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ED IT() RI AL 
Tojo crist5o torn uma miss 	a cuniprir acjui no torro. 

Jepois do clescobrirmos a nossa ocaco(aCosto) . luz as uns, 
namentos do Cristo, contidos na B lia(sotomtro) partlisas porn 

a nossa tarefa ciue 4 missa(cutubro). 

Misso do transformar a mundo dover do todo jovom. 
L. vicla difIcil o insogurançn dos trabalhadores aeioa - 

çados do desemprogo, projudica a farnIlia o em particular as fi-
ihos. jLs crianças brasileiras passam por urna situnqc 'Jo total 
dosprezo por parte dos governantos. 

iDianto desta situaço a Igreja roafirma sun posiço 
em fa-vor dos mais pobres, dos oprimiclos. 	C1, 11E]3 lanqou urn do - 
cumonto onde coloca clararnonte a participaço dos cristos no 
politica partidria. 

No ms dos MISS.d se3amos todos missionrics. 

VIJ'IOS LNUNCILE, 

GRIST C In,  V Ith i LEUJ. 

IlL. LDC) iL.T IL.S - 

iiNIO 11U1LLLU 

C () N G R E S S ()S 
Esto sendo ultimados os preparativos para o VI Congre. 

so dos ZoI;ais I e II da Arquidiocese de Natal, tendo corno local 
a cidade de Aqu. 0 grande acontecirnento de sa regio, ser. realj 

zado no dia 8 de novembro prximo. Toda a juventude do Vale do 

Agm est sendo mobilizada para refletir sobre saide,-tema do 
VI Congresso da Juventude - tendo por base o terna da Campanha 

Fraternidade desse ano'Saide Para Todos. Nos dias 12 e 13 houve 

urn encontro que serviu para preparar os detalbas do congresso. 
Todos os grupos de jovens do Vale do Aqu esto enviando suas pe 
quisas para a elaboraqo final dcsubs{dios do congresso. 

ICONGRESSO DO AGRESTE 

Sgo Jose de Mipibu ser. sede do I CCNGR.ESSC DE JJJVJTUDE 
DO V ZONAL, quo 4 integrado pelas cidades do Agreste potiguar. 

0 Congresso ser realizado no dia 29 do novembro, tendo 
como local o Centro Social e Pastoral So Jos, 0 tema do I CON-
GRESSO DA J1IVENTUDE DO AGRESTE, ser. JTNTENTLJDE, englobando seus 
anseios, dificuldades e o quo impede o jovem do caminhar, 
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MEANdCR ABANDQNADO 
caa ia que passa mais cresce a numero de rneninos e meninas 

comend.o a lama do mundo antes de ter d.entes par isso." Aos thbntes, 
foitos urn exame de moscas, eles circulam pelas praças c pelas ruas,p 
clind.o nIqueis, esmolando, puxando roupas dos adutos (logo puxar.o a 
bolsa). Dormern embrulhados em jornais. Vi urn, de uns noe anos, louro 
moreno (menino pobre nunca é completamente louro, pois vive ac sd e' 
. chuva) dormindo rente . porta de uma loja que vende maravilhosas c, 
zinhas para apartartentos de luxo. Seu sono era profunclo. Mas dos seus 
olLhos cerraclos, desciarn dois lies de lgrimas. Sofria, mosmo dormindo 

QUE PAIS SER. ESTE QUE AT DORMINDO SUAS CRILNAS POBRES 
CERPM99 

B o pier do 'uo: 	ciJade nac nota mais. Por urn mecanisino d.c 
defesa subjetiva, tranciuIlas mes do familias cujos filhos da mesma 
dade tern a1imentaço balanceada,colgio corn circuitc fechado do tel 
viso e psic 	.s orlogas 	ciens, empurrarn pra longe de suas snias honos'- 
tas, as garotinhos miserveis 	Sal dal, menino, no chateia 1  

OOo... 69% ds oço mu criancas que morrern anualmeriLe no Bra 
sil sao vitirnas de dcénças causadas ou g agravadas p 
la rn nutriço. 

OOo... 83% dapcpulaço infantil do pals sofre do dosnutri - 
çao cronica. 

OOo,,. A cada hora morrem, no Brash, 45 crianças corn menost 
de urn ano. 

OOo... Ha 12 rnilh6es e 681 mil crianças scm escola. 

000.80 Em 1976, no Brash, 2 milhes a 533 'nil crianças entie 
10 a l+ anos trabaihavam. 

000.. • Em 1975, das 48 milhes e 226 1.1il crianças ontre .0 a 
18 anos, 15 mi1hes e +00 mil delas cram munoros en - 
routes a abondonados. 

7 
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Agora, clia 12 do Outubro, sera comeniorado rjais urn dia dos criangas. 0 
ano iaernaciana1, 1979, dedicado a alas no solucionoU as probleñias, pelo 
conbrrio, as cols niararam. 

Sabe11l porque a ano internacional clas criangas nao surtiu efita ? 
So a situaça do maioria do povo Jxai1eiro ma 	boa, mniagJJiC a situaçaq 

das crianqas. 
Hoje, apresonta-se em nosso pals, um clima do total dospreza as cria vl 

as; dadosracoihidos par n6s, consta do que oxiston atualniente 0111 nOSSO a-

is 20 milhoes do criangas abandonadas e 7 mulhoes do criflgaS son oscoin, JU 

tando-se a iota a nero de oenores, fiThos do pals desen rogaOSa canc1    

sac e do qua aenios hoje mais de 30 mu1I-ies do criangas desamparaclas. 
H no Nrdesto ? 
No fordste a coisa no fica menos, a nossa regiaa, u3 j 	aOti]O 

de esquecincntc per porte dos goernantes, 	palco do grande tnisria, a qual 

as criangas 	; candenadas a doengas, falta do alinientos (sobnutri o), 
Pal- 

ta do esc:;loridaie etc. Scm osquecermos as adolecantes qlue logc) ccd saC 0- 

brigados a traoalar (no cabo da enxada) para ajudar nas desposaS JO 	Casa, 

tendo unites ezeo one abandonar a escola, quanclo frequentam-fla 
H as 1n.Stituiçes ? 
Existani Jezonas do 6rgos quo so dizem defensores dos criaI1ga5 FU1Ti-

BEM LBk, DITILM, FEHEM etc. lias quo na erdade, nem do lange cliegam a rosol - 
er as prableiiies. 0 quo estas instituigoes fazern 6, criar 

11medidas assisteflc 
alistas (meronda escolar, fardamonto escolar) para deixar 0 pOO na depen - 

dencia, este ossis-boncialismo só atonde a uns poucos 0 doixarn a gmande naic-

na insatisfeita. 
Os 6rgos assistoncialistas atribuem donativos coma SC estiQCSSornW0  

tando favor on dando esmolas Ore, a quo as criangas access itorn nea 6 10 CS -

males, mas, quo os seus pais tanham trabalhas cool justos so1iOS pare gOma 

tir-lhos a sobreivencia. $o farnos njais adiante na questac dos 6rgaos assi 
tenclais, acaDamas per descobrir que cbs existorn epenas ,,,,or rozos eboita- 

reiras ( estes 6r:o 	sea clirigids mar politicos quo dea bjetus em 	
trace 

devotes), 	 . 
NdS CfiFITJIS 	 - 

aneoles cidedes cam ixius apartamentas, tmensitus maimentado, pros- 
sa, lute incsse:io pain sooroviv 	a I11 onclo IZt 	dos crionçes, prisiofleirOS, 0- 

hrcddos 	as:,aJarnos dies confinados em ambiontes fochados, poqUOflOS 	son 

cantata oem a n turozo, coin as outrecrieflg.as  e corn as pals quo passern a din 

todo trabaihando. Faltan croches o e quo exlstorn no correspondbo 	realida 

do, ion maaorio sea manobradas par pessoas (cocrderiadoras e sup(Drv isaras) son 
ioonnma can:liqao do econiponhementa dos ocroocs na Case do do sesivolv imeflac do 
corpo, do ir!bclloncia a des eniog'Tos. 

L CULl URL: 

	

No 	scola a quo so tern pare a s crienqes 6punas a ropraduço do id6 
afamada dontro do nassa sociedede etuai ostuor pr6 ser dautur, pr 	ser 

rica.. 
L Porno do leitumo 6 rovistinhas em quadrinhos e a lacer 6 a tebovi - 

see. Durante a prar ramogo voiculedo pole .te1aviso, explor-se no m6xirno a 
inacncia c a f1eil ecoitoça dos cianços W- ssa nonoire vondom-se briflqllC 

dds 	1etrnicas ( c;rros o banecTs guiascios (docas, sarvetos, bonlbins, ) 
s 	

,
ntec 	ue ostas  

 fv ladc 

	

itos d 	 os, 	iQ'cli 	 ,noi 	es b 	iasu 	c1ie 	n i 	hcE a  

surg 	urn protlooc. do Ii atisfaqo deiloa: a at6 frustrego quo vol prmO- 
necoix duranto bade a vile. boa 6 uma viancie, oirigar unia pess000 corn - 

pram Ona ba'cco quo "Cola a Paz xlxi" qurnJ ala no Lava nero urn pee 	pare 

cipmerr. Est.a 6 ume los causes do niar:inoiigagoo. 
do izioontivo dada co 	ns i 	ij, a culture determinada pobabi 

torics am quedeinhos e -desenhosafliniodas criani nas criangosii inst into do 
, douinago, autarltaristu, C amnet1gaC- a ic16i. ic 1ue dove oxis bir urn pode  

quo roando a :tra 'no ohadece. 	 - 
s- 
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J 	tuaçoo em quQ sc oncontra a cr1: nço brc.silcira nos ilas do' 
hcj c Uii LSLID 	qu 	c via do nosso piu1 so as_trlrsso- 

crinc 	 c i ilho s do s t rob iho rs to 
So c curno noc soluciona a problorna dos trabaihadoros (dosempr 

u09 saJo iniloco 	or:bitacao) soirimonto 'oos filnos. 
TJa osso coisa que foc do po•vo e dos crionças objoto do lucro 

o J d.sprezo chiia-so oaaitalisrno 	dosurnanc, é anticriatoc e foi con- 
LnoJ.o polos IDiSpOS a polo Papa. 

ora Ci1C{OU a hora do dizor parquo a ono internocional Jo on - 

ooça, o•io sorviu cia nad.a 	porquo esse tipo do prconogo 	urn instrumento 
do sistorno capialista (comurciais, ban;ueiros) usom as rucios do CO1i1Ufl 

caçao, rcdic, •toioiisao, corn campanhos 	paiaras bonitas bonitos para 
tucor a ccraço do poo quo traz dertro do si urna corta Jose do sentirne 
talisrno. 

Kics i:zoo caoranhas do orrecadc.ço do dinhicir, ruuo'.s reuJios 
cociiJo ceisos qiuu oco i. hoja c arnani 	j toni mois, isis nzo OL flO ra- 
iz dos icroblols. . 0 mal 	a •distribuiçau :1:. ricluaza qui 	feita ic iciocsci - 
ra Josiuoi uns tern denials e outros torn menos. 

* GIJPC 

roscescorio •ue a diru Ito los crionqos so jam respoitodos, saide 
aiinientoq o, uducaçao, recroaçoc o ofuto, mis isso sc, so foz quania so v 
-ye nurna suciCLJo que zolo polo scu povo. 0 quo nao 	no nosso cos, ost 
ices numi. secie.ioJo quo aprirne a homers. 

Co ocir?? 
IJTO vonics propor a formoço do um sindicate dos crionqos, sic-s 

z: :.us1.orticipontes Jo ,rupos do jcovonz, quo trobaiham corn crianços, c' 
tequistos 7 protossoros, nionitores, etc. arc quo procurulil Jesonvc:.ler Cciii 

as criancas co trabaiho quo enha z fozor J.stas nurn arnanho buii ir6ximo 
oonLcs Jo. cJiIstrLlçoo Jo roins do Deus. 

IJo oxisto tc:i proj etc dofinido pora trotaihor corn tedos as on - 

onças coda ccrniuniJaloo roolidoJe diferente. Procure rounir urn suo comu-
nidaclo sous amigos (os) cite quistas o d1scita corn cbs (as) a ucihcr forr.i a 
de oan.oiiz.r pr a libertaçu. rocdre icr publicaçoos (opestibas 2 ii-
vros, co.crilha) coo Cole subre a oJucoç o do crlanças, procure tirar Jes-
se cateniol a ue so torn do. moTher e aplique lentro Ila re,oJiJode dos suos 
cc ianças. 

No nais a iota poio melhonio dos conticos Jc ida so ostonde Oc 

sindicato,iortidos, beirro, Jon.tro do ireja o cqi.: ic juntos iut.ci:ies 
polo. iiburt:çou to todo iunJu 	PJ, 'i7ii 	FIIFi0S. 

IhLLD0 ieTIS 

F1 rn Ok J_ CE ~S CU,\ T A A 	I n' 
roqr a ma dq Pa rr" 	PntudEt 

£2;ssor q'E' CdeCOCQO A' u rai 
r 	 17. 0 0 A 	dO: 0.5 -jo 



/e-X5(.j 	C, aobre a COfijo fl/OrG 	k",  
Confcrncia Nacional dos Bispos doBrasil (CNBB), acaba de publicar 

Un docunento polItico no qual destaca como enfoque principal as "desigualdades 
sqcais", consociuncia 16gica•. e desunana do sistema capitalista. 

- 	Todavia, o roferido docuniento tcmou runes .diersos, ou melhor tcmou in 
terpetaç6es contradit6rias. 0 senador polo Estado do Par 5  Jarbas Passarinb, 
cbnhecido nacicnalaentc co 	defensor da ditadura, do regime militar, do lat 

fndio, do capital ostraneiro e outros "bichos", ocupou a -tribura do sen.ado 

pra acusar o docur1uDnto da Ireja do 'se deixar enoler pela doutrina iviarxi 
ta" e consequentosne 1Jroocar "urna luta de classes quo pode desaguar nun b 
no do sangue'. Ora, o ilustrosenador (sic) quo nunca passou fomo,. poic con-
trrio, sempre iou em palcios s cusias do dinheiro do poo, nc c7nhece r 
aJmlenLe a misria desae poo sofrido, garroteado e massacrado, pois so conhe-c q

, sso nc faria tais acusaçes. 

Para melhor onendhento• amos nos prénder un po sobro a "doutrina 
qxista". 0 iivro 	PITAL de Karl arx, fez una anliso do sistoma capita- 

lista 	predo :inaa na Europa do século passado, procisamente na InGlatorra,  

o a partir desta anliso lançou bases para o socialismo cintIfico. Segundo o 
l/ro o capitalismo era una fornia do juntar dinheiro nas mos de pouca gonte, 
per issO faltava para o rosto do pco ( quo era a majoria), e come .consequo 
cia dosta concentraço do renda, o pa-ye viia merguihado na misria, na fome, 
nas faelas, enfmnos lugaros onde flee os cachorro8 gostariarn do ier. Esta 
ea a realidado do pQvo da Thglaterra. E esta ago ea rcaliaJe do poa hras 
loire ? 

5 0 FR / P'JECV TG 00 PO VO C0,11 0 
B/4 /vtE/R,i 

&itgo conipanhero-s-  no 	rociso --igreja se 	 Me 
4sta" nara lançar seus docununtos, a Igreja tern come bandera cu insiraoa 

- 71 
arnin nL do JV 1u0 iora e± faelos, quo assa fonie, que Th torn toira pera 

plantar porque Os ltiui5rios oiom conta do tQdos OS terrs exsctos 
Brosil. 

Bee con: aniuir 	á ms etaagrade.r,epoiar, so solidarizando 0010 

ONBE,stiuId per 	spos 	Hldor Cmoro, D. Pdr CsolJ(lmo, D. 
Eva 	Arns, B. Jos Maria Pires, D. Marcelo Carvalheira e tantos 	outros 

quo hcnrarn, dinificarn e oiern bern alto o born nome do dora brasilairo, 	or 

coto n rilhoso LDcuinnto quo \cortona1e de 	srr l 	c dc 	rofi xo 

em nossas conunidacs, consoquenternonto serir do guia politico pdra tcds us 
lcios argoode ru ro. 

3audaço em Cristolibertaclor. Carlos Alberto (CJC -Jecrim)O6 



ASEtBLIA VCCACTONAT1 

A nossàjuventude de urn mDdo geral anda 

oférece nna bandea os 

rreic adequadc6 para a 

aflenaçao, levando-a 

ao descaso total 	e 	 ij 
caseqntertente a. per  
cia de identidade. Pre- 

ocupada corn este aspec 

to a Igreja assurniu a
P. - 	 - 

Pastoral de Juventude 

conva urna de suas prio- 
1•' 

ridades. 	 , 

confusa dentro cia sociedade, a qual Ihe 

7c 

Orrosaberros  

riais cia rrtada de nos- 	 ( 
i 	-- 	. 	A 

sapopulaçãoansti - 	--J .iJ  

tuicla xr jovens, que 

riuiLas vezes est desernpregads, can fare., alienados. e outras partes, marginalizad a 

frutos porm, do sisteina onde "xuocs tern o que falta na rresa cia grande maloria". 

Dal porque, no cia trinta de agosto, a Pastoral de Juventude e a Vocacional, pro 

iroveram a grande ASSEMBLEIA V(XACIGAL, realizada no Colgio Imaculada Conceiço.A qual, 

reuniu mais cia 50 grupos cia jovens cia Capital a do Interior, perfazendo urn total 	cie 

1.500 particLpantes.No se pcxIe negar que a ASSEMBLIA V(XACIaL, foi urn grande nien-

to de Evangelizaçao de massa, tendo cano terna central ATXAçEs. Isto pDrque, no se pa-

deter apenas encontros de dais ou trs representantes de cada grupo, mas tamb&n, fazer 

corn crue a rnassa seja conscientizada. Por outro lado, essa rnassa veio dos grupos de jo - 

vens, onde Os prprios jovens j5 tarn urn certo grau de"conscincia crtica'. 

Outro aspecto da Z3SSEMBLIA V(XACICAL, foi o sentido de uniao, cia t3rageni para 

a luta. Pois, o grande ninro de presentes faz parte dos grupos de jovens. "Foi ôtisro, 

a genté n.o val se sentir-  sozinho ao voltar para nossa comunidade, ao saber Lan-

tos outros grupos que existern" (afirmaço de urn jovern que particiçou cia Assernblia). 

Pcebernos mais de trinta cartas can as pontos positivos e negativos, alrn cia su 

jostEes para as praximos encontros de rnassa que iriios prcinover (Natal cia Juventude, no 

segundo domingo de dezerrbro vndouro) - 	 - 

Em linhas gerais as cartas expressarn que a Assernblia vocacional: foi bern parti 

cipada; riouve ban acoihirnento: Os testernunhos foram ôtirros: a organizaçao e a divulga - 

.-ao foi a maihor possivel; a presença de Dui Nivaldo Monte (Arcebispo de Natal), do Pe. 

Sabtho, do Pe. Hudson, esses dexmstraram e deram força as nossas connidades: a son e 

a lanche, foram tinDs; coma tarthrn a conceiebraço cia Missa encerrando a encontro(cn-

ceLebradores: Pe. Hudson - reitor do Sexninärio, Pa. Sabino - coordenador da Pastoral cia 

jdventnde a o Frei Josj,  Soares - irestre dos noviços Capuchinhos). 

Foii ,a TSE14BLIA VCXACTCtJAL, urn grande nnento do nDstra da VITACLIDPDE DA IGR}J7\ 

:JOVLM PA AP)UTDICCESE DE NATAL.  

.- 	 -• 

1_. .----- 	- 
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A anirnaço missionria 4 forrnada da 'conscincia crtica da comun 

dade cristE e de cada urn de seus membros, elevando-se a conhecer e assu 

rnir sua responsatilidade no aniIncio e na edifica.cio do Reinr de Deus, cun 

prindo aSsirn 0 programa de vida apresentado por Paulo IVI em ttEvangelii 

Nuntiandi-u(nQ 13) 'Aque1es que acolhem corn sinceridade a Boa Nova 9  por 

virtude Jesse acoihimento e da f compartilhada, reunem-se em none de Je 

sus 9  para conjuntamente buscarem o reino, para o edficar e para o vi.ver! 

Nossa anirnaç.o missionria está completamente segura quando. faze-

rnos dentro da Igreja, procurando dar-ihe uma dimenso ?!cetliicah1, cu so-

ja universal0 

Nesta perpectiva, A vrios anos a 0anariha Nissionria esta pro - 

curando Jar maior unidade s atividades pastorais de inbito nacional1i-

gando-se o mais possIvel ao tema cia Cainpartha da Fraternidadee 

Por uma feiiz coincidricia, n.o pensada pelos seus organizadores, 

neste trs 80-82 a Canjpanha da Fraternidade es L. aprofundando as trs 

caractersticas que Cristo atribu.i a si mesrno: 

1980 - ONDE VAIS? ( Eu sou o caminho) 

1981 - SADE PARA TODOS(Eu sou a vida) 

1982 - A V'DE VOS LIB.TARA( Eu sou a verdade) 

Assirn a Campanha missionria procura aprofi ndar esses temas. tSer 

sempre rnais sacramento do salvaço, atuando sua misso no contexto da 

Igreja Universal: a quem Deus muito deu muibo lhe sera exigido t(Jo o 

lo II no Brasil), 
Neste ano de 1981 o tema da carnpanha missionaria e': CRISTO A VIDA 

PL[NAtt que dove ser levado a todos os homons, e voce de grupo de jovens 

tern essa grandiosa misso 

Desta"vida plena!, a satde ef  fundamolto c ponto de partida1A Vida 

Plenatt, que anunciamos e cuja fonte 	Cristo Josus, 4 o estvel e equili- 

brador de todo bem-estar de toda pssaa huiiana, enquanto indivlduo e enq-

quanto parte de uma comunidade em que se encontram vivendo seu dia-a--dia. 

Ela pressup6e a sade fIsica, mas ating barbm a sade psIquica, moTal e 

espiritual0 

ttlr ao Pal: riisto consjstiu o camin}-ìar d terreno de Jesus Cristo. A 

partir do entgo, lB A0 PAl el  o caniinhar terreno cia Igreja, povo do irmao1 

omente no encontro corn o Pci acharernos a plenitude que seria uma consta 

te procura no tempoDoc. de Puebla 210) 

Esto encontro 	a meta de todos os homens Os caminhos que os levam 

a do so multIplices e misterioSoS Nuitos so es que chegam al  completa 

vida na casa do Pal, sem conhecerem eclaramente a Jesus Cristo. 
Perguntas: 

l0Como ser missionrio nos dias de hoje? 
2.3eu grupo e urn grupo missionrio 
3.Quais os riscos que enfrentam aqueles que sac missioaTiOS? 

----- ------------ 



ATITUDE DO  P 	I E GRUPO  

fe texto baseado no Iivro DINTMICA DE GRUPOde auro de 

i.(Regro B.sica: Considerar-se cu1ado pelo fracasso do grupo) 

Considerar o lider como simples "delegado, que pode 9  a qualquer 

memento, ser su'ostituido. Estar disposto a assuniir tambrn papel 

do l{der sempre que necessitar. No considerar ningum mais ou 

menos importante(todos s9d iguais). No aceitar dominaço ou 

mando. 
2.Procurar estar a vontade e contribuir para que a mesmo aconteça 

corn os companheiros. Lutar pela unio do grupo 9  evitando atitudes 

que provoquem sua desuni6.Procurar que Os companheiros nd 

tertham preferncia per urn ou per outro. Ser aberto de espirito. 

Permitir.que a grupo produza como grupo e no como membro particu-

.larmente. 

3.Procurar conhecer cada compariheiro e ter boa arnizade corn todos. 

Desfazer,.a ma impresso que sua atitude possa ter causado durante 

urn debate. Avaliar sempre .cobre seu comportamento dentro e fora do 

grupo,vendo como es seus irmes de grupo esto The vendo(tanto 

no compromisso do Igreja que cada urn e, como tambm no relLacion.a-

mento corn seus companheiros). 

1+.Ser pontual e obedecer as regras estabelecidas pelo grupo como 

se fossem de seu prprio interesse pessoal. Cada membre e ta re 

ponsvel pelo grupo quanto a 11 der. Quando acentecer algurn probl 

ma, como pcir exemplo "brig iinhas, de sugestao de como resolver 

esse mesmo probiema. Considerar como sende seu 9 qualquer coisa 

que aconteça no grupo(tanto negativa como positiva). Facilite as 

so1uçes dos problemas de seu grupo. 
esquecer que seu direito' termina quando começa a direito 

dos outros. No monopolizar o debate. Ser sempre de facil acesso 

para seus companheiros. No per5onalizar as opini6es ou reuni6es( 

no aplicar cases seus - particulares para a grupo). Jarrais dizer' 

11E11" ou 1TNA MINHA OPIAO - isso quando so referir ao grupo, peiS 

nb e,  voc, mas o grupo. SER objetivo no colocar no grupo suas 

.emoç5es: dirigir-se sempre aod fatos. 

6.Se no quiser mesmo participar retirar-se do grupo. Urn elemento 

que ngo participa constrange(atrapalha) a grupo todo e contribui 

para desfazer a unio grupal. Ser generoso dañdo 0 mxima do con- 

tribuiqo. Ser paciente corn as companheirow mais hurjildo do rU 

.po. 



(Cont. Atitudes do Participante de Urn Grupo). 

7.Atender ao i{der come desajaria ser atentido quando e.tiverIern.. seu 

lugar. C lidor tern em mente 9  no mornento 9  sO o intereSedO....grupo. 

So no pode trabaihar sob iideranqa, retire-se ou proportha sua 

substituiço No atrapaThar o ilder e seus companheiros no caminhar 

do grupo. 5cr srrnpre aigurn que trate bern s6us cmpartheros.Assirn, 

seus irrnaos de grupo se sertir5o bern nossa convivrrcia evangeii-oa. 

8.0 trabaiho em grupo nio 4 ccmpetio, ou seja luta para urn' vencer 

sobre o outro, antes pelo contrrio, coiaboraçao, ou seja, frater-

nidade - crescern tbdos juntos.Se no f6r capaz clisto, ro est ba 

tanto maduro para c trabaTho em equips. N.o procurar dividir os 

componentes dth grupo, mas pelo contrrio, procurar promover a uniao 

de todos. Descubra caminhos para C grupo.crescer, isto significa 

que voc ci inteligente, quando assim age. 

9.I'ao contribuir para a aparecirnento de subgrupos, neri tentar assumir 

a posico de ider, quando para isso rigo tiver sido convidado. Feb 

coritrrio, ajudar 0 1der mando sic falhari Fazer isto 	contribuir 

para a sobrevivra do grupo e mostrar maturidade para a vida cornu-

nibria. Considerar cupa sua o g  fracassodo 1{der e de cada mem - 

bro. Ficar atento m. contrihuigo de cada urn. Elogiar os companheiros 

quando se fizer necessrio 	e tarnbm fazer cr{ticas, quando 

necessarlo. 

10.Trazer sua co1aboraço ao trabaTho de equipe. Valorizar a con'ribui- 

go dos compartheiros. Estudar o assunto que vai ser discuti-do. Nao 

deixar a discussgo ou o debate entrar"ponto-rnorto". Ouvir corn aten-

gao os companheiros. Ajud.-1os corn perguritas e esciarecirnentos. Di 

cordar corn e1egncia e born humor. Ser esportivo. Evitar apaixon.ar-se1 

seja por que for, para no atrapaihar o carninhar do grupo. 

Seguind.o esses conseihos todo participanto do grupo 4 ST0 dentro 

e fora do grupo. E Jesus Cristo vai 	se alegre corn voce e corn seu 

grupo. 

Veja na Bib1ia 

Atos dos Ap6stobos L,  32 - 36. 

Cor. 12, 12 - 26 

Mt. 1+ - 30 

Lucas 10, 1-9 

Comparar o andarnento do grupo corn os textos 	acirna. 

//Yo/4 GE,vr6 
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o desempreg.c hojo 

 E 	j. ainje rniihccs do brasiloiros, so tor 
r ado usi grande mostro 	trab4hadores. Milhes do faiiIlias, donas 
-dc-casas, crianças, trabalhdoroSrn geral, vivem nurna total inscgura 
ça de vida, inosmos os que ainda coiseguiram perrnanocer no oniprogo. Vi-
vom usi china de tensao, poiso omprogo quo passui no cérita menor est 

a qualquer rnornent.q pocle hr para o olho da rua... biliclade,  
0 quo 4 isso pessoalNcorno podoxnos oorpreend.r quo, no 

Campo o povo 	expulso de suas terras, ihes tirarn a ernergencia, na cia 
do as trabdihadores 	sao despod.idos de seus emprogos, corii  isso tern q'LE  

sair do suas moraillas paro outras mais procI'rias, coma as fcvcLc. 
IJrn do todas outras injustiças quo sac impostas aacoma: 

0 aumento dos transportes colotrvos 
0 carte do vorbas para a eduoaçEo 
0 pacoe do IDIPS 
umonto dos aluguis 

Lumontcs dos 	alicritn 

u 	VO brasiluiro hojo ostarnos sndo vitimas do urea 
poiltica do rccessa

C
o cunomica cc suja, a ovorno faz quostao do arga-

nizar a oconamia bscada no desompru c, arrochu salarial, na carostia 
no carte do verbas nus soturos pblicu comb uduccçao o sd.e, iss po 
os patro 	c s na quororn purder sous lucros o.FiZil EC0NOltIL Eli CI1i 	liIS 

JiISRI DC POVO. 
corn ossas medidas quo o ovorno ven niostrando qucn 	r 

)rusenta a nasso povo, nao procura resolvor as nossos problcmas E OS 

trabalhadores dao uina resposta a essa falta do atengao e essa provoCa-

çao do governo ao povo: nos dias 219  22 o 23 do agosto cm Santas-SP na 

CCNChLI, quo reuniu niais do 5 cii diridentes e delegados sindicaiS las 
mais diversas categoriaS aprovaram a luta nacional contra a doseaprego 
inicianclo a partir do dia iQ Jo outubro, o Dia Nacional do Luta onde, 

'hor 	 7 horsno mosmi 	a 	ro, 	i 	ihaJoresIgrOjaS  

O povo em geral, fazondo Ltos Pbhicas, Passoatas, arahizagao do pro-
tosto n esta pohitica Jo RECESS7O, a osta poltica Jo DESEiIPREGO quo o 
governo vec 	pciJcAl todo puvu. 

Hoje dentro dessa situaçc Jo iuisria profwaa, o povo bra 

silciro ruina para unhficaço dp SUaS lutas, reccnstuern C fortalecern 

SOUS dzitrumentos do lutas 2  conic: sindicatos, asscciaçces, confudera - 
coos e fodereçoos. Nau s6 vurnos a falta do incapacidedo do doverno i 
resolver a situaço do pals, mas tacbm damos a salda: Unificar as 1 
tas o todo a movirnntc popular, lutar par elciçuos limpas para ter - 
condiçao do dar a resposta a essa prcvccaçao e falta do o11pcOiiiiSSO I 

do govornu COIn o pavo bras ilciro. -- 
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NOTtCIJAS DOS GRUPOS-.NOT1CIJS DOS GR[J?OS-NOTCIS DOS GRUPOS-NOTIGLS DOS 

bIL"JOVEM  EM LZARI 	 GRTJP Q __ITIS __ 

L Comuiidac10 do Jovons Qr -ist&zt 	Os grupos da Dar6quia de le. TIOg 
Nazar, promoveu no domingo passado jf iniciaram os onsaios da iaixao 
(20/09/81) no Gentro 3ocial do refer Cristo. Quem estior interossado em 
do bairro, urn "dc jovorntt  que tevo aparticipar, procure Iddo nas reuni 
participaço os demais grupos CJCs : do grupo "Sal cia Terra", domingo 	s 

ecrini, Cidaclo cia Esperariça, Rocas, 19 horas nas Quintas. 
Born Pastor e Petr6poiis. Na oportuni 
dade, osrruIos debateram a resurno 	 GTCAN4 CONIi!J 
quatro ( 	rounios sabre o docurnori 
de Puebia, uc haviam sido discutisias 	Os grupos dos ccnsaihos comunit 
nas di-versas Comuniclacies. Entreos arios do Santa Catarina, Soledado, Pa 
suntos esta-vam Viso Dotorminista,' norarna, esto reclizanclo urna gincaria 
sac do CapitaLisrio Sei-va:om, Visco do oastante movirnentada, as conipetiqoes 
Marxisrno C1ccico, Viso Consurnista, s5o no Soicclade e asgrupos estgo cin 
DesIgnio do Du sc;re a Jmrica Latido tuo prcI sair vencedar. 
na, 

12 	fSfIO DO GRUPO CfTEJFIL 

Oupo do jovons cia Catodral co- 

al. C Torrono j foi Joado pola Igrp ta data o grupo (passou a manha) or-
penhados na coactrucao cia sode ostauiitimo cia 20 p.p.  ?ara cornernorar e 

Os grupos CJCs do Natal, estoe_ mernorcu a scu prioneiro aniversrio no 

ja cia Ciciade do Esperança na pcssoaiizou urna manh ic laser :UO f)i fe 
Fe. TarcIsio rUC par sinai vern dando ta am conjunto corn c. grupo Infreozan 
muito apoio cc Mavimcnto. 0 terrona cia Igreja do So Sebastia a tarde 
est iocaiizodo no rcforiJ.o hairra.S6foi realizadn a coiobraço de aço 
resta agora, us jcivuns coiiunitrios graças, ue fol corn participacia; na 
mobilizarern parc vender a rifa do irna oportunidade o gruo enconou "a cura 
caiculacicra, quo servir parc pag mqn do cugo do Jeric6". Logo ap6s a mis- 
to cia mdo do obra, 	boo al, corn u- sa, estavain presentes ropresontantes 
nio, organizaçEo, trabaiho, forqa do los crunos Anfreozan. CJC. do ros - 

o tauraiite do SESC. 0 gupo ove a }nn- vontacle e thuita garra, co consoguc 
quo d.eseja. 	 ra do roceber a visita do croebispo 

Dom Nivaido Monte quo fob Icr a sua 
INFOFLHES C7Eb IS 

	
paiavra do apolo, acompanhalo do vi- 
grio Pa. Hudson Brandgo do Arai5jo. 

* Nos dias 31 do Sotenibro, 01 e 02 
Outubro realiza-se-i ancontro de gr 	 EREI TITO 
pos do setor sui. Objetivo ver co 

Estove em batal, nos iias 13 e19 encaminhar trabaiLno do so tar. 
.P., a Frei Tito cia Ordem do Carrnoe 

* 0 grupo do P:otiindia proinove 1r! 
	ssossor cia. Pastoral Univorsitria do 

solo ciciIstico corn data a deterrnth 
	

ugionci Nordesto II. Conferiu pales 

	

om a objetivo do divuigar a grupo. 	ra parc univcrsitrios e coordoncu 
rn encontro parc os intograntes 	cia 

* 0 grupo do La:oa Soca prornove 	urn 
PIQ-NIC para Barri cia Maxaranguapo 

	cstcrai Universitria, na capola do 
ainpus Univ ors itirio. 

cia 11 do Outuoro. 

* 0 rupo do Nova Doscborta prornovo1 
//VEM 	Al 0 palestradici 03 cIa oububro s 20 ho- I 

ras na Igreja So deraldo. C tonic s 
r sobre a Juvontude Atual. 

NA TInA L ftA J U V E N T U D E 
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DE VISITAS 

O jovem Manoel Nones, semia- 
arjsta e mcrnhroda Pastoral de 

Juventude, visitou os grupos de 
jovens das Paroquias de Goiani-. 
nha e Arts, floe clias 19 e 
p, wom o objetio de estirnular 
os trabaihos que esses grupos 
vern desenvolvendo em suas respe 
tivas comunidades. 

A visita foi feita em cinco 
tempos no sbado pela manha Ma-
noel Nunes eteve corn as jovens 
de Vrzea e a tarde em Jova Es-
perança, enquanto que, a noite 
esteve em Golaninha; No domingo, 
hotuie urn encontro na parte da 
martha corn os jvens de Estivas, 
encivanto que, a tarde foi a vez 
dos jovens de Ares, onde partic 
pararn tarnbm, jovens de Carnha, 
Ptan, Georgino Avelino e Nas 
cencia. Em todos os contatos fo-
ram feitas debates a respeito da 
participaqodos grupos nos trab 
lhos comunitarios, AS de assun-
tos ligados ao funcionarnento de 
cada grupo. 

DE OITEROS 

Foj realizado na Destilaria 
Oiteros, no dia 13 de setembr 
passado, urn dia dë estudo, corn 
o grupo de jovens. 0 encontro 
começou corn a celebraçao da missa 
pal. pe. Jos Nrio de Medeiros 
vigrio, que substitui 	pe.Zil- 
mar de Canguarebaria, Participa - 
ram 20(vinte) jovers, fob a coos 
denaçao de Gilberto lIonteiro, as 
debates foram em torno da Pala - 
vra de Deus e tambrn sobre c fun 
cionamento do grupo. 

,_DE SANTO ANTONIO 

0 grupo de jaens de Sto.Ant5-
nio do Salto da Onqa, realizou 
durante o rns de setembro-NIS DA 
EffBLIA - an trabamo de evange1 
zao junto aquela comunidade. 
0 grupo fez urna pesquisa para 1 
vantar dados sobre a cidade; re' 
nioes na farnlias(diariamente) e 
no encerrariento foi I'eito urna 
procisso C colebracic da Missa 
pelo vigrio, padre Aa,tonio 
noel, quaacompanhiL as atividade S 
do sruno. 

DE STO.ANTONIO DO POTENGI 

Sob a orientaço de Gilberto,  
otteiro, foi realizado no dia 6 de 
setembro passado, urn dia ftc otuc10 
no grupo dë jovens de Sto.,Antonio 
do Poténgi. 0 temaceribral do enc-
contra Cci - BBLIA". Comeqando 
as 9:00 e encerrabdo-se as lh, a 
enoontro serviu .para. re.amindr as j 
jovens daquela comunidade. 

DE cOORDENAcAO 
A equipe de coordenaqo da 

Pastoral de Juveritude - Setor Int 
nor - est se reunindo toda auin 
-feira para planejar, analLizar, a-
profundar e avaliar a andamenbo dos 
trabalhos de pastoral que e deseri - 
volvido pelos grupos do interior.A-
tualmente a equipe esta integrada 
pelos seuintes jovens: M.noel Vu-
nes, Robenio Carnilo, Aatónio Nur 
lo, M.rcio de .Iesus(seminarista), 
Paulo Roberto(Beto), Gilberto Non-
teiro, Sehastiana Lucas(Nova) e 
Maria Letuzia. 

,Para memor servir a Igrja 
atraves dos grupos a :ui cAV  
procurando visitar mais CSSCS mes-
mos grupos.Sendo todo trabaTho or 
entado pelo Padre Sabino Getili,cQ 
erdenador qeral da Pastoral de Ji 
ventude da Arquidiocese de lELtal. 

DE LI:TES I 

O clube juoni So Pio X1 ' 
aniversariou no dia 2' de agosto 
a seu 62 ano de existencia foi co-
menorado no dia 23;est±vermi presen-
te na yomemoragao os seminanistas 
Carlos Antnio e Antnio Eurilo 

DE LATES II 
0 Grupo de jovens vein se mo-

vimentando e se preparanIo para 
a VI Congresso de Jovens.[ grupo 
realizou no As de agosto, encon-
trosdebates e na parte recreativa 
algurnas festas. 

(transcrito do Jamal 
Integrago Jovem - grupo de Lajes) 

DE JACARE-UPLIM 
A cornunidade de Jacar-Mirirn 

est começando a construir sua Ca.-
pela. 0 grupo de jovens da c'-'muni-
dade esta bastante ernpenhadc nas 
promoçoes em benefcio da capela. 
0 grupo de Jacare'-Mjiin Cci. criado 
no das Vocaçoos - Agosto 	passado. 



-NOT IC AS -D.0 .1 .1 1 N~ TE~RIOR 
DE 110VA CEUZ 

Estiverarn reucidos nr' Centre 
d€ Treinamento do Catdlé, nos dias 
1 	19 e 20 po. . os rueos do jo - 
vei' da Jarácju 	doN.vs Cruz. 	0 
e000oitro contou COIL, a part1ciIacso 

dos grupos de 
!NcvaCruz, Jatob, 9 Catolé, Jurili, 
Con ceiçao, I rimeira Laoa, CamLJo 
de So Jose PaLo do Couro 
e Pica, Earbaço e do Serra do Sac 
Bento 

As Irrrias Felicia e Ftiuis da 
Congreaço das Filhas do Amor Di- 
vine, ciue atuarn na 	áouia, esti- 
veram preentes so encontro, e 	a 
coordenaçao foi do Paulo PEtlhaCo e 
Scbastiana Lucts(T'!ova) 

Durante o encontro houve a par 
ticirscao ativa dos jovens, tendo 
sido debatido os torn"0 que é gru 
pc do jovens't 9 'corno so organa,zau Ca 
da grupo" o'tqual difereça entre 
gru'o do jovens e clube do jovens', 

o O iaftodo VER, JULGAF? e AGIR". 

DE FUREZA 

r6ximos dias 3 e 4 estarg'l 
na counidade de Pure , Faráciuia 
de Touros, reunido corn o grupo do 
jovens local, o aonte da Pastoral 
do Juventuae, PaUlo Falhano. 0 obe 
t i v o da visits sord ara estudar e 
avaliar a carninhsda do sruI..o do jo-
von a 

DE GEOUGINO AVELNO 

0 Erupo do Carnaia(G-eorgioo 
Avelino) 	reIorando 50(cincjuen 
ta) crjsrv'as ars a prirneira cornu - 
nhao, Et 0 grupo fazendo urns cam-
pariho pars a enns.truç:o do alguns 
bsriheiroa dos coiriunitarios. 

BE ITSIA FIJORESTA 

0 arujio do jovens do Nisia Plo- 
rests st 	rornovendo circulos El - 

bli 	cornunidade. A ini.ciativa 
partiu do tems do mc da BIELIA - 
'Quo Todos Tenhm  

BE 920 GCNçALO 

C grupo do jovens do So G-onçalo 
do Arnararito es t. asum±ndc a for - 
rnaço inicial Jo irupo da cornunid-
de Jacare-I'iris, 
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BE ELUAI?) GOLITS 

0. Grupo do jcvons JUEA(Juvee-
tude do Ftjrna) - Eduardo Gomee 
des envoTLveu diversas stividades 
do Pastoral durante o PS LA TT 
ELlA, entreoutras dect caucs ,de ba 
tes, refiexoes biblicas; visi -tas 
aos bairros 	artiei:açao em urn 
curso do Blolia, qUO 	parcpeia 
iroicoveu; encerramento do ms corn 
eneeriaoos rotiradas da BIblia e 
prornoç005 do dobates coo ou ros 
jovens da cornunidade. 

BE AN IVEISSICd 

0 grupo do ovens de Citeiroc 
(psráq_uia do Sao bonçslo dorna-
rante), comornoron no dis 13 pep. 

seu nonG aeivors(rio. Ent,re os 
cQmemoraçoes destac-err.00 a celebra 
ço da oronts Ijisca e Açao do Gra 
ça e recreaoes na cornuruiaade. 
Este LYUeO assume diversas tare - 

junta corn 	comanidade local. 
0utrogrupo quo cornemoron ani_ 

ve,rsEllrio foi o do Nova Esperança 
Paróquia do Goisninha. Nesi;3 sexto 
aniversri.o o grupo promsveu diver 
sas stividadec pars envclvcr as 
comunitrios ccc trab;lhcs quo 

realizo. Em Now, Esperans o srupo 
dinarnza cornrlecamen to a cociuciosde 
deste o sotor roligiosc' o socil. 

DE SERRA PELADA 

Esteve na comunidacie do S-rrs 
Felada -F-ráauia do Taipi - 	 o 
jovem Gilberto Monteiro, ULO dosS 
agentes da Fstors1 d.c c .ventudo. 
Durante 0 contEtto quo oseteve ccci 

grup do jcvens,foi fe-its urea 
reflexso sobro como o gruc stuar 
na comunidade e também so escrutu-
iar para vericer tca.ss as siiocul< 
des encontradas no trabalbo do 
grape de jovens. 

BE GUANDUE. 

Nests cornunidade h 	dais moses 
começou o movimetrto do rupo de jo 
vens, ross a propris comunidado 
s ate as frutoc quo o grupo eSta 
trazendo cia beneficio da.mecma 
No dltimo dia 27 rrouoveram urs 
pass oio coletivo, cst. snimando 
as celebraçoec da comunidade 	e 
se prepara pars a festa da paro-
airs local - SIJ'TA TEFEZINFIA. 

CI,s 
'i7t1  


