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Celebrar o dia Nacional da Pastoral do 
Menor (27 de agosto) lembrando do fa-
lecimento de Dom Luciano nosso fun-
dador e profeta signifi ca não somente 
cumprir uma tabela histórico institucio-
nal, sim retomar a essência e a origem 
de nossa caminhada. 

Celebrar a vida da Pamen nos leva a 
recordar e reafi rmar nossos valores de 
luta pastoral pela vida, renovar nossos 
votos de fi delidade ao Projeto do Pai, 
revigorar nossas forças enquanto agen-
tes, famílias, crianças e adolescente e, 
podemos dizer, como Igreja. 

A Pamen nasceu e continua num con-
texto de desprezo pela vida humana 
onde os valores da riquezas econômi-
cas pisam pesadamente às vidas de 
meninos e meninas. 

No dia Nacional da Pamen colocamos 
de novo na pauta as dívidas sociais 
e eclesiais que temos com crianças e 

adolescentes buscando na mística, sol-
idariedade, organização e na solidarie-
dade humanas os valores permanentes 
do Reino de Deus que pertence aos 
meninos e meninas prediletos Dele. 

Apesar da história de conquistas a Pa-
men celebra seu primeiro dia Nacional 
no ano em que o Estatuto da Criança e 
Adolescente completa 25 anos no meio 
de sombrias tendências de redução dos 
direitos humanos de crianças e adoles-
centes. 
A redução da maioridade penal não é 
um simples ato de mudança legislativa, 
sim um gigantesco retrocesso ideológi-
co dos direitos de meninos e meninas 
que afronta a vida, a perspectiva e pro-
jetos de vida de milhares de adoles-
centes e suas famílias.

 Por esse motivo a Pamen no difer-
entes cantos do Brasil celebrou os 25 
anos do ECA reafi rmando a opção pe-
los dos direitos humanos de crianças 

André Franzini
Coordenador da Pamen Nacional

Dia Nacional  da 
Pamen e os 

25 anos do ECA

A Pamen marcou presença no 
Encontro Nacional dos Movi-
mentos populares, ocorrido de 
07 a 09 de julho, em Santa Cruz 
de La Sierra, Bolívia, evento que 
reuniu mais de 1.500 pessoas 
de 40 países. As coordenado-
ras do Regional Norte 2, Regina 
Ferreira, e do Regional Leste 2, 
Dodora Costa, foram as repre-
sentantes da Pamen. O evento, 
que contou com a presença do 
Papa Francisco, no último dia, 
foi intenso no aprofundamento 
de temas sociais, intercâmbios 
de experiências, multiculturalis-
mo e integração dos movimen-
tos populares.

e adolescentes, pelas políticas públicas 
universalizadas e de qualidade, pelo 
compromisso cada dia mais importante 
da Igreja no serviço a vida de meninos 
e meninos como tanto afi rma profetica-
mente o Papa Francisco.

A celebração dos 25 anos do ECA e do 
dia Nacional da Pamen é o símbolo de 
que a Pamen já escreveu muitas pági-
nas bonitas na vida dos meninos desse 
país, mas que o desafi o pastoral, ecle-
sial e político  precisa ser reafi rmado 
a cada instante e em cada canto onde 
nossa voz profética pode chegar.

Parabéns à cada um e cada uma que 
fi zeram e fazem a Pamen caminhar: 
obrigado a cada agente, cada criança e 
adolescente, cada voluntário e técnico, 
cada família, cada irmã, padre e bispo 
que colabora e respira o Reino de Deus 
por meio do serviço da Pamen.

Parabéns Pamen e Viva o ECA
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A família Pamen em todo Brasil celebra 
a boa notícia da premiação que recebeu 
o Projeto Adolescente na Medida Certa, 
desenvolvido pela Pamen Franca-SP, 
Regional Sul 1. O projeto foi o segun-
do lugar entre os cinco selecionados 
na categoria “Liberdade Responsável” 
na premiação promovida pelo Instituto 
Viva Cidadania. 

O Prêmio Cidadania Viva tem o obje-
tivo de reconhecer e divulgar projetos 
que promovam a superação das difi cul-
dades enfrentadas por comunidades 
carentes, incentivando e servindo de 
exemplo para outras comunidades ou 
projetos.

Dos 104 projetos inscritos na premia-
ção, 22 foram na categoria Liberdade 
Responsável e 82 na categoria Livre. 
Destes, 15 foram premiados, recebe-
ram certifi cado, troféu e um prêmio em 
dinheiro. O Pe. Ovídio José Alves Andra-
de, fundador da Pastoral do Menor da 
Diocese de Franca, foi quem recebeu o 
prêmio.

Mudança de vida – O Adolescente na 
medida certa atua junto aos adolescen-
tes que cumprem medida sócio-educa-
tiva na Unidade Casa Franca-SP, acom-
panhando a evolução do adolescente 
na medida. Já inseriu 639 adolescentes 
no ensino regular, 111 em cursos de 
profi ssionalizantes, 112 no mercado de 
trabalho e auxiliou  581 adolescentes 
na regulamentação de documentação 
pessoal. O projeto é desenvolvido por 
60 agentes da Pamen, além de funcio-
nários da Unidade Casa Franca.

Thiago Celestino, cumpriu medida em 
2013, nesse período, através do projeto 
realizou curso de culinária e pesponta-
dor. Hoje tem uma banca de pespon-
to, vende doces e sustenta sua família: 
“Além da formação profi ssional, o pro-
jeto me ajudou na minha personalida-
de e a perceber que tinha escolhas”. O 
jovem Erickson ao concluir sua medida, 
passou a vender roscas na frente da 
Igreja para ajudar sua família e, há pou-
cos dias, foi contratado por uma empre-
sa de serviços. Ele atribui sua mudança 
de vida à intervenção espiritual: “Deus é 
a solução”, afi rma.

Projeto “Adolescente na Medida 
Certa” recebe prêmio nacional

de diversos movimentos da área da 
infância e da adolescência.
A expectativa é que o Fórum Popular 
seja uma etapa de preparação para 
a X Conferência Nacional dos Direit-
os da Criança e do Adolescente a re-
alizar-se em maio de 2016.

Fórum fará avaliação do Estatuto 

Começaram os preparativos para a 
realização do Fórum Popular Bra-
sileiro da Criança e Adolescente 25 
anos do ECA, previsto para o mês de 
dezembro em Brasília. 
O Fórum espera promover a partici-
pação ampla e popular, em especial 
de crianças e adolescentes, para um 

processo de avaliação dos 25 anos do 
Estatuto. Para tanto, o Conanda está 
mobilizando conselheiros nacionais, 
meninos e meninas membros no Con-
selho,  delegados das Conferências 
Estaduais e Distrital, representantes 
de redes, fóruns, frentes, institutos e 
grupos de pesquisa e formação, além 
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Cais realiza encontro
O coordenador nacional, André Franzini, participou do 2º Seminário de Incidência Política promovido pelo Centro de 
Apoio às Organizações Sociais –CAIS. O evento reuniu as organizações brasileiras que são parceiras da ONG Alemã 
Misereor e foi rico em troca de conhecimentos, experiências e construção coletiva.  Teve o objetivo de que as orga-
nizações sociais parceiras incorporem em seus projetos de intervenção a prática e difusão da incidência política e 
sistematização de experiências, aprimorando as  estratégicas de sua atuação para processos de transformação da 
realidade e afi rmação protagonista dos sujeitos populares.

Com o objetivo de qualifi car a at-
uação dos agentes da Pastoral do 
Menor junto às crianças, aos ado-
lescentes e às famílias na garantia 
dos direitos, no controle social e 
no fortalecimento da mística e da 
identidade  da Pastoral do Menor, 
foi realizado dia 19, encontro do 
Grupo de Trabalho que está rede-
fi nindo o Projeto Político Pedagógi-
co e construindo o novo Plano 

Nacional de Formação da Pamen 
(PNF). O GT espera até o fi nal de 
outubro apresentar a primeira 
proposta ao conselho nacional. Em 
janeiro de 2016, fi nalizar o conteú-
do e em fevereiro, realizar a publi-
cação dos materiais. A expectativa 
é iniciar os processos de formação 
pelos regionais a partir do mês de 
abril do ano que vem.

GT Formação

Incidência no Comitê 
Criança ONU

A Pamen Nacional foi uma das institui-
ções que assinou documento endere-
çado ao Comitê Criança da ONU sobre 
os retrocessos legislativos que estão 
em foco no Brasil, relatando  o trâmite 
da PEC 171 e do PLS 333. 

O documento foi encaminhado uma se-
mana antes do encontro do Comitê  em 
Genebra, onde o Brasil será revisado no 
Conselho de Direitos Humanos- ONU. A 
iniciativa foi da Associação Nacional dos 
Centros de Defesa (ANCED) e parceiros.

Patrono Direitos 
Humanos

A Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara dos Deputa-
dos aprovou projeto do deputado Ar-
naldo Jordy (PPS-PA) que declara Dom 
Helder Câmara “Patrono Brasileiro dos 
Direitos Humanos” (PL 7230/14). A pro-
posta segue para votação no Senado. 

Dom Helder foi líder católico que lutou 
em benefício de melhores condições de 
vida para os mais pobres e defendeu os 
direitos humanos. Teve seu trabalho re-
conhecido internacionalmente, chegan-
do a ser indicado para o prêmio Nobel 
da Paz em 1972.

SINASE em Foco

Plenária do Conanda, realizada em 
agosto, discutiu os desafi os do Sistema 
Socioeducativo: recursos, monitora-
mento, articulação com outros sistemas 
e políticas. Recomendou-se a criação de 
grupo temático permanente, no âmbito 
do Conanda, com três especialistas na 
área temática, convidados e conselhei-
ros. O grupo vai atuar nas dimensões da 
política para a elaboração de um termo 
de referência com as fases e etapas a 
serem analisadas. 

Para enfrentar a situação de maus tra-
tos sofridos pelos adolescentes nas uni-
dades, foi sugerida maior articulação 
com os conselhos tutelares. 
Quanto à saúde, especifi camente à me-
dicalização aplicada aos adolescentes 

em atendimento socioeducativo, foi in-
dicativo que o Conanda possa buscar a 
junção dos sistemas do SIPIA, Sinase e 
CadSUAS (Cadastro do Sistema Único 
de Assistência Social) a fi m de que haja 
um monitoramento efetivo. 

Sinalizou-se incorporar o tema da políti-
ca socioeducativa na Comissão de Polí-
ticas Públicas, além de levar ao âmbito 
da Comissão de Orçamento e Finan-
ças a porcentagem do fundo que será 
prevista ao Sinase. A ideia é viabilizar a 
obrigatoriedade dos fundos relaciona-
dos ao sistema socioeducativo, como 
saúde/drogas e pensar um plano de 
trabalho que contribua na temática de 
drogas e mesmo ampliar este tema na 
política socioeducativa, com sugestão 
inclusive, de uma CPI Federal. A Plenária 
recomendou ainda que haja um plano 
de trabalho para audiências públicas es-
taduais e nacional referente ao SINASE; 
a necessidade de fortalecer a política de 
aprendizagem e a criação Escola Nacio-
nal de Socioeducação. 
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Vinte cinco novos agentes receberam 
formação para atuar através da arquidio-
cese de Brasília nas ações desenvolvidas 
pela Pamen, que está iniciando suas ativ-
idades no Distrito Federal, sob a coorde-
nação do Pe. Katê.

O evento ocorreu na Paróquia Bom Jesus 
e foi facilitado pelo coordenador nacional 
da Pastoral do Menor, André Franzini, que 

apresentou e aprofundou com o grupo os 
temas da missão, objetivos, dimensões 
e princípios da Pastoral do Menor. Ao fi -
nal do encontro foi criada a coordenação 
diocesana da Pamen com o Padre Katê 
como coordenador, os secretários e te-
soureiro e o conselho diocesano. Esta 
equipe terá a tarefa de articular a Pamen 
na Arquidiocese de Brasília e de organizar 
a primeira Assembleia Arquidiocesana 

Pamen Brasília, prevista para o dia 18 de 
outubro.

Na avaliação do coordenador Pamen 
Brasília, o encontro foi: “contagiante, por 
se perceber o brilho no olhar de cada pes-
soa ali e diante de tanta disponibilidade 
em fazer a diferença, acolher o menor e 
concretizar o Reino de Deus no dia a dia”. 

Pamen Brasília forma novos agentes

Nos últimos três anos, a vida de um grupo de adolescentes que 
cumpre medidas socioeducativas em Fortaleza começou a mudar, 
através do projeto “Infância sem Grades”, uma parceria entre a 
Pastoral do Menor e Bureau International Catholique de I’Enfance 
(BICE). Duas representantes do BICE, Carmem e Camila, estiveram 
em visita ao projeto no fi nal de julho e puderam avaliar os impactos 
do projeto.

O projeto foi desenvolvido no Centro Dom Aloísio Lorscheider (CE-
CAL), uma das 8 unidades que abriga 60 jovens em confl ito com a 
lei na cidade de Fortaleza e teve a meta de promover a implemen-
tação de medidas socioeducativas no meio aberto para a reinserção 
familiar, social e profi ssional dos jovens. Foram realizadas ofi cinas, 
momentos culturais, de formação, círculos de cultura, atendimentos 
individuais e coletivos, fi lmes, e as visitas. 

Essas iniciativas motivaram os meninos e meninas a se perceberem 
como protagonistas de sua própria realidade e a enxergar o mundo 
com o olhar da liberdade e dos valores humanos.

 “O que eu gostei no projeto foi porque deram muito exemplo de como 
viver na comunidade, eu era muito assim violento e o projeto tá me aju-
dando a viver com a sociedade. Quero sair daqui fi car longe dessa vida. 
Quando eu sair dessa vida quero ajudar outras pessoas, quero dar a 
mesma coisa que me ensinaram. Quero fazer a mesma coisa com outras 
pessoas.”, relatou um jovem atendido pelo projeto

Família – O  projeto também alcançou as famílias dos adolescentes 
e ajudou no fortalecimento dos laços afetivos e na consciência de 
seu papel com possibilidade de desenhar um novo projeto de vida, 
integrando-se à comunidade. 

“Foi uma grande ajuda, sem a pastoral e o CECAL não sei como meu fi lho 
ia conseguir. Eles são meninos de sorte em participar de uma coisa como 
essa. Sempre estive presente, comecei até a estudar para incentivar meu 
fi lho. Agora só depende dele. Estou esperançosa, nunca vou desistir dele, 
estarei sempre aqui para ajudar no que for preciso, eu acredito no meu 
fi lho. Muito obrigada!”. Luciene da Silva, mãe de D.S.C 

Projeto possibilita mudanças 
na vida de adolescentes

Jovens participam de formação
sobre campanhas comunitárias

A Pamen Regional Leste 2 realizou de 21 a 23 de agosto,
em Conselheiro Lafaiete,MG, encontro de formação para 

os adolescentes e jovens que fazem parte da Escola da 
Cidadania.

O evento contou com a participação de 125 
líderes da Escola de Cidadania que representam 
cerca de 900 adolescentes e jovens. O tema do 
encontro foi “Como construir uma campanha 
comunitária”. O Regional, que já possui 34 
grupos de base, vai ampliar sua atuação com 
o alcance dos municípios de Colatina e Juiz 
de Fora que já se colocaram  para iniciar o 
trabalho em 2016. Segundo a coordenadora do 
regional, Dodora Costa, a meta é chegar 1.500 
jovens até o fi nal do ano que vem.
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O ECA é uma Lei que ainda não foi to-
talmente implementada, mas é inegável 
seus impactos na vida de crianças e ado-
lescentes brasileiros. A mudança de um 
paradigma onde crianças e adolescentes 
não eram considerados sujeitos de direi-
tos para o paradigma de crianças e ado-
lescentes como cidadãos e protagonistas  
por si só já é um grande feito provocado 
pelo Estatuto, que vem se materializando 
no cotidiano das famílias,  escolas, institui-
ções para enfrentar as mais severas for-
mas de violações: fome, miséria, violência 
domestica, exploração sexual, trabalho in-
fantil, trabalho degradante, tortura, entre 
outras. 

Foi conquista do ECA a universalização de 
direitos e o aparato legal, institucional e 
operacional para sustenta-la. E estamos 
no esforço de efetivar além da garantia da 
universalização, a qualidade das políticas 
públicas que se traduzem em direitos para 
todas as crianças e adolescentes. A Pamen 
faz parte desta engrenagem, compõe o 
Sistema de Garantia de Direitos ajudando 
na promoção, defesa e controle de direi-
tos infanto-juvenis. 

Atuação Pamen - A Pastoral do Menor já 
lutava por direitos muito antes do Estatu-
to. Foi na década de 70, em plena ditadura 
militar, que um grupo de agentes das co-
munidades eclesiais de base de São Paulo, 
impulsionados pela Irmã Maria do Rosário 
e Ruth Pistore, com apoio de Dom Luciano 
Mendes de Almeida, iniciou  as primeiras 
atividades de acompanhamento à adoles-
centes vítimas das diversas formas de vio-
lências da sociedade daquela época. 

Segundo o coordenador nacional, André 
Franzini, esse grito de serviço em favor da 
vida de crianças e adolescentes espalhou-
se, ultrapassando as fronteiras de São 
Paulo, seguindo pelos corações de leigos 
e leigas, irmãs, padres e bispos pelo Brasil 
à fora. “Nas últimas duas décadas, a Pamen 

Celebrar Conquistas e Semear Novos Sonhos
Julho e Agosto foram meses de celebrações para a Família Pamen. O dia 13 de julho, o aniversário 
de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente  e  27 de agosto, o Dia Nacional da Pamen. O 

que as datas têm em comum? A necessidade de celebrar conquistas!

veio crescendo pelos regionais, dioceses, 
paróquias e comunidades onde foi encon-
trando o rosto de Jesus nas crianças e ado-
lescentes violados em seus direitos humanos 
fundamentais”.  

Na última Assembleia Nacional, foi institu-
ído o Dia Nacional da Pastoral do Menor 
a ser celebrado no dia do aniversário da 

morte de Dom Luciano. E como não po-
deria deixar de ser, as Pastorais do Menor 
de todas as regiões do Brasil celebraram 
esta data com missas, atos, festejos, en-
contros, ofi cinas educativas, sempre en-
volvendo o público que é a base de sua 
atuação: crianças e adolescentes.
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Regional Nordeste 1 
Pastoral do Menor Ceará

Realizou uma semana de atividades 
pelo Dia Nacional, foram missas, mo-
mentos celebrativos, místicas nas dio-
ceses do Crato, Itapipoca e Iguatu. Além 
disso, aconteceram ofi cinas, rodas de 
conversa sobre diversos temas da in-
fância, e ainda, postagens nas redes 
sociais com depoimentos de familiares, 
agentes e parceiros da Pamen. 

Para Adaísio Oliveira, coordenador re-
gional da Pamen no Ceará, o 27 de agos-
to foi um momento de juntar forças a 
favor de um projeto transformador que 
tem como princípio o respeito, a defesa 
e a garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes: “Foi um momento de ce-
lebração e reconhecimento pelos feitos e 
contribuições da Pamen”.

Regionais Norte 1,
Norte 2 e Noroeste

O dia 27 de agosto foi marcante para a 
região Norte, nos  três regionais:  Nor-
te 1, Norte 2 e Noroeste aconteceram 
eventos. Com o tema “Optar pelo 
menor” foi realizado em Santarém no 
Pará o Encontro Regional da Pastoral 
do Menor Norte II nos dias  21, 22 e 23 
de agosto de 2015. Neste evento, se fez 
presente o Regional Norte I- ( Manaus e 
Tefé), e a coordenadora da Região Nor-
te, participaram cerca de 60 agentes. 
Nos Regionais Norte 1 e Noroeste as 
celebrações Eucarísticas foram momen-
tos fortes e com grande participação de 
agentes e crianças da Pamen. Para a co-
ordenadora Marcia Maria: 

“O cuidado que os celebrantes tiveram em 
suas homilias chamou muito a atenção 
de quem participou, as refl exões partiram 
da ligação do evangelho com a Pessoa de 
Dom Luciano e o seu carinho pelos prefe-
ridos de Deus”.

ceses do Crato, Itapipoca e Iguatu. Além 
disso, aconteceram ofi cinas, rodas de 
conversa sobre diversos temas da in-
fância, e ainda, postagens nas redes 
sociais com depoimentos de familiares, 
agentes e parceiros da Pamen. 

gional da Pamen no Ceará, o 27 de agos-
to foi um momento de juntar forças a 
favor de um projeto transformador que 
tem como princípio o respeito, a defesa 
e a garantia dos direitos de crianças e “O cuidado que os celebrantes tiveram em 

conversa sobre diversos temas da in-
fância, e ainda, postagens nas redes 

Missa Nacional - Em São Paulo, houve missa 
especial pela data, celebrada no Santuário da 
Vida, em São José do Rio Preto/SP e transmiti-
da ao vivo pelo canal da Rede Vida para todo 
o Brasil. A missa foi celebrada em conjunto 
pelo bispo referencial nacional da Pastoral 
do Menor, Dom Luiz Gonzaga Fechio, bispo 
referencial regional, Dom Otacílio Luziano da 
Silva,  coordenador Pamen São Paulo, Pe. Oví-
dio José Alves de Andrade e do representante 

da Diocese de São José do Rio Preto, Pe. Luiz 
Caputo.

Uma convidada em especial, contribuiu para 
abrilhantar ainda mais este evento, a Ir. Maria 
do Rosário Cintra, uma das fundadoras da Pa-
men: “Que a atenção à criança empobrecida e 
ao adolescente autor de ato infracional se re-
nove com a presença profética da Pastoral do 
Menor para o Brasil e para o mundo”, desejou 

a irmã durante a partilha na missa.
Uma canção de Milton Nascimento nos diz 
que: “Se muito vale o já feito, mais vale o que 
será”. Olhar pra traz e ver o caminho que fi ze-
mos para chegar até aqui, é mergulhar numa 
trajetória de lutas, limitações e superações e 
poder dizer, sim, muito fi zemos e ainda te-
mos sonhos a semear, porque os direitos da 
criança e do adolescente ainda nos reservam 
frutos.
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Contribuir para que adolescentes que 
cumprem medida sócio educativa de in-
ternação tenham uma experiência de fé 
e superação na sua vida pessoal, social 
e familiar. Este  objetivo audacioso tem 
sido perseguido incansavelmente pelos 
agentes da Pamen que realizam a Assis-
tência Religiosa no Brasil e tem obtido 
resultados signifi cativos. 

Esta percepção fi cou nítida durante o I 
Encontro I Nacional sobre Assistência 
Religiosa aos adolescentes em privação 
de liberdade, realizado em 10 e 11 de 
agosto, em Belo Horizonte-MG. 

O evento foi direcionado aos regionais e 

A assistência religiosa aos adolescentes em regime de internação está prevista no artigo 94 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A Igreja Católica desenvolve assistência desde a década de 70. Consiste em encontros periódicos com os 
adolescentes onde são feitos momentos de partilha e espiritualidade, ofi cinas e catequese. Além de despertar a fé, busca 
que os adolescentes compreendam seus direitos e assumam a responsabilidade no processo de reconstrução de seus 
projetos de vida.

Principais propostas para a Assistência Religiosa da Pamen:

Mobilizar novos agentes, promover um programa de formação continuada sobre o tema, alinhar a prática da Pamen, 
com a criação de um protocolo nacional; construir um canal de comunicação para grupo do encontro; Construir acordo 
de convivência, juntamente com os jovens como espaço de expressão no protagonismo juvenil; Monitorar (cartografar) o 
desenvolvimento da Assistência religiosa nos regionais; buscar recursos fi nanceiros para o desenvolvimento das ações; 
aprofundar o conhecimento do ecumenismo e dialogo inter-religioso a nível nacional; criar um manual de assistência 
religiosa; realizar o acompanhamento familiar observando o trabalho de rede (CREAS E CRAS); Identifi car, denunciar e 
propor via CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos) à formulação / deliberação junto ao Estado para a estruturação da 
Política Pública de Egressos das medidas socioeducativas. 

dioceses onde a Pamen já realiza a as-
sistência religiosa. Durante o encontro, 
houve a troca de experiências, a apre-
sentação da conjuntura que se coloca 
a cada regional e seus diferentes con-
textos, análise dos principais desafi os, 
os pontos de interconexão que podem 
dar o alinhamento ao trabalho da pas-
toral como um todo e, especialmente, 
as propostas para enfrentar os desa-
fi os de maneira unifi cada.

O encontro contou com representantes 
dos regionais Sul 1, Sul 4, Oeste 1, Leste 
2, Nordeste 1, Norte 1 e Pamen Brasí-
lia e teve como convidados o Bispo de 
Referência Nacional Dom Luiz Gonzaga 

Encontro socializa experiências e cria propostas para a 
Assistência religiosa aos adolescentes.

Fechio, e a Ex-coordenadora da Pamen 
Nacional Marilene Cruz.

Para Dom Luiz o encontro foi positivo 
e deve ser o ponta pé para uma ação 
continua da Pamen neste tema: “A im-
portância da partilha, da troca de expe-
riências foi muito enriquecedora. São vi-
vências de agentes, do clero e de leigos 
que mostram-se incentivadoras para 
a nossa pastoral, para que possamos 
avançar, sermos mais ousados e propor 
uma assistência religiosa que preencha 
essa sede que os adolescentes sentem 
por este trabalho. Quanta coisa bonita 
estamos realizando é devemos dar con-
tinuidade”
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