que características e atitudes dos jovens de seu país são as que
mais

condicionam

o

jovem

negativamente

para

seu

desenvolvimento humano e cristão? Quais as debilidades?
3. Quais são as tendências culturais mais influentes na vida dos/as
jovens? Elas geram que oportunidades e ameaças?
4. Quais as situações socio-político-culturais que exercem um
condicionamento negativo maior no crescimento dos jovens?
5. Quais as situações socio-politico-culturais que favorecem o
desenvolvimento dos jovens?
6. Mencione as fortalezas da Igreja com relação à juventude.
Aspectos eclesiais que ajudam a inclusão e a evangelização da
juventude.
7. Mencione quais são as debilidades da Igreja com relação à
juventude. Aspectos da vida eclesial que não ajudam a inclusão e
a evangelização da juventude.
RECOMENDAÇÕES
A atitude de descentramento para a escuta, o que implica deixar de lado
esquemas, posturas preconcebidas, preconceitos e estigmatizações.
Olhar a vida dos jovens com um olhar de fé. Estarmos abertos para
deixar-nos interpelar pelos jovens.
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A importância de perseverar na experiência e da composição “mixta” do
grupo

para

garantir

o

diálogo

entre

jovens,

animadores/as

e

assessores/as.
Sermos muito cuidadosos na hora de coletar a informação nos distintos
momentos.
Fazer chegar a tempo à comissão nacional o produto do trabalho de cada
grupo.

2. APRESENTAÇÃO DO
III CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE JOVENS
05 a 12 de setembro 2010

TEMA
Jovens da América Latina
Discípulos/as e Missionários/as de Jesus Crsto hoje
Para a vida de nossos povos

LEMA
Caminhemos com Jesus
Para dar vida a nossos povos
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Considerando as orientações de “Civiliização do Amor. Tarefa e Esperança” e as
reflexões que surgiram nos últimos Encontros Latino-Americanos e Regionais da
Pastoral Juvenil, assim como o II Congresso Latino-Americano (Punta de TRALCA,
1998), à luz do Documento de Aparecida e ante os desafios presentes nas
diversas realidades do Continente, a Pastoral Juvenil Latino-Americana propõe-se
realizar o III Congresso Latino-Americano de Jovens:

OBJETIVO GERAL
ATUALIZAR AS ORIENTAÇÕES DA PASTORAL JUVENIL LATINOAMERICANA QUE FAVOREÇAM O ENCONTRO DOS E DAS JOVENS COM
JESUS CRISTO E A CONSTRUÇÃO DE SEU PROJETO DE VIDA ASSUMINDO
O DISCIPULADO MISSIONÁRIO, PARA A TRANSFORMAÇÃO DE NOSSOS
POVOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Propiciar, durante o III Congresso, o encontro com Jesus Cristo, a partir
da experiência do discipulado missionário e a espiritualidade da comunhão.
2. Fortalecer os vínculos de comunhão entre os participantes

do III

Congresso, criando espaços de fraternidade e intercambio de experiencias.
3. Valorizar, celebrar, testemunhar e dar continuidade ao caminho que
percorremos como PJ Latino-Americana.
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4. Compreender, a partir da contribuição das ciências humanas e sociais, com
a olhada do Bom Pastor, as diferentes situações e expressões juvenis.
5. Aprofundar a vocação de discípulos missionários de Jesus Cristo, como
elemento essencial no projeto de vida dos e das jovens, para que se
compremetam como protagonistas na renovação da igreja e da sociedade.
6.

Determinar orientações que favoreçam a implementação de processos de

discipulado missionário.
7. Impulsionar, a partir do III Congresso, uma vigorosa ação evangelizadora
dos jovens da América Latina
como geradores de vida nova em nossos povos.
8. Animar uma profunda conversão pessoal e eclesial mediante a atualização
das orientações de
“Civilização do Amor. Tarefa e esperança”

3. NORMAS PARA DIFERENTES CONCURSOS

3.1 Concurso do Hino Oficial.
Orientações:
Abertura das inscrições: Fevereiro de 2009.
Recepção dos Trabalhos até 15 de Agosto de 2009. Não se aceitarão, de forma
nenhuma, participações apresentadas depois dessa data.
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Podem participar indivíduos ou grupos de qualquer país do Continente Americano,
sem limites de idade nem de formação pastoral.
Os trabalhos devem ser apresentados por via eletrônica ao correio eletrônico:
familiayvida@celam.org; familiayvida@yahoo.es;

ou uma gravação física na

Seção Juventude do CELAM: Carrera 5.- N° 118-31.- Usaquén.- Bogotá.Colombia.
Os trabalhos deverão conter; partituras ou o cifrado da melodia, a letra e uma
gravação da mesma, de preferência gravada em estudio.
As canções serão apresentadas em espanhol e português, embora possam conter
partes em papiamento (principal língua falada no Caribe), crioulo, guarani,
quechua, aymara e inglês.
Não existem limites quanto ao ritmo em que forem apresentadas as obras
concorrentes. Deverão ser canções 100% originais, da autoria dos participantes.
Não se limitará o número de pessoas que participam na obra submetida ao
concurso.
A canção ganhadora será gravada como Hino Oficial do III Congresso LatinoAmericano de Jovens a celebrar-se em Setembro de 2010.
A propriedade intelectual das obras vencedoras será partilhada entre os autores e
a Seção Juventude do CELAM, podendo a Seção Juventude utilizar seus direitos
sem necessidade de consulta.
A seleção da obra vencedora será feita por jurados expertos na área musical e
teológica.
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Todas as canções participantes deverão estar em consonância com o tema, lema
e objetivos assumidos pelo terceiro Congresso.

3.2 Concurso do Cartaz e do Logotipo Oficial.
Orientações:
Início das inscrições: Fevereiro de 2009.
Recepção dos Trabalhos até 15 de agosto de 2009. De forma nenhuma aceitarse-ão participações apresentadas em datas posteriores.
Podem participar indivíduos ou grupos de qualquer país do Continente Americano,
sem limites de idade nem de formação pastoral.
Os trabalhos devem ser apresentados por via eletrônica ao correio eletrônico:
familiayvida@celam.org; familiayvida@yahoo.es;

ou uma gravação física na

Seção Juventude do CELAM: Carrera 5.- N° 118-31.- Usaquén.- Bogotá.Colombia.
Os trabalhos deverão conter: as propostas do logotipo e do cartaz em alta
resolução. Os cartazes deverão ser do tamanho 11 x 17 polegadas..
Receber-se-ão trabalhos em qualquer formato gráfico digital. Deverão ser
desenhos 100% originais, da autoria dos participantes.
As propostas de logotipo deverão estar acompanhadas por uma descrição dos
componentes do mesmo.
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As propostas de cartaz deverão conter o logotipo, tema, lema, data e sede do III
Congresso, assim como o logotipo do CELAM. Deversão estar acompanhadas por
uma explicação das mesmas.
A propriedade intelectual das obras vencedoras será partilhada entre os autores e
a Seção Juventude do CELAM, podendo a Seção Juventude utilizar seus direitos
sem necessidade de consulta.
A seleção da obra vencedora será feita por jurados expertos na área do desenho
gráfico e da teologia.
Todas as obras participantes deverão estar em consonância com o tema, lema e
objetivos assumidos pelo terceiro Congresso.

3.3 Concurso da Oração Oficial

Orientações:
Início das inscrições: outubro de 2008.
Recepção das propostas até 15 de agosto de 2009. De maneira nenhuma aceitarse-ão participações apresentadas em data posterior.
Podem participar indivíduos ou grupos de qualquer país do Continente Americano,
sem limites de idade nem de formação pastoral.
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MISIÓN CONTINENTAL

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
DEPARTAMENTO DE FAMILIA Y VIDA
SECCIÓN JUVENTUD

As propostas devem ser apresentadas por via eletrônica ao correio eletrônico:
familiayvida@celam.org; familiayvida@yahoo.es;

ou uma gravação física na

Seção Juventude do CELAM: Carrera 5.- N° 118-31.- Usaquén.- Bogotá.Colombia
As propostas de oração deverão ser apresentadas em espanhol e/ou português.
A seleção da Oração Oficial será feita por um corpo de jurados formado por
pastoralistas e teólogos relacionados com o processo latino-americano.
Todas as orações proposta deverão estar em consonância com o tema, lema e
objetivos afirmados para o terceiro Congresso.

Cada grupo/congregação/ paróquia/ diocese/regional/nacional possa
rever seu movimento – tendo como objetivo a revitalização da ação
evangelizadora a serviço da vida da juventude no continente.
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