
REALIZAÇÃO:

LOCAL: Centro de Convenções Israel Pinheiro
End.: Ermida Dom Bosco Bloco A - Lago Sul

Brasília – DF

De 1 a 3 de Junho de 2017

DIA 01/06 – QUINTA-FEIRA
CONTEMPLAÇÃO DA REALIDADE JUVENIL BRASILEIRA

(Coord. Ir. Solange Sanches e P. Antônio Ribeiro - CNPJS)

Pela parte da manhã: chegada  e credenciamento
12h      – Almoço 
14h      – Boas Vindas: coordenadores, Inspetor e Inspetora referente para a PJS
14h20 – Celebração de abertura – Ir. Teresinha Ambrosin
14h45 – Conferências de abertura:

 Desa� os sociopastorais da realidade juvenil brasileira
         Sr. Maurício Perondi

16h30 – Intervalo (café - lanche)
17h      – Momento interativo com o Palestante (perguntas, comentários) 
18h30 – Eucaristia
 Presidência: Pe. Gildásio Mendes – Resp. Inspetorias de Mato Grosso
19h45 – Jantar
20h45 – Momento cultural livre – AJS/BH – Ir. Jane, P. Ricardo Mole
 

DIA 02/06 – SEXTA-FEIRA
REFLEXÃO CRÍTICO-PROFÉTICA SOBRE A REALIDADE

(Coord. Inspetorias de São Paulo)

7h45 – Eucaristia
 Presidência: Pe. Antônio Prado (CNBB – Setor Juventude) – 

Resp. Inspetorias do Nordeste FMA e SDB
8h      – Café
8h30 – Mesa Redonda: A realidade provoca a Pastoral Juvenil (três debatedores)
 (Tempo de 30 minutos para cada debatedor)

 Presentismo e imediatismo: desa� o de educar através de processos 
Ir. Teresa Cristina – FMA

 A promoção da experiência da mística e educação à fé
         P. Antônio Prado – SDB
 O pluralismo ideológico: a Palavra de Deus fonte de vida
         P. Josué Nascimento – SDB

 (Cada palestrante deverá propor uma pergunta para a re� exão em grupo)

10h15 – Intervalo (café - lanche)
10h45 – Aprofundamento dos temas: perguntas e respostas
11h45 – Intervalo
12h      – Almoço – Passeio
14h30 – Encaminhamento dos trabalhos em grupos (três perguntas e 10 grupos)
15h30 – Intervalo
16h      – Apresentação das re� exões dos grupos e comentários
17h      – Apresentação de “Cases Pastorais” (30 minutos) 

 A experiência do Protagonismo Juvenil Salesiano
 Conselho Nacional da Articulação da Juventude Salesiana 

– CNAJS
 A experiência da Leitura Orante com jovens
 Inspetoria SDB – Manaus

18h30 – Intervalo
19h      – Jantar Caipira – Noite cultural junina – AJS de Brasília

DIA 03/06 – SÁBADO
NOSSA RESPOSTA CARISMÁTICA

(Coord. Inspetorias do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul)

08h      – Café
08h45 – Compromissos em grupos: identi� car os dois maiores desa� os pas-

torais e pistas de ação a serem trabalhadas na pastoral nos diversos 
contextos onde atuamos no Brasil

10h      – Intervalo
10h30 – Apresentação das propostas dos grupos
11h      – Encontro por Inspetorias: como compartilhar a experiência do Seminá-

rio e estimular a vivência dos compromissos?
11h30 – Eucaristia conclusiva
 Presidente da RSB – Pe. Edson Donizetti Castilho – Resp. Porto Alegre

 CARTA conclusiva do Seminário
         P. Antônio Ribeiro, Ir. Vânia Ojeda e Ir. Cláudia Ribeiro

12h      – Almoço

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE
A REALIDADE JUVENIL



1. JUSTIFICATIVA

A nossa missão de educadores-pastores nos exige que estejamos em 
profunda sintonia com os desa� os presentes na realidade juvenil. Essa 
realidade é plural e, cada vez mais, se apresenta de modo complexo, 
exigindo de nós, educadores e evangelizadores, uma re� exiva, criativa, 
prudente e � rme atitude pastoral.

Nossos atuais documentos salesianos nos propõem “habitar a vida e 
a cultura dos jovens de hoje”. Isso signi� ca um convite a conhecermos em 
profundidade as realidades juvenis de modo que sejamos capazes de en-
xergar e re� etir, com profundidade, suas potencialidades, fragilidades, 
bem como as oportunidades para evangelizar educando.

Os novos paradigmas culturais da atualidade são portadores de 
sérias ambiguidades morais; isso constitui um grande desa� o para des-
pertar o sentido da vida, para a promoção da evangelização e adequada 
dinâmica de acompanhamento da nossa proposta pastoral para com os 
jovens. Somos desa� ados!

A qualidade da nossa resposta, o estilo da nossa linguagem e a con-
sistência das nossas propostas dependem da contemplação da realidade 
sociocultural juvenil. Foi conhecendo a realidade de sua gente que Jesus 
«encheu-se de compaixão por eles… e começou a ensinar-lhes muitas 
coisas» (Mc 6,34). O mesmo fez Dom Bosco. Somos chamados hoje a se-
guir o mesmo critério.

2. OBJETIVO GERAL

Promover um estudo sobre as realidades 
das juventudes no Brasil, em seus diversos 
aspectos (sócio-político, econômico, cultu-
ral e religioso), numa perspectiva interdis-

ciplinar, evidenciando desa� os 
pedagógicos-pastorais para a 

Pastoral Juvenil Salesiana.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar dados sobre a realidade juvenil brasileira;
 Identi� car desa� os juvenis a serem considerados pela ação educati-

vo-pastoral salesiana;
 Favorecer uma experiência de confronto da realidade sociocultural 

juvenil com as perspectivas da ética cristã e da educação católica;
 Contribuir com re� exões teológico-pastorais em vista de subsidiar 

nossos educadores e animadores de pastorais;
 Identi� car oportunidades educativo-pastorais salesianas diante do 

cenário atual;
 Partilhar experiências pastoralmente signi� cativas.

4. METODOLOGIA

 Ver, julgar e agir: apresentando a realidade, aprofundando as questões 
numa perspectiva ética e teológica e discernindo propostas de encami-
nhamentos educativo-pastorais diante dos desa� os apresentados.

5. ATIVIDADES

 Palestras, trabalhos em grupo, o� cinas, apresentação de “cases”, litur-
gias, momentos de animação...

6. PÚBLICO

 SDBs, FMAs, membros da Família Salesiana, animadores de Pastorais 
das obras salesianas, equipes pedagógicas, voluntários, educadores 
das demais Redes (RESAS, RESCOM, RSE) e Conselho Nacional da AJS.

7. META

 150 participantes representantes de todas as Inspetorias e dos di-
versos tipos de obras. Cada Inspetoria FMA e SDB terá um total de 
10(dez) vagas disponíveis.

8. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

 Pessoas comprometidas com o acompanhamento, que repassem as 
informações do seminário para as diversidades de presenças e obras.

9. INVESTIMENTO

 Cada participante deverá fazer o investimento de R$560,00 incluindo as 
seguintes despesas: hospedagem, alimentação, translado e material.

10. INSCRIÇÕES

 Serão feitas mediante o preenchimento de um formulário eletrônico 
através dos Delegados SDB e Coordenadoras FMA para a Pastoral Ju-
venil  Salesiana de cada Inspetoria.

11. RECURSOS HUMANOS

 O Seminário Nacional da Pastoral Juvenil Salesiana envolverá diretamen-
te diversas categorias de sujeitos com responsabilidades diferenciadas, a 
saber: os inspetores, os delegados para a Pastoral Juvenil, Coordenadoras 
Inspetoriais da PJS, o Conselho Nacional da AJS, coordenadores de Pasto-
ral dos Polos da RSE, os animadores de Pastoral das obras, etc.

12.  RESULTADOS ESPERADOS

 Maior visibilidade da realidade juvenil brasileira e dos seus grandes 
desa� os sociopastorais;

 Crescimento da sensibilidade no processo de gestão do cotidiano 
educativo; 

 Fortalecimento do processo de re� exão pastoral e elaboração de subsí-
dios em vista da promoção da segurança peda-
gógica e pastoral;

 Mais segurança e espírito crítico dos 
educadores salesianos diante da rea-
lidade juvenil;

 Crescimento do fervor na 
paixão educativo-pasto-
ral onde atuamos.
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