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Apresentação
A JUVENTUDE MERECE ATENÇÃO ESPECIAL
A Igreja Católica no Brasil diz que é preciso: “Evangelizar, a partir de Jesus Cristo, na força do
Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra
de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham
vida, rumo ao Reino definitivo.” (Objetivo Geral das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil 2015-2019 – DGAE - Doc. da CNBB 102)
Nestas mesmas Diretrizes, os bispos do Brasil, no número 76, fazem uma declaração
importante, decisiva: “A juventude merece atenção especial. Uma Igreja sem jovens é uma Igreja sem
presente e sem futuro.” No número 92 das Diretrizes, assim fala o episcopado brasileiro: “A formação
dos leigos e leigas precisa ser uma das prioridades da Igreja Particular; é um direito e um dever para
todos.”
Assim se expressam os nossos pastores no número 91 das DGAE: “A formação dos discípulos
missionários precisa articular fé e vida e integrar cinco aspectos fundamentais: o encontro com Jesus
Cristo, a conversão; o discipulado; a comunhão; a missão.”
Fica claro que nossa missão é evangelizar, que temos de ser discípulos de Jesus, missionários,
proféticos e misericordiosos. É urgente investir na formação e que esta deve levar à conversão pessoal e
pastoral, gerar comunhão, em vista da missão.
Inspirados nessas palavras sábias dos bispos do Brasil, nas DGAE, para toda Igreja no Brasil, a
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB – CEPJ, junto com a Coordenação da Pastoral
Juvenil Nacional - CPJN, organizaram o Curso de Capacitação para Coordenadores e Líderes Jovens.
Esse curso vem ampliar nossas possibilidades de formação, dando continuidade aos cursos que
a Comissão Episcopal para a Juventude vem oferecendo: Curso para Acompanhantes de Jovens e
Adolescentes (EAD, pela TV Século 21) e Curso de Capacitação de Assessores, no Pio XI, em São Paulo.
Quero aproveitar para agradecer a Dom Eduardo Pinheiro e a Dom Bernardino Marchió,
respectivamente, presidente e membro da primeira Comissão Episcopal da Juventude, por sua doação
pela juventude do Brasil.
Apresento, também, a Dom Nelson Francelino e Dom Antônio Vilar que, comigo, formam a
nova Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Agradeço a Pe. Toninho, assessor de nossa
Comissão, por ajudar a organizar e coordenar este curso. Nós, como Comissão, queremos reafirmar
nosso apoio, amor e empenho, pois acreditamos que “a juventude merece atenção especial”.
Dom Vilsom Basso, SCJ
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB
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“Na formação para o discipulado é necessário partir de uma formação integral”.
(Doc. 85 da CNBB, n. 97, pag. 49)
1. Justificativa do Curso
O Curso de Capacitação de Líder e Coordenador de Grupo Jovem é organizado
pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB e desenvolvido devido aos
constantes apelos dos Bispos, assessores, agentes de pastoral e educadores que
desejam obter uma formação mais aprofundada para os jovens na área da liderança e
coordenação de grupo. Por isso, consideramos oportuno, à luz do Doc. 85 da CNBB,
“Evangelização da Juventude – Desafios e Perspectivas Pastorais”, este serviço de
capacitação.
Levando em consideração a 1ª Linha de Ação do referido documento e o
Encontro Nacional de Revitalização da Pastoral Juvenil que aconteceu no
encerramento do “Ano da Juventude” (2013), serão oferecidas teorias e técnicas a
partir do ensino à distância (EAD) e de oficinas presenciais.

2. Relevância Social
Vislumbramos na sociedade o aumento de jovens que buscam viver em grupos
e, infelizmente, a escassez de líderes e coordenadores capacitados que possam
atender esta necessidade. Constatamos, também, a existência de diversos grupos
juvenis sem direção. Diante desta situação já apontada pelo Doc. 85 da CNBB,
propomos um curso EAD com oficinas presenciais ao longo do ano.
Com abordagem ampla, o curso visa proporcionar formação sólida aos
participantes para que sejam capazes de se formar e contribuir na coordenação dos
membros dos grupos e ao mesmo tempo entender de politicas publicas para ajudar os
jovens a se engajarem nesses espaços em seus municípios.
Além de fortalecer a rede de líderes e coordenadores de grupos de jovens
ligados especialmente à Pastoral Juvenil das Dioceses do Brasil (Movimentos, Pastorais
da Juventude, Novas Comunidades, Congregações Religiosas e Grupos Jovens
Paroquiais).
3. Área temática principal
Teologia Pastoral e Sociologia
4. Área temática complementar
Cinco eixos da Formação Integral:
1. Dimensão Psicoafetiva - Processo da Personalização. “Quem sou eu?”
2. Dimensão Psicossocial - Processo de integração. “Quem é o outro?”
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3. Dimensão Mística - Processo Teológico-espiritual. “Qual o sentido da
minha vida?”
4. Dimensão Sócio-Político-Ecológica - Processo de participaçãoconscientização. “Qual a minha relação com a sociedade?”
5. Dimensão de Capacitação - Processo metodológico. “Como organizar a
ação?”

5. Objetivos Gerais e Específicos
Objetivo Geral:
Capacitar jovens de 15 a 29 anos, para liderar e coordenar com eficiência os
jovens e os grupos de jovens de paróquias, comunidades, movimentos, obras sociais,
colégios, faculdades, etc.
Objetivos Específicos:
 Capacitar jovens para liderar e coordenar os jovens no seu processo de
discernimento vocacional, no seu itinerário de educação na fé e na construção e
realização do seu Projeto de Vida;
 Auxiliar e motivar os jovens em sua missão na participação e engajamento na
Igreja, como entusiasmados discípulos missionários de Jesus Cristo;
 Capacitar jovens para assumir sua vocação de líderes responsáveis para a
construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária;
 Sistematizar os conhecimentos e as técnicas necessárias ao trabalho criativo
com grupos de jovens a partir do princípio da formação integral e da dinâmica
participativa na comunidade local.
6. Metodologia
A primeira parte do Curso consistirá em leituras e reflexões a partir de textos
disponibilizados no site www.jovensconectados.org.br.
A segunda parte do Curso será através de oficinas - que deverão acontecer nos
finais de semanas e feriados nas dioceses do Brasil.
7. Avaliação
A avaliação acontecerá pelas respostas das questões online (EAD) e pela
participação nas oficinas no encontro presencial.
8. Realização

CNBB Nacional  SES Quadra 801 Conjunto “B” 70401-900  Brasília  DF  (61) 2103-8300

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude

O curso ocupará 3 meses de estudo por EAD (educação a distância) e ao longo
do ano as oficinas presenciais nas dioceses do Brasil.
9. Público-alvo
O curso será disponibilizado para jovens de 15 a 29 anos.
10. Conteúdo programático
O conteúdo programático deste curso está organizado a partir de temáticas
necessárias para preparar um líder e coordenador de grupo. Os materiais norteadores
são:
1Documento 85 da CNBB, “Evangelização da Juventude – Desafios e
Perspectivas Pastorais”;
2As cinco dimensões da formação integral do jovem;
3Documento Civilização do Amor e outros.

GRADE CORRICULAR
CURSO EAD – OFICINAS PRESENCIAIS
TEMA

TEMPO / PÁGINAS /
h/a
Apresentação do Curso
1 pagina
Introdução do curso
2 páginas
Metodologia do curso
1 aula / 2 páginas / 1h/a
Definição da Palavra líder
1 aula / 3 páginas / 1h/a
Tipos de líderes:1-Líder ativo, 2-líder passivo, 3-líder 7 aulas /14 páginas / 5h/a
centralizador, 4-líder autoritário, 5-líder pode tudo, 6líder chantagista, 7-líder democrático
3 Características importante no líder: motivação, 2 aulas / 6 páginas / 2h/a
comportamento e responsabilidade / status?
O papel do coordenador de grupo e líder na 1 aula / 3 páginas / 1h/a
sociedade
Coordenador de grupo jovem (identidade e perfil)
2 aulas / 6 páginas / 2h/a
A diferença entre o Coordenador de um evento 1 aula / 3 páginas / 1h/a
religioso e o Coordenador de grupo jovem
(identidade e perfil )
Coordenador de uma comunidade consagrada ou de 1 aula / 3 páginas / 1h/a
aliança / Coordenador de grupo jovem (identidade e
perfil )
Espiritualidade cristã de um líder e coordenador de 1h aula / 3 páginas / 1h/a
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grupo
O coordenador discípulo e missionário de JC (Doc.
Aparecida)
Ministério da coordenação
A importância da formação integral na vida do grupo
A diferença de coordenador e de assessor
O papel do assessor no acompanhamento do
coordenador
Atitude do coordenador com relação aos membros do
grupo e aos líderes adultos das instituições (paróquia,
comunidade, espaço público ou privado)
A importância do projeto de vida do coordenador
A importância da participação eclesial do
coordenador
A vida do grupo e a vida do coordenador
A formação bíblica no ministério da coordenação
O coordenador e o planejamento pastoral
O coordenador e a preparação da reunião
O coordenador comunicador
O coordenador e o calendário pastoral

1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a

1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1 aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a
1h aula / 3 páginas / 1h/a

OBS: As oficinas serão ministradas pelos membros da Coordenação Nacional da
Pastoral Juvenil, da CNBB, à medida que forem convidados pelas dioceses do Brasil.
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