
“Acompanhar os jovens 
exige sair dos próprios 
esquemas pré-fabricados, 
encontrando-os lá onde eles 
estão, adaptando-se aos seus 
tempos e aos seus ritmos; 
significa também levá-los a 
sério na dificuldade que têm 
de decifrar a realidade em 
que vivem e de transformar 
um anúncio recebido em 
gestos e palavras, no esforço 
quotidiano de construir a 
própria história e na busca 
mais ou menos consciente 
de um sentido para as suas 
vidas”.
(Documento preparatório para o sínodo 2018. II, 1)

Formação 
permanente

Rio de Janeiro 04-08 de junho



 “Quem é jovem hoje, vive a própria 
condição num mundo diferente daquele 
da geração dos seus pais e dos seus 
educadores. Não apenas o sistema de 
vínculos e oportunidades muda com as 
transformações económicas e sociais, 
mas de forma subjacente alteram-se 
também os desejos, as necessidades, as 
sensibilidades e o modo de se relacionar 
com os outros. Além disso, se sob um 
certo ponto de vista é verdade que com 
a globalização os jovens tendem a ser 
cada vez mais homogéneos em todas as 
partes do mundo, contudo nos contextos 
locais subsistem peculiaridades culturais 
e institucionais que têm repercussões no 
processo de socialização e de construção 
da identidade.”. 
(Documento preparatório para o sínodo. I, 2)

Programação temática

05/06
- Cultura e realidade juvenil.
- Retrospectiva história da Pastoral Juvenil na Igreja 
do Brasil.
- Evangelização: perspectivas e desafios a luz das 8 
linhas de ação do Doc 85.

06/06
- Sínodo: Os jovens, a Fé e o Discernimento vocacional.
- Acompanhamento: um desafio necessário para que 
os jovens tenham vida.
- Assessoria: Ministério do amor.

07/06
-Educação a Fé dos jovens e Projeto de Vida.
-Pastoral Juvenil no Brasil.

08/06
 Agostinianos Recoletos e Jovens: JAR (Fr. Danilo 
Janegitz).

DATA: 04-08 de junho de 2018. 
Iniciando com o jantar às 19 horas e concluindo com o 
almoço às 12:00.
LOCAL: Sítio Santo Agostinho. Rio de Janeiro, RJ.

OBSERVAÇÃO: Levar a Liturgia das Horas; também se-
ria interessante ter em mãos o Documento 85 da CNBB: 
Evangelização da Juventude. Desafios e perspectivas pas-
torais.

Os jovens, a fé 
e o discernimento      
vocacional

Facilitador

P. Antônio Ramos do Prado 

FUNÇÃO: Assessor Nacional da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Juventude da Igreja no Brasil - 
CNBB / Professor na Universidade Salesiana de SP / 
Conferencista no campo da juventude / Coordenador 
do Curso de Pós-Graduação em Acompanhamento 
de Adolescentes e Jovens na UNISAL.

PUBLICAÇÕES:

* Cultura Juvenil: perspectivas e desafios para os 
novos tempos (Paulus)
* Um caminho espiritual para jovens (Loyola)
* Autor e organizador dos livros internos da Pastoral 
Juvenil da CNBB: 
- Capacitação de Assessor
- Formação de Liderança
- Formação de Acompanhante de Adolescentes e 
Jovens

- Outros livretos anuais da CF jovem, JDJ e DNJ

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Mestre em Pastoral 
Juvenil - UPS / Pós-Graduado em Ciências da Religião 
/ Filosofia / Pedagogia / Teologia. Próximo ano inicia 
o Doutorado em Pastoral Juvenil - PUC - RJ

Secretariado geral 
de Espiritualidade e Formaçao


