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Editorial

A força do Protagonismo
Nesta edição o destaque para adolescentes e jovens que
vivenciam o protagonismo no dia-a-dia, ocupando espaços de
atuação política e exercício de sua cidadania. A matéria de
capa mostra os frutos do Projeto Escola de Cidadania (EdC)
com Vitor de Rondônia, regional Noroeste, e Maxwell de Campo
Grande, regional Oeste 1, dois representantes juvenis da
Pamen nos Conselhos de Direitos que levam ao Brasil a fora
suas ideias, opiniões e contribuições para a promoção e defesa
dos diretos da criança e do adolescente
Já a jovem carioca Suanny leva sua vivência na comunidade
de Acaraí-RJ e sua relação com a Pastoral do Menor para
evento na Alemanha. Outro relato marcante vem da agente
Patrícia de Belo Horizonte, que nos fala como sentiu o carisma
da Pastoral na atividade celebrativa de aniversário da Pamen.
Em meio a tantas notícias ruins que colocam nosso país
numa atmosfera de desesperança, a família Pastoral do
Menor, através do seu trabalho cotidiano com dedicação e
amor compartilha boas noticias, com amor, paz, esperança e
a mudança que se faz presente na vida de meninos e
meninas.
Marilda Lima
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Caravanas fortalecem Redes
Um percurso de Norte a Sul do país contribuiu para que o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda pudesse ter um panorama da
situação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil retratado pelos
próprios atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos em cada região,
incluindo sobretudo, a voz dos adolescentes neste processo.
caravana Região Sudeste

O Projeto Caravana de Direitos realizou
uma série de eventos regionais onde se
reuniram representantes do Sistema de
Justiça, Conselhos, Segurança Pública,
Assistência Social, entre outros órgãos
que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos (SGD) de todo o Brasil acerca da
questão: Por onde passam os Direitos
das Crianças e Adolescentes?

Além de trazer à tona as necessidades
regionais, o mérito das Caravanas foi
interagir com as realidades e fortalecer as
redes e movimentos locais, através de
escuta, diálogos, oficinas, trocas de
experiências e conhecimentos, dentro do
contexto sociocultural de cada região do
Brasil. Para isso, as caravanas contaram
com dois momentos distintos: atividade
pública e atividade formativa.

A Pastoral do Menor Nacional é
membro do Conanda e através da
representação de Regina Leão,
pode acompanhar de perto as
caravanas, sempre em diálogo e
apoio das Pamens Regionais.

Segundo Regina Leão, entre as
necessidades mais recorrentes
em todas as regiões foram
apontadas a ausência e carência
de políticas públicas de
qualidade e as políticas
preventivas, especialmente
aquelas voltadas para
profissionalização, esporte e
cultura.

Nacional
“Em todas as caravanas vimos como
os direitos estão sendo violados,
falta de aporte para serviços de
retaguarda, há a desarticulação do
sistema de garantias, gerando uma
fragmentação de atuação de papeis
e funções”. Leão analisou ainda que
o monitoramento do orçamento
público referente à LDO e PPA e a
retomada dos espaços de controle
social “é um grande desafio”.

Outro ponto de destaque durante as
Caravanas foi trazido pelos
adolescentes: a limitação para a
participação e o protagonismo deles nos
espaços de controle social. “Daí a nossa
ação enquanto Pamen, favorecendo
esta participação através das escolas de
cidadania”, disse Regina Leão ao
enfatizar as EdC como estímulo ao
protagonismo juvenil.

O Projeto Caravanas foi uma realização do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente em parceria com a
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Ministério dos Direitos
Humanos – SNPDCA/MDH, a Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais –
FLACSO BRASIL e a Organização dos
Estados Íbero-americanos para Educação,
Ciência e Cultura – OEI

Experiências Evangelizadoras
A coordenadora nacional Marilda Lima, de
São Paulo (SP) e o bispo referencial dom
Luiz Gonzaga Fechio inauguraram o painel
de experiências evangelizadoras na 56ª
Assembleia Geral da CNBB com a trajetória
da 40 anos da Pastoral do Menor.

Após explanar sobre a trajetória da Pastoral,
Marilda solicitou aos bispos do Brasil que a
Igreja continue firme contra o rebaixamento
da idade penal e contra os retrocessos em
políticas públicas como o Jovens Aprendiz e
nas medidas socioeducativas, garantidas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).

Bispo referencial da Pastoral do Menor e
coordenadora nacional. Foto: Assessoria de
Imprensa da CNBB/Matheus de Souza

Nacional

Pamen presente no Fórum
das Pastorais Sociais

O Fórum Nacional das Pastorais Sociais
ocorreu de 31 de julho a 03 de agosto em
Brasília e reuniu Pastorais Sociais, bispos
referenciais e religiosos como Dom
Guilherme Werlang, presidente da
Comissão Episcopal Pastoral para a Ação
Social Transformadora da CNBB e Frei
José Dotto – Assessor da Comissão
Episcopal para Serviço da Caridade,
Justiça e Paz da CNBB.
A Pastoral do Menor esteve
representada pelo seu bispo referencial
e integrante da CEPAST, Dom Luiz
Fechio.
O evento teve uma pauta extensa:
refletir sobre o momento sociopolítico e
eclesial; partilhar e avaliar a caminhada
das articulações regionais e
coordenações das pastorais sociais e
rever os desafios pastorais atuais.

Cada Pastoral Social teve a
oportunidade de explanar sobre a
sua caminhada, elencando os
desafios com enfoque para as
articulações nos 18 regionais da
CNBB.
A Pastoral do Menor,
representada pela coordenadora
nacional, Marilda Lima,
apresentou as ações e os
desafios da Pamen.
Marilda ressaltou o fortalecimento dos
agentes de pastoral para o
enfrentamento da violação de direitos:
“Aprendemos com D. Luciano Almeida,
que devemos olhar o pequeno que
precisa do adulto para que possa dar
conta de sua vida até que esteja em
condições de ser adulto. É preciso um
fortalecimento das ações dos agentes
pastorais tanto no cuidado como para
não deixar a violação de direitos tomar
força no território brasileiro”.

Regionais

Pastoral do Menor em
Três Lagoas-MS
O Regional Centro Oeste 1
está em processo de
implementação da Pastoral do
Menor na cidade de Três
Lagoas no Mato Grosso do
Sul. Nos dias 18 e 19 de
agosto, ocorreu a primeira
formação de agentes, na sede
da diocese de Três Lagoas,
com a presença de 18
participantes.

A equipe que ministrou a formação
contou com a coordenadora do
Regional Oeste 1, Arlene Domingues, a
coordenadora da Pamen na
arquidiocese de Campo Grande,
Jeniffer Fonseca, a conselheira tutelar e
membro da Pamen, Marta Vanuza, os
seminaristas Ronaldo de Oliveira e
Willian Roberto, da arquidiocese de
Campo Grande e André Tales, da
Diocese de Três Lagoas.

Grupo de formação da Pamen em Três Lagoas-MS

A articulação para a implantação da Pastoral do Menor em Três Lagoas está
sendo desenvolvida por Mauro Henrique.

Regionais
Depoimentos sobre a Formação

“Conheci a Pamen através de convite do seminarista
Mauro Franco, o qual conheço há muito tempo da
Igreja Nossa Senhora Aparecida, comunidade que
faço parte.
Participar da formação foi inesquecível, primeiro
porque foi ministrada por pessoas altamente
competentes e principalmente, a forma simples e
profunda de transmitir a importância da Pastoral foi
me conquistando e confirmando o chamado de
Deus. Com minha experiência de advogado, acredito
que a Pamen busca o único caminho para alcançar
uma sociedade justa, com direitos e dignidade.

Claiton Alves

Através da formação consegui transpassar a visão fria da lei e alcançar a
visão calorosa do amor de Cristo. Pois é na mudança de vida desses
adolescentes que poderemos construir uma sociedade mais fraterna e
próspera. Isto me leva a querer dedicar-me a este chamado de Deus em
minha vida.
Se o futuro está nas mãos dos jovens, então é na Pamen que buscarei
jovens que estão à espera de alguém que olhem e não vejam seus pecados,
mas sim vejam neles futuros médicos, advogados, políticos, professoras, que
vejam neles o futuro do país, que vejam neles filhos amados de Deus.”

Gleicielle dos Santos

“Conheci a Pamen através de convite de Rosilda
Salomão, coordenadora da Pastoral Carcerária
Regional Oeste 1. Já fazia parte do Juosc Juventude Unida Operária Seguindo a Cristo- onde
sou a coordenadora, da Paróquia Santa Rita de
Cássia. Me senti muito atraída à Pastoral do Menor
por ela estar muito sintonizada à Pastoral da
Juventude onde eu atuo, ter a identidade onde
somos jovens das diversas realidades regionais, na
maioria empobrecida, em vista da construção de um
mundo mais fraterno e justo. Então escolhi a Pamen
para somar junto nessa causa e fazer missão junto
aos adolescentes da cidade e do bairro. Estou muito
feliz em ser um agente Pamen. Vamos poder atuar
nas comunidades, bairros e escolas e ser a Igreja em
saída, fazendo com que as crianças e os
adolescentes sejam protagonistas da sua própria
historia”.

Escola de
Cidadania
estimula a
participação
política.

João Victor Marques, Regional Noroeste

João Victor iniciou a militância
com 12 anos participando do
grêmio estudantil. Aos 14,
participou da conferência livre
dos DCA's e foi eleito o
adolescente articulador do
Selo Unicef. Foi eleito
delegado para as
Conferências Municipal,
Estadual e Nacional dos
DCA's. Participa ativamente
da Escola de Cidadania e
Protagonismo Juvenil através
do projeto Padre Ezequiel
Ramim/Pamen, em São
Miguel do Guaporé-RO. É
presidente do Comitê da
Infância e Juventude e
membro do Conselho de
Participação Adolescente
(CPA) junto ao CONANDA.

Capa
Escola de Cidadania é um Projeto da
Pastoral do Menor para estimular o
protagonismo de adolescentes e jovens
afim de que possam exercer sua
cidadania e alcançar seus direitos. Já
são dez regionais e sub-regionais que
contam com Escolas implantadas ou em
processo de formação.
Há uma metodologia base para as EdCs,
porém cada regional ou sub regional
pode desenvolver uma metodologia
própria. Todas as escolas buscam
espiritualidade e a integração fraterna
para desenvolver a formação com
temáticas discutidas e escolhidas pelos
próprios adolescentes.
Violência, política, educação,
relacionamentos, família, são alguns
temas que são desdobrados em outros
sub-temas como direitos humanos;
violação de direitos, controle social,
políticas públicas.

No sub-regional Sul 1 por exemplo, o
projeto das EdCs é desenvolvido em
Franca, Sorocaba e Mogi das Cruzes
em parceria com a Pastoral da
Educação e agrega o espaço das
escolas públicas municipais e estaduais,
alcançando mais de 200 escolas, com
participação de gestores e técnicos das
escolas o que atinge um número muito
expressivo de adolescentes e jovens.
São muitos os frutos das EdCs, um deles
é o estímulo à participação política dos
adolescentes. Dois adolescentes da
Pastoral do Menor estão como membros
do Comitê de Participação de
Adolescentes (CPA) do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda).
O CPA foi instituído pela Resolução Nº
191/2017 do Conanda. É formado por 47
adolescentes escolhidos nos espaços de
participação de adolescentes nos
Conselhos Estaduais dos Direitos, de
grupos sociais e por meio do ambiente
virtual de participação

Entre as atribuições dos adolescentes no CPA estão:
acompanhar o CONANDA na elaboração e
implementação das políticas voltadas aos direitos da
criança e do adolescente; apresentar propostas de
pautas, resoluções, campanhas sobre os direitos e
temas para deliberação; Compor o Grupo Gestor do
espaço virtual de participação de adolescentes;
Propor, organizar e divulgar, no âmbito do ambiente
virtual de participação, consultas públicas na temática
dos direitos da criança e do adolescente.
Maxwell Pereira Regional Oeste 1

Maxwell chegou à Pamen com 12 anos. Atualmente está no Ministério de Música
de Evangelização Rumo ao Céu e formou junto com outros adolescentes a primeira
turma da Escola de Cidadania em Campo Grande. Foi escolhido em 2017 pelo
CEDCA para compor o Comitê de Participação de Adolescentes no CONANDA. Em
abril de 2018, participou da etapa Centro Oeste da Caravana dos Direitos realizada
em Campo Grande, como adolescente protagonista. Em agosto ingressou no
Programa Jovem Aprendiz. Em novembro participará do Encontro de Adolescentes
das Coalizões Nacionais da América do Sul, representando a Pamen. Integra a
Comissão Organizadora da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que será realizada em 2019.

Aniversário da Pamem

Aniversário da Pamen 2018
Memória a D. Luciano Almeida
Agosto é mês de celebração. Dia 27 é o
Dia Nacional da Pastoral do Menor. Em
todos os regionais do Brasil este momento
é comemorado em memória a Dom Luciano
Mendes de Almeida por seu legado - a
missão que cada agente carrega no
coração a serviço dos pequenos.
Em todos os regionais e sub regionais
ocorreram atividades celebrativas como a
missa ao vivo pela TV Rede Vida em São
Paulo, a caminhada de Aparecida no Rio
Janeiro, as missas, oficinas, encontros,
alcançando aos diversos públicos que
dialogam com a Pastoral.

Todas repletas de amor e motivação para continuar na caminhada. Segundo
avaliação da coordenadora nacional, Marilda Lima, este “É sempre um momento
de fortalecimento da mística e identidade quando se revive o testemunho e as
memórias de Dom Luciano Almeida, idealizador da Pamen.”

A Pastoral do Menor de Belo Horizonte comemorou o aniversário da Pamen
no Brasil com a celebração de missa, dia 26 de Agosto, na Igreja da Boa
Viagem. E em, em 02 de setembro, no Centro Socioeducativo São JerônimoBH, com adolescentes em regime de internação. Foi durante este evento que,
espontaneamente veio a reflexão da agente convidada, Patrícia Ribeiro.
Entre muitas manifestações de carinho e gratidão pela Pamen, selecionamos o
testemunho da agente Patrícia vindo da arquidiocese de Belo Horizonte-MG.

Aniversário da Pamen

“Eu voltei diferente”
“Acordei no sábado cheia de atividades
e tinha o compromisso de estar no
Centro Socioeducativo São Jerônimo. O
quê me motivava a sair de casa? A
princípio era o compromisso, mas no
caminho, pedi que algo pudesse
acontecer com o meu movimento de
estar junto com o grupo da Pamen.
Na busca do endereço, Alan e Pedro me
encontram perdida, depois veio a
generosidade de Denise que nos
aguardava para atenuar a subida do
morro. Na entrada, a delicadeza da
agente que nos recebeu. Desde que
chegamos havia cuidado. Cuidado por
parte do grupo, na pessoa de Every e
Lila. Cuidado por parte de Alan e Pedro
criando um ambiente onde se reconhece
a pastoral: panos com cores vivas e a
bíblia como sinal de uma Palavra que se
faz viva. A celebração escrita no papel,
onde mais do que ouvir, todos tiveram o
convite a participar.
A agente fala da necessidade de dividir o
grupo. Curioso, dois grupos diferentes, a
mesma Celebração com resultados
diferentes. As meninas pareciam
sedentas e as agentes respeitando o
momento. O Evangelho contado/narrado
e não lido. Jesus contando em parábolas
para que se fizesse compreensível aos
pequeninos.
As preces pareciam explosão de desejos.
A palavra liberdade parecia ecoar. No
segundo grupo, quando convidadas a
verbalizar a palavra do Salmo que
marcou, uma adolescente repete várias
vezes a mesma parte

Patrícia Ribeiro
A palavra de Pe. Júlio
misteriosamente parecia
encontrar terreno fértil. Quando
Pe. Júlio pergunta: o que acham
que viemos fazer aqui? Uma diz:
é missão, outra diz: compartilhar.
Elas tocam nosso coração. Nossa
missão não é compartilhar o bem?
Isso não é o sentido maior do
Evangelho? Compartilhar o amor de
Cristo? Elas de alguma forma
reafirmam nosso chamado. Uma
bênção na hora do lanche que
parecia um afago. Uma prece que
abençoa as nossas famílias e o pão
de cada dia. Uma bênção final que
toca a alma, através do olhar. Meu
pedido foi atendido, eu voltei
diferente.
Meu coração está agradecido. Se
fosse hoje o tempo de Cristo
homem na terra, acredito que Ele
se faria presente no Centro São
Jerônimo. Aviva em nós Cristo
Jesus o desejo de fazer a sua
vontade.”

Internacional

Pamen representa o
Brasil na Alemanha
A convite da Ação Episcopal Adveniat, a Pamen
estará participando do Encontro que lança a
Campanha de Solidariedade em favor da Igreja
na América Latina e do Caribe, a ocorrer no mês
de novembro.
O objetivo da campanha é motivar os católicos
na Alemanha a apoiarem o trabalho pastoral
da Igreja na América Latina e Caribe. Neste
ano de 2018, o tema é "A Juventude
assumindo responsabilidades". A Adveniat é
uma grande apoiadora da Pastoral do Menor
tendo financiado cinco programas da Pamen.
Durante o evento, a Adveniat vai apresentar a
realidade de exclusão e desigualdade,
inclusive com os testemunhos de jovens da
América Latina e do Caribe que assumem em
seus países desafios e responsabilidades, que
buscam uma formação e que perseguem seus
sonhos e suas visões.

Regina Leão
“Estaremos realizando palestras,
participando de debates, dando
entrevistas com universidades no
período de quinze dias em
diversas cidades da Alemanha
sendo a abertura oficial da
campanha dia 02 de dezembro de
2018”, informou Regina Leão
coordenadora do regional sudeste.
No mesmo período, também
participam do evento da ONG
Missereor "Mesa Brasil 2018".

O testemunho de Suanny Martins
“Moro na comunidade de Acari com minha mãe e meu irmão. Não
conheci meu pai, assassinado por traficantes de drogas no ano em
que nasci. Acarai é considerada uma das cinco favelas mais violentas
do Rio de Janeiro. Desde os sete anos, participo dos projetos da
Pastoral do Menor. Fiz parte da Escolinha, onde tínhamos atividades
esportivas, reforço escolar e capoeira. Era um ambiente
completamente voltado ao ensino, sempre com algo novo e diferente
da realidade do tráfico de drogas ao nosso redor.
Graças ao projeto, eu e diversas crianças tivemos a realidade ampliada e elevamos nossas
expectativas. Foi fundamental na minha formação como indivíduo e como cidadã. Aos 14,
ingressei no projeto PRCC da Pamen, onde além de ensino e cultura havia formação
profissionalizante. Aos 16, alcancei meu primeiro emprego de carteira assinada. No PRCC,
aprendi a ter disciplina e fui sempre estimulada a crescer, conheci pessoas que foram
fundamentais na minha formação, não só profissional, mas pessoal. Aos 18, comecei a
trabalhar como auxiliar administrativo da ONG CEDECA. Em 2016, iniciei o curso de Serviço
Social, com o apoio da Saint Martinus da Holanda. Sou muito grata por todas essas
oportunidades e quero contribuir não só para a geração atual, mas para as que virão.”

