
Brasília, 10 de setembro de 2013. 

Caros irmãos e irmãs, 
Responsáveis pela evangelização da juventude no Brasil. 

Ao contemplar nossos jovens, desejosos de realizar um tempo novo na história da Igreja e 
da sociedade, nos perguntamos se, realmente, estamos preparados para entender seus sonhos, 
encarar sua realidade, valorizar sua presença, orientar suas energias para o bem. A Campanha da 
Fraternidade, a Jornada Mundial da Juventude, as manifestações populares nas ruas do Brasil nos 
convidam a dar atenção mais qualificada às novas gerações. 

Em vista de uma melhor preparação daqueles e daquelas que assumem, em nome da 
Igreja, o serviço de evangelização da juventude, vimos, por meio desta carta, apresentar-lhes um 
especial projeto que já há tempo está sendo gestado. O Curso de Capacitação para 
Acompanhantes de Adolescentes e Jovens é uma parceria da CNBB, Rede Século 21, Faculdades 
Claretianas e Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e vida Consagrada da CNBB. Será 
realizado na modalidade EAD (Educação à Distância) com complementos por meio de Seminários 
presenciais em cada Regional da CNBB. 

O Curso é destinado aos assessores de pastorais da juventude, movimentos, novas 
comunidades, congregações religiosas, animadores vocacionais, catequistas de crisma, pais e 
demais educadores(as) e evangelizadores(as).  Seu desenvolvimento ocorrerá do dia 31/10/2013 
ao dia 30/06/2014.  

Serão 6 módulos no valor de R$ 29,90 cada um deles. As inscrições e o pagamento, da 
modalidade à distância, deverão ser feitos por meio do site da Rede Século 21: 
www.rs21.com.br/ead . O certificado de Extensão Universitária será concedido aos que 
desejarem, mediante o valor de R$ 30,00 a ser pago no ato de sua retirada nas Faculdades 
Claretinas de São Paulo. Caso haja interesse que seja enviado pelo correio, haverá, também, o 
respectivo custo.  

Na certeza do valor desta iniciativa para o incremento do acompanhamento de nossos 
adolescentes e jovens, contamos com a adesão dos senhores e senhoras. Mais detalhes, favor 
observar o folder do Curso que segue com esta carta. Para se sanar qualquer dúvida, favor entrar 
em contato com a equipe do EAD Século 21(atendimento.ead@rs21.com.br;  fone (19)3849-9280 
ou com Pe. Toninho, da CNBB toninhosdb@gmail.com ;  (011) 98285-1784. 

Deus continue derramando suas bênçãos em todos aqueles que têm acreditado e apostado 
nas juventudes do nosso país. 

  P. Antonio Ramos do Prado, sdb             D. Eduardo Pinheiro da Silva, sdb 
Assessor da Comissão Episcopal para a Juventude   Presidente da Comissão Episcopal para a Juventude 
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Valor 
Atualizado
R$ 50,00
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