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Seminário nov/2014
Encontro com articuladores
Conferência Municipal dos Direitos  
das Crianças e Adolescentes

“Eu vim para servir...”

“Em tudo amar e servir”, Sto. Inácio de Loyola

Adolescência: Cultura de Paz, 
Formação Ética e Sentido de Vida.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Adolescência: cultura de paz, formação 

ética e sentido de vida

Desde o lançamento do programa Educar para quê?, 

fomos questionados sobre o sentido do nosso traba-

lho junto às crianças. Consentimos que não seria sufi-

ciente acolhê-las e cuidar delas, se depois, na fase da 

adolescência e juventude, não tivéssemos como dar 

continuidade ao processo educativo. Daí que come-

çamos a dar maior ênfase à nossa presença ao lado 

dos adolescentes. Partimos do princípio dos próprios 

Projeto Agata Smeralda Itália e do Conexão: de que 

eles mesmos [os adolescentes] deviam ser os protago-

nistas. Assim, formamos uma equipe de articulação, na 

qual os adolescentes indicaram os rumos a seguir e se 

tornaram multiplicadores nas suas respectivas comu-

nidades. Vários encontros regionais e interativos, junto 

com gestores e educadores, deram novo impulso ao 

programa do Conexão.

Com o lema Acolher, Compreender e Promover, foram 

abordados vários temas. Conseguimos obter um olhar 

mais consistente sobre a vida dos adolescentes, seus 

sonhos, anseios e capacidades. Fomos presenteados 

com a sua participação ativa, sua convivência alegre 

e comunicativa, seu senso de responsabilidade e a de-

monstração dos seus talentos artístico-culturais. Para 

dar continuidade ao programa, os próprios adolescen-

tes escolheram agora o tema: Adolescência: cultura da 

paz, ética e sentido de vida. 

É obvio que também a nova geração se confronta 

com as questões básicas da vida humana: de onde ve-

nho e para onde tenho que ir? Como é que posso ser 

feliz? Como posso me realizar como pessoa humana? 

Aparentemente, as respostas fáceis de uma sociedade 

de consumo e de exaltação exagerada do individualis-

mo não satisfazem a todos. Nossos adolescentes que-

rem sair de uma cultura de descarte e de morte – que 

impulsiona tantos jovens a viverem na marginalida-

de, vítimas das drogas, do desemprego e da violên-

cia. Eles querem ser construtores da paz; anseiam por 

ver exemplos de pessoas que contribuem para uma 

maior fraternidade entre todos; estão ansiosos para ser 

protagonistas em outro modelo de convivência pací-

fica, no qual exista respeito pelo outro; estão cheios 

de expectativas e desejosos para partilhar, uns com 

os outros, novas experiências; buscam novos valores 

e ideais. E em tudo são muito criativos: conseguem 

transmitir seus sonhos em muitas formas de arte; dei-

xam mensagens lindas; surpreendem por seu espírito 

alegre e crítico ao mesmo tempo.

Nisso tudo os jovens buscam respostas, que, em uma 

cultura com profundas mudanças, não podem ser 

simplesmente as de sempre. Nessa busca, estão muito 

abertos para a experiência do transcendente. Querem, 

antes de tudo, sentir a presença do divino. Em suas fa-

las sobre “Deus”, carregam muita bagagem do passado 

que nem sempre corresponde aos seus anseios e sua 

compreensão do mundo em que vivem. Podemos es-

perar que se tornem sempre mais críticos frente às for-

mulações ultrapassadas. Torna-se urgente uma nova 

linguagem para lhes falar do sentido último da vida. 

Deixam-se facilmente envolver por uma religiosidade 

que toca muito o lado afetivo. Para eles, será impor-

tante fazer uma experiência que os faça sentir-se aco-

lhidos, que lhes dê uma paz e alegria interior, um novo 

entusiasmo. A religiosidade afetiva da adolescência 

pode cair rapidamente quando confrontada com os 

primeiros questionamentos do mundo real. Por isso, 

a importância de subsídios que deem um sustento 

refletido às suas descobertas do mistério que está na 

natureza e no profundo do seu ser.

Cabe a nossos adolescentes e jovens encontrar o seu 

caminho de vida, no qual descubram um sentido que 

lhes ajude a se realizarem como pessoas humanas, a 

colocar em prática valores éticos de convivência soli-

dária, e assim se tornarem construtores da paz. Diversas 

tradições religiosas – quando abertas ao novo e à unici-

dade da experiência vivida pessoalmente e junto com 

outros – podem ajudar na busca desse sentido. Como 

educadores, temos a bela missão de incentivá-los, 

criar oportunidades e promover seu protagonismo.

Pe. Miguel Ramon
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CANTINHO DA LEITURA
Raquel Silva da Conceição - 15 anos - Gerarvida onG

“Li o livro ‘De volta aos quinze’ da autora Bruna Vieira e recomendo muito 
pois ele fala de uma jovem que criou um blog aos 15 anos e depois, aos 
30 anos, ela o reencontrou e algo inusitado aconteceu. Com a cabeça de 
um adulto e corpo de uma adolescente, ela se vê novamente vivendo as 
aventuras de uma das melhores épocas de sua vida, a adolescência.”

Um mergulho em nossas próprias experiên-
cias. Momentos de estudo, sistematização do 
trabalho, vivências, encontros e celebração. Foi 
maravilhosa a caminhada até aqui. O resultado 
pôde ser percebido no seminário realizado no 
dia 23/11/14, no Centro de Integração Familiar 
– CEIFAR e que contou com a participação dos 
Professores  Alfredo Carlos Gomes da Costa e 
Feizi Milane. Ser, conviver, compreender, cele-
brar foram os temas desenvolvidos e suscitou 
reflexões sobre identidade, projeto de vida, 
espiritualidade, sentido de pertencimento, ca-
pacidade de aprender e se admirar, bem como 

reconhecimento do valor das pequenas con-
quistas e ações cotidianas. Momentos intensos 
de convivência fraterna, partilha de experiências 
e formação para a vida. Ver e sentir o potencial 
dos meninos e meninas que caminham conosco 
nos faz acreditar que vale a pena continuar so-
nhando e nutrindo a esperança de que somos 
construtores de um novo mundo. “Quer fazer 
a diferença? Faça diferente!”  Este foi o desafio 
lançado no Seminário pelo prof. Feizi Milane. Se-
guiremos enxergando a adolescência com uma 
“janela de oportunidades”.  Temos certeza que 
podemos fazer a diferença. Vamos juntos!

 “Quer fazer 
diferença? Faça 

diferente!”
Feizi Milane

SEMINÁRIO
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Esperança que vemos brilhar
No olhar de cada educador.
Esperança que nos motiva
E incentiva a ser um jovem melhor.
Do que seria a nossa “casa” se não houvesse um ‘’alicerce’’?Do que seriam nossos sonhos se não houvesse motivação?Do que seria o jovem se já não houvesse mais esperança?Do que seriam as palavras se não pudessem  serem ditas com o coração?

Do que seria a vida
Os jovens e toda a nação?
Se já não houvesse paz
força e união?

Vamos nos dar as mãos...
Pois nelas temos um poder transformador.Se nos unirmos para motivar as pessoas...Não haverá desânimo, medo, nem dor!

Viemos no mundo para brilhar.
Então que a nossa luz irradie motivação.Pois enquanto houver sonhos,
Sempre haverá transformação!

ESPAÇO ABERTO

PROGRAME-SE
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Adolescência: Cultura de Paz, formação ética e sentido de vida

A experiência do grupo articulador

ENCONTRO COM GESTORES PARCEIROS
Os gestores que integram a Rede Conexão Vida estiveram 
reunidos no mês de março, em Salvador, participando 
do encontro de lançamento da proposta de trabalho 
“Adolescência: acolher, compreender, promover”.

VIVA A CULTURA
(poesia Mariana – Brilho do Cristal e letíCia - aCeai)
Adolescência, fase em que buscamosEncontrar a nossa real identidade.Onde paramos para refletir...

Sobre nosso papel na sociedade.
Ser jovem é carregar
Todos os sonhos dentro de si.
É transbordar de desejos...
É estabelecer metas a seguir.
Ser jovem é ter forças para lutar
Mesmo quando se parece não ter chão.É melhorar a cada “sim” ...
É se fortalecer a cada “Não”.
Muitas vezes a sociedade...
Não acolhe a juventude.
Mas é preciso incentivo!
É preciso que se mude!
Em cada encontro
Realizado pelo Conexão
Nos transformamos em pessoas melhoresCheias de esperança no coração!

Visite nosso site:
www.programaconexaovida.org.br

Fique por dentro 
da agenda da Rede 
Conexão Vida, através 
dos articuladores 
regionais locais, e 
participe dos eventos 
e ações!

CONEXÃO EM AÇÃO

Há 15 anos a UNESCO proclamou internacionalmente a cultura 
de paz nos convidando a vivenciá-la por meio do diálogo, da 
negociação e da mediação. Deste modo, o Conexão Vida, jun-
tamente com os articuladores regionais, vem disseminando e 
vivenciando a cultura de paz, com  um  mística que  propicia  
ao publico  adolescente e juvenil  reflexões  sobre espírito de 
servir,  ética e  sentido de vida.  Com a experiência do grupo ar-
ticulador vimos que tais reflexões são de fato um caminho para 
o protagonismo juvenil, pois mudar de postura e assumir uma 
cultura de paz requer um esforço individual, coletivo, educativo 
e processual para incentivar a superação perante as adversida-

des e construir passos de desenvolvimento que possam gerar 
transformações, possibilitando assim ao adolescente e à juven-
tude o encontro de referenciais essenciais à vida.   

PARCEIROS EM AÇÃO!

O Projeto Adolescência: acolher compreender, promover, 
conta com a valiosa colaboração dos articuladores regionais - ado-
lescentes, educadores e gestores, representantes das instituições 
parceiras do programa Conexão Vida. A tarefa deles: multiplicar 
as experiências nas regiões. A cada encontro temos a certeza de 
que esta juventude, verdadeiramente, está fazendo a diferença!.

“Em cada encontro 
realizado pelo Conexão 
Vida nos transformamos 
em pessoas melhores, 
cheias de esperança no 
coração. Esperança que 
nos motiva e incentiva 
a ser um jovem melhor”. 
Mariana Almeida, 
articuladora regional - 
Vale do Capão-Ba


