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Espiritualidade, compromisso e 
motivação deram vida a
IX Assembleia Pamen.
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a realidade
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Nova 
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 Celebrar quarenta anos 
de caminhada significa muito 
para nós, agentes da Pastoral do 
Menor de ontem, hoje e sempre. 
A história da identidade da Pa-
mem foi construída junto às pes-
soas mais sofridas, as crianças e 
adolescentes e cada um de nós 

foi fazendo um processo de con-
versão, ao acolher tantas dores 
do abandono físico, porque seus 
corpos carregam marcas tão 
profundas, que atingem a men-
te, o coração e alma.

Os testemunhos de centenas de 
crianças e adolescentes tocaram 
intensamente a vida dos agentes 
da Pamem, por isso celebramos 
esses 40 anos, com passos in-
cansáveis na construção coletiva 
da Doutrina de Proteção Inte-
gral. Persistência, perseverança, 
insistência, esperança e resistên-
cia, alimentada na indignação e 
na mística são a essência desses 
40 anos.

Esse momento de celebração nos 
convida nesse tempo de advento 
a engravidarmos da Profecia que 
chegará o dia em que as crian-
ças, adolescentes e famílias não 
serão mais protagonistas das es-
tatísticas de violação de direitos, 
será decretado definitivamente 
Vida Digna e Plena a eles. 

Enquanto isso, esperamos, mili-
tando e renovando o nosso com-
promisso com defesa, promoção 
e controle dos Direitos.

- Marilda Lima dos Santos -
Coordenadora Nacional Pamen

40 ANOS EM BUSCA DA
VIDA DIGNA E PLENA
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 De 14 a 18 de novembro de 
2017, a Pastoral do Menor realizou 
a IX Assembleia Nacional. O local 
escolhido, recanto Coqueiro d´A-
gua, em Santa Luzia/MG propiciou 
agradáveis momentos de espiritua-
lidade e contato com a Natureza. 
Seguindo a metodologia pensada: 
Ver, Julgar e Agir, os participantes 
puderam refletir sobre a realidade, 
analisar e agir sobre a mesma atin-
gindo plenamente os resultados 
esperados: a definição das priorida-
des da Pamen para o próximo triê-
nio 2018-2020, bem como a eleição 
das novas coordenações nacionais 
e regionais. 

Ao resgatar a linha do tempo da 
Assembleia, destacam-se os prin-
cipais momentos:

 Na mesa de abertura a pre-
sença de André Franzini, Coorde-
nador Nacional da Pamen, D. Luiz 
Gonzaga Fechio, Bispo Referencial 
da Pastoral do Menor Nacional e 
dos convidados: D. Guilherme An-
tônio Werlang, presidente da Co-
missão Episcopal para Serviço da 

Dia 14.11
ABERTURA

Caridade, Justiça e Paz da CNBB e 
D. Enemésio Lazaris, representante 
dos Bispos Referenciais dos Regio-
nais Pamen.

D. Enemésio agradeceu a todos os 
agentes pelo trabalho realizado nas 
dioceses e enfatizou a importância 
de cada um em ajudar as pessoas 
a viver sua liberdade: “foi para a li-
berdade que o Cristo nos libertou”, 
lembrou o Bispo.

Na sequencia, D. Guilherme desta-
cou que uma Pastoral tem suas pe-
culiaridades e seu eixo. A Igreja e as 
Pastorais não são movimentos so-
ciais, pois sua motivação não pode 
ser ideologias, posições partidárias, 
mas sim o evangelho: “o que nos 
move é o evangelho, a fé no Cris-
to. Não existe ideologia mais forte 
que Jesus”. Entretanto, uma Pasto-
ral deve trabalhar com as “poten-
cializações sociais”, ou seja, atuar 
com os movimentos, com o estado 
e autoridades diversas. Também 
enfatizou a importância do agente 
de pastoral estar próximo ao povo 
e colaborar com a transformação 
da realidade: “agente pastoral não 
pode ser assistencialista, deve ter 
ações transformadoras e libertado-
ras” 
O Bispo Referencial da Pamen, Dom 

Luiz Fechio, fez sua fala alusiva aos 
40 anos da Pastoral do Menor. En-
fatizou que é preciso olhar pra fren-
te sem deixar de olhar pra trás, no 
sentido de entender a trajetória 
que iniciou com D. Luciano Almei-
da, a quem Dom Luiz fez questão de 
lembrar que está sob processo de 
beatificação. Então conclamou os 
agentes a agirem conforme o fun-
dador da Pamen: “olhar pra frente 
buscando ter a firmeza do olhar de 
D. Luciano, sem tirar os pés do chão 
para por a mão na massa”, sendo 
motivados como cristãos a ser sal 
e luz. 

O coordenador nacional da Pamen, 
André Franzini, finalizou as apre-
sentações da mesa agradecendo 
ao Bispo D. Luiz pela forte presen-
ça que foi força para os todos nos 
mais diversos momentos, assim 
como a vice coordenadora, Lourdes 
Viana. Logo após destacou a expe-
riência da gestão da coordenação 
nacional e do conselho neste triê-
nio que se encerra agora, enfatizan-
do o espírito de coletividade e cor-
dialidade como marca da gestão. 
Trouxe como pontos importantes 
do triênio: a maior articulação en-
tre as coordenações regionais, o 
conselho nacional teve mais opor-
tunidade de encontros e maior ali-

Durante cinco dias, 98 pessoas ficaram imersas em uma atmosfera repleta de carisma cristão. 
E o que era pra ser trabalho – reunir, refletir, analisar, elaborar, votar - fluiu como serviço de 

doação amorosa e entrelaçamento fraterno.

Espiritualidade, compromisso e motivação 
deram vida à IX Assembleia Pamen.
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Dia 16.11
 Finalização do Painel-Julgar 
e discussão sobre o Projeto Políti-
co da Pamen e sua aprovação.

 Houve trabalhos em sub-
-grupos para a discussão sobre as 
prioridades, aprovação das prio-
ridades, eleição da Coordenação 
Nacional e missa dos 40 anos da 
PAMEN.

 Houve a aprovação das 
moções, a cerimônia de posse do 
conselho e cerimônia de envio.

Dia 17.11
PAINEL AGIR

Dia 18.11
CELEBRAÇÃO

Homenagens

André FranziniBispo Dom Luiz Gonzaga

Neuza MafraMarilene Cruz

Em linhas gerais
Tema e Lema: 
“Pastoral do Menor clama por 
justiça e misericórdia” e o lema 
“bem-aventurados aqueles que 
têm fome e sede da justiça, porque 
serão saciados”; (mt 5,6)

Objetivo geral:
Responder ao clamor de crian-
ças e adolescentes violados em 
seus direitos fundamentais de 
todas as regiões brasileiras, por 
meio de ações contínuas e con-
cretas de promoção e defesa 
dos direitos humanos, no triênio 
2018/2020.

Celebrar a história da Pamen nestes 40 anos e, em especial, no 
último triênio 2015- 2017.

Avaliar a caminhada da Pamen no triênio 2015/2017, a partir de 
sua missão profética e dos princípios evangélicos da Misericórdia 
e da Justiça, da prática pastoral das Bem Aventuranças inseridas 
na conjuntura municipal, estadual, nacional e internacional.
Fortalecer a prática da Pamen junto às crianças e adolescentes, à 
luz dos eixos fundamentais: justiça, solidariedade, organização e 
mística e das áreas de ação.

Definir as prioridades para o próximo triênio.

Eleger a coordenação em suas várias instâncias.

 Após a aprovação do regi-
mento da assembleia teve inicio o 
primeiro painel - VER ,o que há para 
se enxergar na realidade da criança 
e do adolescente. Como convidados 
para este painel, Renato Roseno, 
deputado pelo PSOL Ceará, e o Frei 
Olávio José Dotto, Assessor das Pas-
torais Sociais da Comissão Episco-
pal para serviço da Caridade, Justiça 
e Paz da CNBB. 

No final do dia, houve o inicio do 
Painel-Julgar Este painel foi condu-
zido pelo Pe. Geraldo Martins que 
fez reflexões sobre o olhar miseri-
cordioso para crianças e adolescen-
tes.

Dia 15.11
PAINEL VER

nhamento na condução das pautas 
e deliberações; houve uma maior 
inserção da Pastoral do Menor na 
Igreja; o desenvolvimento e os re-
sultados da campanha Dê Oportu-
nidade. O Coordenador também 
destacou a ação do trabalho de in-
cidência política da Pastoral do Me-
nor e na oportunidade agradeceu 
aos representantes Pamen que têm 
atuação nos conselhos estaduais e 
municipais de direitos da criança e 
do adolescente, especialmente ao 
representante da Pamen Nacional 
no Conanda, Vitor Cavalcante, e a 
representante da Pastoral no Fó-
rum Nacional DCA, Sônia Amâncio.

Houve agradecimento ainda a to-
dos os representantes do conselho 
e coordenação, equipe administra-
tiva do secretariado nacional, à Ma-
rilene Cruz e ao GT de Formação da 
Pamen.
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A Magia da Mística
Um destaque da IX Assembleia foi sem dúvida, 

o desenvolvimento das místicas interligadas 
ao tema da Assembleia e ministradas pelos 

regionais de cada região.

A voz dos delegados
A Assembleia foi muito legal, ponto positivo, 
ela retoma a riqueza de uma Igreja profética 
em que os ecos dessa Igreja continuam vivos 
no sentido da defesa e proteção da criança e 
do adolescente, sobretudo aqueles que estão 
mais sofrendo neste momento, os adolescentes 
que estão sendo exterminados. Então foi essa 
riqueza do evangelho presente. O que levamos 

Meu testemunho que tudo foi excelente: da or-
ganização, do local, de rever os guerreiros da 
Pamen, o momento significativo dos 40 anos 
da Pamen, lembro da 1a Assembleia e por isso 
a felicidade de fazer parte hoje. Foi muito po-
sitivo termos na nova coordenação Marilda e 
Lourdes. A espiritualidade foi o ponto alto, a 

dessa assembleia com o conjunto de reflexões 
e diretrizes que construímos e com as novas 
coordenações é um novo impulso para a Pas-
toral do Menor no Brasil inteiro e também para 
Igreja e para a sociedade. A Pastoral sempre foi 
rica de esperança, anuncia uma esperança em 
que a morte e o capital não vão vencer a vida, 
sempre há como salvar vidas.

mística foi muito significativa, em muitos mo-
mentos construímos isso e não tenho o que 
reclamar, volto para o nordeste com muito 
gás,muito carinho, a alma está revigorada 
para retornamos e continuarmos nossa jorna-
da.

Erinaldo Amorin da Silva
Região Nordeste - Regional NE2,

Diocese de Pernambuco

João Clemente de Souza Neto 
Região Sudeste - Região sul 1,

Arquidiocese São Paulo

Mística Agir 
Região Centro 

Oeste

Mística
Região Norte

Mística Julgar
Região Nordeste

Mística de abertura 
Região Sudeste

Mística
Misericórdia
Região Sul

Metodologia: VER, JULGAR e AGIR. No processo de assembleia os clamores são o VER para a análise 
da realidade da vida e dos direitos humanos de meninos e meninas a partir da realidade das violações 
existentes. O JULGAR tem a Misericórdia como luz de inspiração do olhar cristão e o AGIR a Justiça levará 
à discussão das prioridades a partir das Bem Aventuranças. O texto base elaborado pelo Pe. Geraldo Mar-
tins, Diocese de Mariana e Assessor Político a CNBB, foi aprofundado e discutido pelo Conselho Nacional.
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Na bagagem do meu coração, trago desta as-
sembleia muita luz e energias renovadas para 
os enfrentamentos na luta pela garantia dos 
direitos dos pequenos. A forma como a assem-
bleia ocorreu foi dinâmica, nada cansativa, 
com momentos bem diversificados. A alter-
nância entre momentos de forte espirituali-
dade com debates muito importantes fez esse 
encontro parecer suave, apesar dos grandes 

desafios que temos. Marcou muito a ideia de 
“ir além da justiça, para alcançar a misericór-
dia”. A forte presença da espiritualidade refez 
nossas energias para a caminhada e as asses-
sorias reascenderam a chama de, mais do que 
nunca, estarmos engajados na defesa intransi-
gente da vida, diante do momento político que 
vivemos no Brasil e no mundo.

No início da Pastoral do Menor, os trabalhos eram organizados e operacionalizados pelas mãos de seus fundadores Dom Luciano Men-
des de Almeida, Irmã Maria do Rosário e Ruth Pistore. Com o tempo, houve a necessidade da Pamen criar uma estrutura organizacional, 
daí surgiu a I Assembléia Nacional. Desse modo, em 1999, inicia a gestão da primeira coordenação nacional da Pamen. De lá pra cá, 06 
coordenações eleitas assumiram a tarefa pela condução política da Pamen. Convidamos os coordenadores para relembrar aquilo que 

foi mais significativo no seu período de atuação e suas expectativas para os anos vindouros. Eis a história...

A linha do tempo das Coordenações Pamen

 Nós assumíamos, após as 
discussões acontecidas na I Assem-
bleia Nacional e que tratavam espe-
cialmente da gestão da Pastoral do 
Menor. O período que antecedeu a I 
Assembleia Nacional, e o pós Assem-
bleia foi um período meio conturba-
do. Todos queríamos a Pastoral do 
Menor, éramos apaixonados pela 
causa da Pastoral. Todos estávamos 
engajados e empenhados na luta 
pela defesa das crianças e adolescen-
tes que viviam em situação de vulne-
rabilidade. O que se buscava era uma 
gestão democrática, que empodei-
rasse as bases que faziam, de fato, 

a sustentação da Pastoral do Menor. 
Nesse sentido, nesta gestão pode-
mos destacar: a definição dos Princí-
pios e Diretrizes da Pastoral do Me-
nor, como instrumento norteador da 
nossa identidade e das nossas ações; 
o Kit de Formação da Pastoral do Me-
nor e os múltiplos encontros de For-
mação de Agentes; o fortalecimento 
de programas de atendimento; a 
presença nos Conselhos de Direitos 
em seus diversos níveis, nos Fóruns 
e Conselhos Tutelares e ainda a pos-
tura ética da denúncia e o anúncio do 
projeto de mundo novo a partir dos 
pequenos.

Um acontecimento marcante deste 
período foi a Marcha Global Contra 
o Trabalho Infantil, organizada pela 
Pastoral do Menor. Participaram mais 
de 5 mil crianças e adolescentes, com 
representação de todas as regiões do 
país. O convite nascia da OIT – Orga-
nização Internacional do Trabalho. 
Muitos eventos, seminários, jornadas 
aconteceram no país. A Pastoral do 
Menor acreditou na força de Marcha 
Global com concentração em Brasília, 
numa grande mobilização nacional. 

Considerava essa organização como 
fator de sensibilização e denúncia 
com repercussão em mídia nacional. 
E foi, de fato, o que aconteceu. 

Falar de hoje e do futuro. O cenário 
mudou, é verdade. Mas crianças e 
adolescentes em situação de rua, de 
vulnerabilidade, sem acesso à saúde, 
ao saneamento básico, com acesso à 
escola mas sem garantia de perma-
nência e de sucesso (basta olhar a in-
finidade de greves do magistério por 
causa de baixos salários, de atrasos 
em pagamentos de salários,). Ainda é 
grande a violência e o abuso sexual, 
os índices de trabalho infantil... Então 
a Pastoral do Menor tem que apare-
cer no cenário. Porque ela é uma ex-
pressão da Igreja na sociedade, é seu 
olhar voltado e comprometido com a 
infância brasileira. Nossa mística se 
inspira no seguimento que fazemos 
de Jesus. Ela só pode ser esse fogo 
(do ritual da abertura dessa Assem-
bleia) que faz iluminar. E iluminação 
não existe sem queima, sem perdas, 
sem atritos, sem denúncias, sem de-
sejo de mudanças estruturais.

Joacir Della Giustina
1999-2004

Elói Gailon
Região sul, Regional Sul 3,

Diocese Caxias do Sul

A Assembleia foi maravilhosa, muito rica em 
conhecimentos. A Pamen ao longo destes 40 
anos tem uma caminhada muito expressiva, 
somos um grupo forte e que com a mística 
mais realçada, mais estimulada a gente conse-
gue alcançar voos ainda maiores. Os organiza-

dores da Assembleia estão de parabéns, tudo 
com olhar muito humano. A fé esteve muito 
presente reavivando nossa missão para que 
possamos voltar para nossa região cada vez 
mais capaz de fazer transformações e acolher 
nossas criança e adolescentes.Katrina Azevedo Souza

Região Norte, Regional Norte 2,
Diocese de Santarém
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 Fazer parte da Pamen foi um 
marco diferencial na minha vida, me 
proporcionou vida nova, abriu portas, 
conhecimentos, tenho uma gratidão 
imensa. O que foi mais significativo 
nesta gestão foi a Escola de Cidada-
nia. A experiencia começou no nosso 
regional e foi indicada como priorida-
de da Assembleia Nacional 2005. A 
EdC é na sua essência a formação de 
adolescentes por adolescentes em to-
dos os níveis, com inserção dos meni-

nos e meninas na suas comunidades. 
As escolas de cidadania pioneiras no 
Brasil formaram-se em Belo Horizon-
te- MG e no município de Abaetetu-
ba-PA. É um projeto forte da Pamen 
pois possibilita a formação política, 
social e religiosa, contribuindo para o 
surgimento de novas lideranças, que 
passam a insidir também em espaços 
nacionais e regionais, como fóruns, 
conselhos, etc.

Sabemos que aqueles primeiros 
meninos que passaram pelas esco-
las estão exercendo sua cidadania, 
formados e encaminhados. Outro 
ponto a destacar foi a Campanha Dê 
Oportunidade - MSE mudam vidas. 
A Pastoral executou as Liberdade 
Assistida Comunitária e partir desta 
experiência exitosa discutimos mui-
to no conselho este assunto e daí a 
importância de criamos a campanha. 
Foi um marco, movimentou bastante 

 Os desafios foram inúmeros, 
internamente o principal foi geren-
ciar a Pamen sem estar fisicamen-
te no secretariado nacional. A ação 
contínua de comunicação entre o 
secretariado e o Coordenador teve 
resultados muito satisfatórios. A cria-
ção de um mecanismo permanente 
de planejamento e monitoramento 
das atividades de gestão permitiu 
vencer este desafio. Outro grande 

a Pamen, trouxe um novo ânimo para 
os agentes, foram realizadas muitas 
formações, muito engajamento, tive-
mos resultados maravilhosos.

E para finalizar quero destacar ain-
da as visitas aos regionais. Naquela 
época, somente falava-se com coor-
denadores nos encontros nacionais 
e queria ver de perto a dinâmica do 
regional, os trabalhos e a diversida-
de das pessoas e das regiões. Então 
às visitas foram deram oportunidade 
de conhecer outro lado da vida deles, 
encontrei pessoas extremamente de-
dicadas, nossa foi muito aprendiza-
do, inclusive um fato engraçado foi 
que muitas dessas viagens acontecia 
por estrada, e justamente no Ceará, 
eu e o Bispo D. Luiz nos deparamos 
com a Nova York no sertão, até hoje 
rimos desse episódio.

desafio foi fortalecer a participação 
coletiva da coordenação e conselho 
nacional. Nesse sentido, um dos fa-
tos importantes foi que nessa gestão 
praticamente todos os membros da 
coordenação e do conselho nacional 
participaram de ações de represen-
tação e participaram ativamente das 
decisões políticas e operacionais da 
Pamen. Penso que a IX ANPM tenha 
evidenciado claramente essa dimen-

2008-2014

2015-2017
André Franzini

Marilene Cruz

 O fato marcante deste perí-
odo foi sem dúvida a execução das 
Medidas Sócio Educativas. Nós assu-
mimos esse projeto junto à Secreta-
ria de Direitos Humanos do Ministé-
rio Justiça, onde a Pastoral implantou 
25 unidades de MSE comunitária, 
um desafio grande que se transfor-

mou numa experiência muito positi-
va. Nós desempenhamos com muita 
competência, com quadro técnico 
interdisciplinar, psicólogos, assisten-
te sociais, pedagogos, muito bom, 
o que facilitou trabalhar a nossa lin-
guagem de vida, nossa proposta, que 
era diferenciada do MJ que era uma 
linguagem mais técnica. Interessante 
lembrar que a Pastoral do Menor re-
cebeu o convite da Secretaria, justa-
mente pela sua vivência e penetração 
na comunidade, nas Paróquias e com 
a proposta de envolver ao máximo a 
comunidade.

Entre muitas situações internas, mar-
cou também uma prática que nos 
proporcionava um lazer divertido nos 
encontros nacionais. Criamos a Festa 
Estranha pra gente esquisita, onde 

Neuza Mafra
2002-2008

cada um se pintava, se fantasiava de 
forma divertida, um lazer que nos 
possibilitava ver o outro fora da sala 
de trabalho, era uma descontração e 
amizade que nos marcou. 

Quanto ao futuro, a Pamen continua-
rá sendo sempre a defesa da vida de 
crianças e adolescentes. Este é nos-
so foco principal. Vamos enfrentar 
momentos difíceis mas já passamos 
muitos momentos difíceis com me-
nos estrutura que temos hoje. Acre-
dito que conseguimos vencer desa-
fios porque não estamos sozinhos, a 
Pamen é um projeto de Deus, se é de 
Deus, Ele conduz tudo.
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Prioridade Interna:
“Mobilização das famílias, das comu-
nidades para que estas se tornem em-
polderadas dos direitos das crianças e 
adolescentes, visando a efetivação da 
prioridade absoluta”. 

Família e o enfrentamento da viola-
ção de direitos serão o foco de ação 
da Pastoral do Menor para o período 
de 2018-2020. Este foi o resultado da 
plenária que votou as propostas de 
prioridades.

Prioridades da Pamen 
triênio 2018-2020

Prioridade Externa:
“Enfrentamento da violação dos direi-
tos humanos de crianças e adolescen-
tes e de todas as formas de violência, 
em especial o extermínio”.

COORDENAÇÃO
Coordenadora: Marilda dos Santos Lima

Vice: Maria de Lourdes Viana Vinokur

REGIÃO
Região Norte: Marcia Maria de Souza Miranda

Vice: Ana Maria da Silva Soares

Região Nordeste: Nipson Richard Oliveira de Freitas
Vice: Tony Marques

Região Sudeste: Pe. Ovídio J. A. de Andrade
Vice: Sônia da Silva Amâncio

Região Sul: Valter Fiorentin
Vice: Célia Maria Santana

 
CONSELHO

Regional NORTE 1: Adelzinha Bentes Ribeiro
Vice: Márcia Maria de Souza Miranda

Regional NOROESTE: Arildo Sabino de Oliveira
Vice: José Geral do da Silva

Regional NORTE 2: Antônio Junio Pereira
Vice: Sandra Helena Borges

Regional NORDESTE 1: Maria Lidiany Santos Nogueira 
Vice: Antônio Adaisio de Oliveira

Regional NORDESTE 2: Maria Sônia Nascimento Pereira 
Vice: Adriana Cristina Bezerra Paiva

Regional NORDESTE 3: Pe. Inácio Siqueira de Lima
Vice: Sirlene Rodrigues Mourão

Regional NORDESTE 5: Rosimeire da Silva sousa
Vice: Quesia Barros Madeira

Sub Regional NE2 PB: Amanda Pereira da Silva
Vice: Luzia Sampaio

Sub Regional NE2 RN: Cezar Climaco Costa
Vice: Tony Marques

Regional LESTE 1: Regina Coeli Calil Lustoza Leão
Vice: Gerlice Costa dos Santos

Regional LESTE 2: Alessandra Cristina de F. da Costa 
Vice: Marcos Antônio da Silva

Sub Regional L2 ES: Sônia da Silva Amâncio
Vice: Ir. Marlene Mazzini

Regional SUL 1: Everton Pereira
Vice: Pe. Ovídio J. A. de Andrade

Regional SUL 2: Célia Maria Santana
Vice: Silvana Riedlinger dos  Santos

Regional SUL 3: Lino Morsch
Vice: Mariza Alberton

Regional SUL 4: Ir. Nair Tenroller
Vice: Marines Filipin

Regional OESTE 1: Arlene Aparecida P. P. Domingues

Regional DF: Djalma Nascimento
Vice: Denilson Guanabara

Gestão de 2018/2020.

são da construção coletiva e de um 
clima de unidade na diversidade que 
se fortaleceu nesse período.

Destaco ainda, como ponto mais for-
te desse período, a realização a cada 
ano de encontros de região. Percebo 
que as regiões tem mais laços forta-
lecidos e conseguem traçar debates 
e apontamentos de região. Sob esse 
ponto de vista, os encontros de re-
gião foram o destaque desse período 
demonstrando o esforço que se fez 
para poder fortalecer as identidades 
da Pamen em seus níveis de região. 

Olhando o futuro, com certeza um 

dos desafios que se apresenta é o for-
talecimento da ação dos agentes em 
todos os níveis. O cenário geral é de 
desesperança e de banalização das 
ações de valorização da vida. Hoje 
a crise ética-política parece levar as 
pessoas a não acreditar mais no fu-
turo e nas instituições. Por esse moti-
vo, eu creio que o plano de formação 
que agora vai até as bases possa ser 
de fato o diferencial para que nossos 
agentes sejam o sal e a luz de espe-
rança nesse cenário difícil. A priori-
dade do enfrentamento da violência 
aprovada na IX ANPM expressa esse 
desejo de não aceitar a realidade 
dura e se colocar a caminho para po-

der incidir na redução da violência e 
da indiferença social fruto desse mo-
mento tão obscuro do Brasil.

Penso que a inserção da Escola de Ci-
dadania dos Adolescentes como parte 
do nosso projeto político poderá ser 
mais um passo para a definitiva im-
plantação dessa ação tão importante 
junto aos adolescentes pelo Brasil, pos-
sibilitando a criação de uma dinâmica 
de maior participação interna e exter-
na de meninos e meninas.
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 A metodologia proposta pela 
IX Assembleia Pamen – Ver-Julgar- 
Agir, realizou uma análise de conjun-
tura social e eclesial a partir do painel 
VER. O quê ver da realidade na qual 
estão inseridas as crianças e adoles-
centes foi refletido pelos facilitadores: 
Renato Roseno, advogado militante 
com mais de 20 anos de atuação área 
criança e adolescente, tendo passado 
pelo Conanda, Anced, entre outros 
movimentos, analista técnico de po-
líticas sociais, atualmente deputado 
pelo PSOL Ceará, e Frei Otávio José 
Dotto, Assessor das Pastorais Sociais 
da Comissão Episcopal para serviço 
da Caridade, Justiça e Paz da CNBB. 
A análise de conjuntura feita por 
Roseno pontuou que o mundo está 
instável, onde vive-se múltiplas cri-
ses deste modelo de civilização: crise 
econômica, política, social e ambien-
tal, resultado da expansão e crise 

do sistema capitalista. Como conse-
quências destas crises, tem-se a ex-
ploração e a dissociação do humano 
com a natureza. “ Hoje vivemos a fase 
mais destrutiva e perversa do capita-
lismo – crise do modelo civilizatório 
de caráter planetário, gerando into-
lerância, injustiça, desumanização, 
mudanças climáticas, violência, crise 
humanitária”.
 
Para o deputado, tudo isso gera: o fim 
do Estado social e do Estado demo-
crático de direito, Estado autoritário, 
desconstitucionalização de direitos, 
mercado totalitário, desigualdades 
múltiplas, guerras culturais e de va-
lores. E é a infância e juventude que 
mais sofre com a invisibilidade das 
múltiplas infâncias e juventudes, a 
manutenção da segregação social, 
racial, étnica, regional, de gênero e a 
recusa dos direitos fundamentais e 
violências. Segundo Roseno, há cada 
dia morrem cerca de 60 jovens nas 
periferias. Como enfrentamento a 
este contexto, ele sugere a criação de 

uma frente única de ação em torno 
de um projeto popular de resistência, 
com vários sujeitos sociais em ação, 
inclusive este seria um papel da Pa-
men.
Já o Frei José Dotto ressaltou que, 
apesar dos avanços, a Igreja ainda 
tem um caráter de ser fechada em si 
mesma, por muitas vezes, esquecen-
do o caráter profético. Que mais do 
que nunca, a Igreja precisa assumir a 
proposta da Igreja de saída – que cui-
da e está presente no dia a dia das 
pessoas e alcançar as periferias. “Pre-
cisamos sair do comodismo, ir em 
todos os lugares, sem repugnância e 
sem medo e sem demora”, enfatiza. 

O Frei afirma que o grande desafio 
para as pastorais é cuidar das pesso-
as, o que significa não apenas aten-
der às necessidades imediatas, como 
criar condições para que haja vida 
digna para todos e buscar formas de 
transformar uma estrutura de socie-
dade.

Ping Pong 

Você falou das crises múltiplas 
que geram efeitos muito per-
versos como a bipolarização, os 
extremos. Como enfrentar isso 
por um caminho do meio, qual 
caminho para um novo projeto 
de país?

É Fundamental enfrentar questões es-
truturais e conjunturais, ou seja ques-
tões que são históricas e questões mais 
imediatas, indiscutivelmente estamos 
vivemos a fase mais perversa do sis-
tema econômico contemporâneo, em 

- Renato Roseno -

que está havendo o desmonte do Esta-
do social para manter a rentabilidade 
de setores poderosos economicamente: 
a reforma trabalhista, a reforma pre-
videnciária, a PEC de congelamento, a 
política econômica rentista que tira um 
trilhão de reais do orçamento geral da 
União para despesa financeira e que 
deveria servir para indução do merca-
do trabalho, proteção social, políticas 
públicas para os mais pobres. O Esta-
do está se tornando muito autoritário 
para manter o monopólio do mercado. 
E uma questão estrutural da socieda-

de brasileira, que sempre foi desigual, 
porém ela agora tornou-se muito mais 
aguda, onde meia dúzia de pessoas têm 
mais patrimônio do que cem milhões 
brasileiros, essa agudização se dá num 
momento de crise econômica interna-
cional e esvaziamento de alternativas 
políticas. Tudo isso gera: polarizações, 
crescimento do populismo autoritário, 
antidemocracia e anti-justiça social que 
ganha especialmente os setores gera-
cionais mais jovens da população. O 
caminho para enfrentar isso é afirmar 
um projeto popular de país com distri-
buição de riqueza, de saber, de poder 
e com respeito à natureza. Mudar polí-
tica econômica, retomar investimentos 
sociais e investimentos públicos, rea-
quecer o mercado de trabalho e ter em 
mente que não se resolve a crise apro-
fundando a crise, porque isso nos leva 
a barbárie. A saída é formar uma frente 
única de ação com unidade de movi-
mentos sociais, superando a fragmen-

O olhar sobre a
Realidade

Resistência para um 
novo projeto de país

Deputado estadual Psol Ceará

com

Palestrantes
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tação num projeto único, que no médio 
prazo, permite uma nova alternativa ao 
país.

Qual é o papel de uma pastoral 
como a Pamen neste contexto?

A Pastoral tem um papel fundamental 
para fortalecer a resistência ao des-
monte do Estado social através de sua 

De que maneira uma pastoral 
como a Pamen pode incidir na 
ação transformadora dos
menos favorecidos?

A Pastoral do Menor, assim como ou-
tra pastoral, só vai se constituir como 

Como é o “Ver” na Misericórdia?

Indiferença ou compaixão, depende 
do nosso olhar. Alguns veem e seguem 
adiante, um ver que não enxerga. A in-
diferença não me faz lembrar do outro, 
mas apenas eu mesmo. Como diz o 
Papa, caímos na globalização da indi-
ferença, inominados, sem nome e sem 
rosto, sociedade que esqueceu a expe-
riência de chorar. O que mais machu-
ca não é dor física, mas é quando você 
coloca uma situação e o outro não está 
nem aí, isso machuca mais que a pró-
pria situação. É um ver à distancia, de 
quem não quer se comprometer. Ver 
com misericórdia é o ver que se apro-
xima, chega perto e o ver de quem está 

capacidade de convocatória e ao mes-
mo tempo de colocar a infância e ado-
lescência na agenda política do Brasil, 
enfrentar esse esvaziamento da agenda 
da criança na política brasileira.

É possível criar um projeto novo 
com estruturas velhas?

O velho não morreu e o novo não nas-

ceu: esse é um dilema dialético. Não é 
olhar o passado, mas reiventar o futu-
ro. As estruturas estão carcomidas e ob-
soletas e não vamos conseguir ser um 
projeto novo flertando com o velho, do 
que já fomos no passado. Pensar um 
novo projeto que supere o capitalismo. 
Superar a crise de civilização porque o 
planeta não suporta mais isso.

pastoral quando ela 
trabalhar em vista da 
transformação social, 
das estruturas que 
geram exclusão, que 
geram meninos aban-
donados vítimas de 
exploração. A Pamen 
pela sua atuação, sua 

capilaridade e pela sua pre-
sença é exatamente a incidência para 
que haja políticas públicas, incidir no 
Judiciário, para que sejam criadas e ob-
decidas as leis para garantia de direitos  
das crianças e adolescentes. A Pastoral 
do Menor tem uma importância funda-

- Frei Olávio José Dotto -
Assessor das pastorais sociais da Comissão 

Episcopal para serviço da caridade,
justiça e paz da CNBB

A ação transformadora
das pastorais sociais

mental na vida das pessoas e na vida 
da Igreja. Igreja de saída não é um jar-
gão, é mais profundo, quando nos de-
paramos com uma criança com fome 
ou abusado sexualmente , precisamos 
fazer todos os esforços para que seja 
estabelecida sua dignidade: acolher, 
cuidar, amar. A provocação do Papa 
Francisco é no sentido de que o outro 
tem que me tirar do meu individualis-
mo, a necessidade do outro é urgente, 
não pode esperar e nós temos que nos 
fazer presentes na vida das pessoas, 
nas suas situações, se alegrar e chorar 
com elas e buscar seus direitos.

- Pe. Geraldo Martins -
Assessor Político da CNBB,
Diocese de Mariana – MG

Julgar com Misericórdia

No painel JULGAR, o Padre Geraldo Martins se baseou na misericórdia de 
Deus como princípio cristão de análise e interpretação da realidade e da 
caminhada enquanto Pastoral do Menor. Refletiu como buscar um julgar 
e uma vivência da Misericórdia junto à crianças e adolescentes do Brasil.

perto é muito diferente, traz a compai-
xão, que leva à misericórdia. Sem com-
paixão não há misericórdia. 

A Pamen faz 40 anos e o Sr. faz 
parte desta história, o que falar 
do passado e do futuro sobre a 
missão da Pamen?

Tenho um débito muito grande pela 
Pastoral do Menor, pois no início do 
meu ministério, por Graça de Deus, 
pude conhecer a Pamen e compreender 
de fato o que significa fazer a opção pe-
los pobres, através das crianças empo-
brecidas e dos adolescentes em conflito 
com a lei, que é a opção de Jesus. Desde 
então, pude compreender o olhar que 

se deve ter para o pobre e excluído, 
olhar da misericórdia, da justiça e de 
quem se compromete com o resgate de 
sua dignidade, assumindo suas lutas, 
sofrendo com eles e estando ao lado 
deles. Nesses 40 anos, a Pamen deu 
uma grande contribuição para o Brasil 
na sua luta de promoção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. A 
elaboração do ECA, as medidas socioe-
ducativas, em tudo isso a Pamen par-
ticipou ativamente, construindo a nova 
percepção da criança como sujeito de 
direitos. Isso honra muito a Pastoral. 
No futuro, vislumbro a solidificação 
desta caminhada que vai se firmando 
nesta opção pelos últimos, na luta pela 
justiça, defesa dos direitos da criança e 
adolescente o combate sistemático da 
violência que continue sendo esse por-
to seguro tornando-os protagonistas do 
seu processo de libertação. Esta assem-
bleia que teve como base a misericórdia 
e a justiça, colocou a pastoral em sin-
tonia profunda com a Igreja que Papa 
Francisco quer: uma igreja dos pobres 
para os pobres que sabe tocar a carne 
sofredora do Cristo, que saia ao encon-
tro do outro, uma Igreja misericordio-
sa, samaritana que faz da justiça a sua 
bandeira de luta. Nesse sentido, futuro 
que vai honrar muito a igreja.
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Acontece de 23 a 28 de janeiro 
2018, em Londrina-PR, o 14º Inte-
reclesial das CEBs , que traz como 
tema: CEBs e os Desafios no Mundo 
Urbano. Terá como lema; “Eu vi e 
ouvi os clamores do meu povo e 
desci para libertá-lo” Ex 3,7.

 Começa em janeiro de 
2018 o processo para a XI Confe-
rencia Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que 
terá como tema: Proteção inte-
gral, diversidade e enfrentamento 
das violências. De janeiro a abril 
acontecem as conferências livres; 
segue com as conferências muni-
cipais, de maio a novembro 2018; 
conferências estaduais, de janeiro 
a julho de 2019  e finaliza em outu-
bro de 2019 com a Etapa Nacional. 
Acesse a Resolução nº 202 do Co-
nanda que convoca a XI CNDCA.

Cabe aos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios convocarem suas 
etapas conferenciais, que podem 

também ser regionais e/ou territo-
riais, desde que sejam realizadas 
nos períodos descritos no Edital. 
O documento recomenda ainda a 
educomunicação em todas as eta-
pas, como também, prevê que seja 
garantida a participação de crian-
ças e adolescentes nas comissões 
organizadoras e na condição de 
delegados(as) da Conferência.

As informações sobre o número 
de delegados, porcentagens de re-
presentações de delegados adul-
tos e crianças e adolescentes, por 
estado, e demais informações es-
tarão disponíveis no Documento 
Orientador, que está em fase de 
elaboração.

Serão dias de reflexões, estudos e 
debates abordando questões relati-
vas à vida e à caminhada das comu-
nidades na busca do enfrentamen-
to e superação dos desafios. 

Durante o encontro, vão acontecer 

Em 2018, o Fórum Social Mundial 
(FSM) volta a acontecer no Brasil e 
será realizado em Salvador, no pe-
ríodo de 13 a 17 de março. O tema 
central é:  Povos, Territórios e Movi-
mentos em Resistência.  

O FSM é um importante espaço de 
reflexão e resistência ao neolibera-
lismo que envolve movimentos so-
ciais de todos os continentes a fim 
de elaborar alternativas para uma 
transformação social global. As 
inscrições já podem ser feitas pelo 
site:  https://wsf2018.org 

mini-plenárias e entre os temas da 
programação está o desafio das 
juventudes, além de temas como: 
o direito a saúde e saneamento; 
acesso e condições de moradia; 
os desafios da mobilidade; a ques-
tão da violência e da segurança, as 
mudanças no mundo do trabalho 
e seus impactos na comunidade, 
pluralismo: ecumenismo e diálogo 
inter-religioso, os desafios da edu-
cação e da formação, democracia e 
participação na política partidária, 
entre outros. 

Maiores informações no site: www.
cebsdobrasil.com.br

Fórum Social 
Mundial será em 

Salvador

Conanda convoca
XI Conferência Nacional

O desafio das juventudes é um dos 
temas do 14º Intereclesial das CEBs.

Pamen tem novo 
representante no 
Conanda
Regina Leão assume a represen-
tação do Conanda, antes repre-
sentado por Vitor Cavalcante. A 
Pamen agradece imensamente 
a Vitor e deseja garra e realiza-
ções à Regina nesta empreitada.
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 Uma das prioridades esco-
lhida na IX Assembleia da Pastoral 
do Menor está em resonância com 
a Campanha da Fraternidade 2018, 
ambas proclamam o enfrentamen-
to à violência. 

O tema da Campanha da Fraterni-
dade 2018 é Fraternidade e supera-
ção da violência, tendo como lema 
Em Cristo somos todos irmãos (Mt 
23,8). Seguindo o clamor da Igreja 
em consonância ao clamor social, a 

prioridade externa eleita pela ple-
nária da Assembleia Nacional tam-
bém busca trabalhar a questão da 
violência dentro do contexto da vio-
lação de direitos de crianças e ado-
lescentes. No triênio 2018-2020, as 
ações da Pamen em todo o Brasil 
terão foco no “Enfrentamento da 
violação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes e de todas 
as formas de violência, em especial 
o extermínio”.

Pamen e CF - 2018 no
enfrentamento da violência

- É o que deseja a família Pamen -

FELIZ 2018

“Que 2018 todas as crianças 
e adolescentes tenham

uma vida digna!”


