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Adolescência: cultura de paz, 
formação ética e sentido de vida
No dia 08 de agosto de 2015, os articuladores regionais reuniram-
-se no Centro de Treinamento de Líderes – CTL/Itapuã com a equi-
pe de coordenadores do Programa Conexão Vida para apresentar 
ao professor Mauro Barsi e padre Wieslaw Ol� er os resultados qua-
litativos e quantitativos alcançados com o Projeto Adolescência: 
acolher, compreender, promover.

 Os articuladores deram um show de protagonismo e mostraram 
como esta ação tem surtido efeito na vida pessoal e comunitária 
de cada um deles. Foi uma manhã recheada de muitas emoções 
e motivos para continuar acreditando que é possível desenvolver 
um bom trabalho com esta faixa etária que já é tão desprovida 

de políticas publicas. Uma apresentação de vídeo registrou alguns 
momentos importantes vividos pelo grupo de articuladores ao 
longo do processo formativo que foi realizado com professores 
quali� cados e especialistas, no que tange o crescimento biop-
sicossocial do adolescente. A Partilha das experiências � cou por 
parte de cada região com seus devidos representantes e das insti-
tuições que compõem o grupo articulador.

 Após a partilha foi aberta uma Roda de diálogo com o Prof. Mauro 
que deixou claro sua alegria em estar vivenciando aquele momen-
to com pessoas tão jovens, mas com muito potencial. A equipe do 
Programa Conexão Vida fez suas considerações sobre as dimen-
sões do projeto, temas trabalhados, recorte de falas interessantes 
e momento signi� cativos na caminhada com o grupo articulador. 
Encerramos este encontro com muito entusiasmo e vontade em 
continuar acolhendo, compreendendo e promovendo outros 
adolescentes e jovens com ânsia por viver num mundo melhor.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Sair da rotina

O titulo desse editorial talvez cause estranheza para quem 

espera um texto que re� ete sobre o trabalho realizado pela 

Conexão durante o ano de 2015. Contudo, foi essa a palavra 

que encontrei para apresentar de forma sucinta o maior im-

pacto de tudo que aconteceu nesse ano, cheio de atividades 

e conquistas.

Quando iniciamos uma nova caminhada no atendimento as 

crianças e adolescentes, focando mais nesses últimos, está-

vamos abrindo portas para grandes surpresas. Apostamos 

na força transformadora da juventude facilitando seu prota-

gonismo em uma sociedade que grita por transformações. 

A enchente de água, lama e sobras de minério que destruiu 

fauna e � ora, casas e vidas humanas em Mariana, é apenas 

um exemplo. A lama de corrupção que se espalha por toda 

parte no país, é outro.  

Essa mudança de rumo mexeu, inicialmente, com a própria 

equipe coordenadora do Programa Conexão. Mas eviden-

ciou-se tão rapidamente que despertou novas energias nos 

adolescentes sendo eles mesmos os articuladores do pro-

cesso de transformação. Começou a interferir nas práticas 

dos educadores e dos gestores. Nas diversas regiões explo-

diram as iniciativas fruto da criatividade, da mobilização e da 

capacidade artística dos nossos adolescentes e jovens.  Até 

o Prof. Mauro saiu contaminado pelo dinamismo contagio-

so dessa força juvenil. Assim, na prática interna dos nossos 

grupos, experimentamos como o público infantojuvenil 

é capaz de assumir um papel protagonista de mudança e 

transformação. A participação dos nossos adolescentes nas 

Conferências em Defesa dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes demonstrou como eles já sabem fazer ouvir 

sua voz em favor de políticas públicas que atendem aos seus 

anseios e direitos. Eles nos ajudam a manter a esperança e a 

continuar sonhando. 

É  fácil a partir daí fazer um link com o tempo do Advento. É 

Deus que intercede com a promessa de vida nova. Nova es-

perança e renovada animação. Algo novo está para aconte-

cer. Ele nos prepara para a vinda inesperada e surpreendente 

do menino Jesus. E com Ele abrem-se novas perspectivas de 

dias e noites felizes, de convivência fraterna, harmonia e paz.

A vinda de Jesus nos abre novos horizontes de esperança e 

nos tira de� nitivamente a tentação de � carmos parados e 

acomodados. A partir Dele podemos con� ar na força positi-

va presente no coração de cada ser humano e tão fortemen-

te atuante nos adolescentes e jovens quando encontram os 

espaços para se manifestarem.

Que o tempo do Advento e de Natal seja para todos nós uma 

ocasião para nos deixar tocar profundamente pela renovada 

presença de Deus, que nos surpreende a cada instante e nos 

abre os olhos para ver mais longe do que acostumamos en-

xergar.  Se estivermos endurecidos desanimados, que possa-

mos despertar e nos colocar em pé para retomar o caminho. 

Se estivermos cheios de energia e esperança, que partilhe-

mos com os desesperados e cansados, mas não permitamos 

que a nossa rotina barre os sonhos dos que acreditam que 

algo novo pode acontecer. 

Feliz Natal para todos,

Pe. Miguel  

Encontro com 
Prof. Mauro Barsi

Representantes das regiões 
partilharam as experiências das 

instituições que compõem o 
grupo articulador
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CANTINHO DA LEITURA “Cuidado com a casa comum” 
Clécia Santos, 15 anos

A encíclica nos dá o direcionamento dos cuidados que devemos ter com a casa comum, a tendência de conceber 
o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita o planeta (nossa casa comum). Alguns danos vêm dos 
diversos estilos de vida, a produção e o consumo afetam a todos. Mas sabemos que a tecnologia baseada nos combustíveis 
fósseis é altamente poluente, sobretudo o carvão, esses meios, segundo o Papa devem ser progressivamente e sem demora 
substituídos. Os jovens de hoje em dia em sua grande maioria tem procurado assim como eu, ajudar na preservação 
e conservação geral da nossa casa comum. Com tudo para que consigamos ajudar, o Papa cita alguns caminhos que 
podemos seguir: O primeiro é muito prático é a mudança de costumes da vivencia social, com pequenos atos de usar 
transportes coletivos quando possível essa é uma função geral, (a de mudar os hábitos), a segunda é que o Estado deve ser 
pressionado pela sociedade a investir em energias renováveis, dentre muitos outros atos que ao serem exercidos trará a 
melhora da casa comum. E o que mais me fez querer mais e mais ler este livro é que... Cada pessoa do planeta, geralmente a 
grande maioria só se preocupa consigo mesma. E o Papa Francisco nos convida a olhar ao nosso redor e perceber que cada 
um de nós mora numa residência, mas antes disto somos membros de uma única família  que habita a mesma casa comum.

Adolescência e Cultura de Paz
Encontro com articuladores em Ilhéus

CONEXÃO EM AÇÃO

E para vocês saborearem como foi este encontro, o tes-
temunho da adolescente: “Participei da O� cina de Pro-
tagonismo, me surpreendi com a dedicação do grupo, 
todos empenhados em atingir o objetivo, � quei muito 
satisfeita. Nota 10! Foi além das minhas expectativas, 
descrevo esta experiência com o protagonismo juvenil 
como uma prática educativa para o jovem, onde ele é o 
elemento central do processo e participa de todas as fa-
ses, desde a elaboração, execução e avaliação das ações 
propostas, com o objetivo de estimular a sua participa-
ção social na comunidade. O que mais me interessou no 
protagonismo foi a participação dos jovens nas práticas 
educativas, extrapola o âmbito familiar e escolar e até 
mesmo na sociedade através de campanhas e de mo-
vimentos. Eu aprendi que se formos capacitados, tiver-
mos foco e determinação podemos conquistar nossos 
objetivos mesmo encontrando di� culdades. Acredito 
que o resultado será ainda melhor. As apresentações 
foram um sucesso, os grupos demonstraram que com 
força de vontade, ótimas instruções e uma estrutura 
adequada é possível ir além das expectativas.”

Carine Alves, 16 anos, Mata Escura.

O� cina: Protagonismo 
Juvenil da Região 4 e 8
O tema Adolescência e Cultura de paz foi escolhido pe-
los adolescentes articuladores da Região 8 no intuito de 
socializar para educadores, gestores e adolescentes de 
Salvador e Recôncavo, o que o grupo de articuladores 
já vem re� etindo ao longo de três anos de caminhada 
com o projeto ADOLESCENCIA: ACOLHER, COMPRE-
ENDER E PROMOVER, proposta pelo Conexão Vida no 
intuito de trabalhar a formação da sua rede de parcei-
ros. Além do macro tema, re� etimos também sobre 
a Adolescência, Afetividade e Cuidado com o corpo, 
Adolescência e Arte na Cultura de Paz, Adolescência e 
Protagonismo. Os adolescentes foram os facilitadores 
das o� cinas, contamos também com a participação dos 
articuladores da Região 1. 

Foram momentos de integração, de lazer, de trocas, de 
oração, de aprendizado, de descobertas, de intercambio 
e um momento de lazer especial que foi o tão espera-
do: banho de piscina! Ao � nal deixamos para re� exão as 
perguntas: Paramos aqui?  Qual será o próximo passo? O 
que podemos fazer na nossa comunidade?   

Nos dias 09, 10, 11 e 12 de julho de 2015, foi reali-
zado em Ilhéus  na Casa de Retiro São Vicente o 
Encontro de Articuladores/as do Programa Cone-
xão Vida, com o tema Adolescência: Cultura de Paz, 
Formação Ética e Sentido de Vida, aprofundando o 
Sub-Tema: Cidadania e Participação Popular. A roda 
de diálogo sobre a redução da maioridade penal foi 
bastante expressiva e reuniu argumentos importan-
tes para dizer NÃO a esta que é uma das tentativas 

mais absurda de criminalizar o adolescente no Brasil.

Pela primeira vez o encontro aconteceu fora de Sal-
vador, foi a oportunidades de conhecer as belezas 
naturais do Sul da Bahia, visitar a Cachoeira de Panca-
da Grande e o Centro Histórico de Ilhéus.  Além disso 
os articuladores conheceram de perto o trabalho do 
ACEAI e lá foram realizadas as o� cinas interativas de 
sexualidade, Expressão Corporal, Comunicação; Tea-
tro e poesia.

PARCEIROS 
EM AÇÃO!

25 anos da ACOPAMEC

No dia 26 de novembro em 
comemoração aos 
25 anos de missão a 
ACOPAMEC lançou um 
livro com 25 testemunhos 
de jovens, ex-alunos, 
educadores e amigos que 
traduziram em palavras 
cheias de vida, esperança e 
fé, um trabalho pautado na 
educação, na mobilização, 
na pro� ssionalização, na 
evangelização e no bem 
comum. PARABÉNS 
ACOPAMEC! 
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EXPERIÊNCIA EM FAMÍLIA!
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BATE-PAPO
Com professor Mauro Barsi, presidente 
do Progetto Agata Smeralda Onlus Italia

Visite nosso site:
www.programaconexaovida.org.br

Agenda secretaria: funcionamento até 30/12. 
Em janeiro o atendimento acontecerá das 9h às 12h.

Depois de 25 anos de parceria e investimento 
no trabalho com crianças e adolescentes no 
Brasil, qual a sua avaliação?

Fico realmente muito satisfeito pelo caminho im-
portante que foi possível fazer nestes vinte e cinco 
anos de trabalho a serviço da vida e da esperança. 
Tudo isso foi possível graças a presença de sacer-
dotes, freiras, leigos que, juntos com a equipe da 
Conexão Vida, guiada de modo maravilhoso por 
Padre Miguel Ramon, souberam enfrentar com  
amor ao trabalho. Isso se deve também às famílias 
italianas que, através da adoção a distancia, acre-
ditaram  nesta belíssima historia de amor que se 
chama Progetto Agata Smeralda Onlus Italia.

Tendo a oportunidade de conhecer o Projeto 
Adolescência: acolher, compreender promover e 
escutar a experiência dos adolescentes articula-
dores, o que destacaria?

Percebi realmente quanto foi importante o nosso 
trabalho com as crianças de ontem, hoje jovens 
maravilhosos, preparados para enfrentar a vida e 
serem protagonistas da historia do próprio País. 

Quantas histórias incríveis pude ouvir em agosto, 
quando estava no meio deles! Consegui ver que 
a verdadeira revolução começa nos bancos das 
escolas. O empenho deles, a amizade fraternal, o 
desejo de mudar a sociedade em que vivem para 
melhora-la e a dignidade de cada ser humano, es-
tão dando muitos resultados.

Que mensagem deixa para os adolescentes e 
jovens da rede Conexão Vida?

Em primeiro lugar sinto o dever de agradecê-los 
um a um, porque o caminho da vida que estamos 
fazendo juntos é para mim um verdadeiro enrique-
cimento e um grande presente. Espero um forte 
empenho deles, de modo que na vida, consigam 
vencer sempre e só as coisas importantes. Que não 
se percam com falsos ídolos e que não esqueçam 
nunca os ensinamentos do Evangelho de Jesus e o 
mandamento novo Dele, verdadeiro alicerce para 
uma sociedade que vence a cultura da morte, pres-
suposto para a verdadeira revolução de amor que 
precisa a nossa sociedade.

CONFERÊNCIA EM DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Este ano o Programa Conexão Vida deu um passo importan-
te, conseguiu ter representação em todas as Conferências que 
aconteceram em Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, seja com coordenadores, seja com eleição de 
adolescentes que participam da rede. Essa participação come-
çou nas Conferências Livres, depois na Conferência Municipal, 
em seguida na Conferência Territorial e por � m na Conferên-
cia Estadual. Em cada Conferência foram eleitos adolescentes 
que fazem parte de instituições parceiras e do grupo articu-
lador do Conexão Vida, entre eles podemos destacar Clécia 
Santos, Melissa Lima, Nathalia Santos e Vagner Lopes. Além 
desses, também tivemos a participação de Carlos Uanderson, 
Gabriel Santos e Lucas Pires, entre tantos outros adolescentes 
do estado da Bahia, que se uniram com um único propósito, 
defender Direitos de Crianças e Adolescentes. Acreditamos que 
essa tenha sido uma valiosa experiência de participação em es-
paços de formulação de políticas públicas, pois todos os que 
participaram deram sua valiosa contribuição para construção 
de uma política nacional. Foram dias de diversas discussões e 
aprovações das propostas que irão fazer parte do Plano Dece-
nal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, isso sim 
é ter cidadania, que esse tenha sido o primeiro passo de tantos 
outros que ainda estão por vim, parabéns a todos nós!

DIREITO E CIDADANIA

A caminhada da paz reuniu crianças, adolescentes, famílias e 
parceiros num movimento fraterno que anunciava a mobilização 
comunitária e o trabalho realizado pelas instituições. Fomos 
às ruas com a intenção de mostrar à sociedade o resultado do 
investimento em arte-educação, a preocupação com a formação 
humana, com os valores e a construção de experiências formativas 
comprometidas com o bem comum.  Num depoimento entusiasmado 
a articuladora da Região Sul, Katia Xavier, descreve: “foi lindo ver os 
adolescentes na rua exercendo a democracia fazendo um trabalho 
de conscientização politica dizendo não a redução da maioridade 
penal e reivindicando  implementação de políticas públicas  voltadas 
a juventude, para que todos possam ter maior acesso a escola, cultura, 
lazer, acesso a bens que possam formar jovens mais conscientes do 
seu papel na sociedade. A paz está instalada no coração de cada 
adolescente e de cada jovem que faz parte da rede Conexão Vida, 
é maravilhoso ver e sentir nossos jovens empoderados, exercendo 
a  cidadania em todos os espaços: família, escola e comunidade.”

A NOSSA BREVE MENSAGEM DE GRATIDÃO
A família Nascimento é acompanhada pelo Centro de Formação Menino 

Jesus da Congregação Ancilas do Menino Jesus, em Santa Luz.

Justino  Nascimento,  47 anos, casado com 
Gilmara  Nascimento,  moram na comunidade 
Morro dos Lopes em Santa Luz- Ba.

“Pro� ssionalmente falando, sou Gari, estou 
cursando graduação  para Licenciatura em His-
tória. Sou pai de Verônica Nascimento, Josimo 
Nascimento e Rôsemara Nascimento. Gratidão  
a este que tem proporcionado, tanto aos meus 
� lhos quanto para a maioria das crianças e 
famílias da nossa comunidade, a oportunidade 
de uma formação; humana, cristã e cidadã 
visando o desenvolvimento nessas três 
dimensões, que sem sombra de duvidas é a 
base para a construção e sustentação de uma 
sociedade melhor para vivermos.”

Gilmara  Nascimento, 38 anos, mãe dos três 
jovens a� rma: “se alguém der ainda que seja um 
copo de água a vocês por serem meus seguido-
res, não � cará sem receber a sua recompensa, 
então, é da mão divina que vocês receberão a 
recompensa por todo o bem que tem feito. Con-
tinuem sempre assim e que Deus nos abençoe”.

Já os � lhos relatam:
“a partir  dos  estudos  sinto que cresço cada vez 
mais em relação ao conhecimento de mundo. 
Me sinto uma pessoa feliz por fazer parte do 
Progetto Agata Smeralda onlus Itália/Conexão 
Vida. Com este apoio posso ser hoje uma jovem 

realizada, contente com a vida e agraciada 
por Deus e por  todos que colaboraram 
para meu crescimento. Com a sua ajuda 
continuarei buscando crescer sempre mais na 
dimensão humana e espiritual. Agradeço pela 
colaboração que  vocês deram na minha vida”.  
Verônica  Nascimento, 20 anos, estudante do 
6º semestre de pedagogia.

“Pretendo concluir o curso, e continuar estu-
dando, pois é por meio do conhecimento que 
podemos descobrir o mundo.  Sou feliz por fazer 
parte do Progetto Agata Smeralda onlus Itália/
Conexão Vida, com este apoio posso continuar 
sendo um jovem de valores humanos e cristãos, 
ajudando a melhorar o mundo, construindo a 
paz e a fraternidade”. Josimo Nascimento, 19 
anos,  estudante de Serviço Social.

“Tenho desejo de ser nutricionista e ajudar 
minha família e a minha comunidade, sou feliz 
neste grupo. O Progetto Agata Smeralda onlus 
Itália/Conexão Vida tem uma importância 
muito grande na minha formação enquanto 
cidadã e crista. Com este apoio posso continuar 
sendo uma jovem corajosa, capaz de continuar 
crescendo no amor de Deus, para conviver com 
sabedoria, promovendo os valores humanos. 
Com gratidão e muito amor”. Rôsemara Nasci-
mento 18 anos,  estudante do Ensino Médio.

Comunicando a Paz
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