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JUVENTUDE  E  FACULDADE: UMA INTERAÇÃO

Gilzane Silva Naves*

RESUMO
Este artigo visa apresentar o projeto Núcleo da Juventude Cristã (NJC) que 
tem por objetivo principal a integração  da Faculdade Católica de Uberlândia 
às paróquias da diocese, em dois sentidos: um,  da Faculdade em direção às 
comunidades cristãs de jovens,  e outro,  dessas comunidades para dentro do 
espaço da Faculdade. O NCJ já apresenta resultados significativos a partir do 
seu  Primeiro Curso de Extensão Comunitária para a Formação de Jovens 
Líderes, como se pode observar no número crescente de participantes e na 
implantação de novos projetos nas paróquias da região.
PALAVRAS-CHAVE: Integração. Faculdade. Comunidade Jovem. Evange-
lização. 

RÉSUMÉ
Cet article a pour but de présenter le projet “Núcleo da Juventude Cris-
tã” (NJC) - Centre de la Jeunesse Chrétienne - don le principal objectif est 
l’intégration de la Faculté Catholique d’Uberlândia aux paroisses de la diocè-
se. Cette intégration se fait en deux voies: de la Faculté em direction aux com-
munautés chrétiennes de jeunes et de ces mêmes communautés vers I’espace 
de la Faculté. Le NJC présente déjà des résultats significatifs dès son Premier 
Cours d’Extension Communautaire pour la Formation de Jeunes Leaders, 
comme on peut remarquer par le nombre grandissant de participants et par la 
création de nouveaux projets dans les paroisses de la région.
MOTS CLÉS: Intégration. Faculté. Communauté. Jeune. Evangélisation.

Se em cada período da vida o ser humano deseja afirmar-
se, encontrar o amor, na juventude o deseja de uma for-
ma ainda mais intensa. O desejo de afirmação, em todo 
caso, não deve ser entendido como uma legitimação de 
tudo, sem exceções. Os jovens de modo algum querem 

* Prof. Ms. de Filosofia da Faculdade Católica de Uberlândia; Coordenador do Núcleo de 
Junventude Cristã.



InterAÇÕES - Cultura e Comunidade / v. 1   n. 1 / 200698

Gilzane Silva Naves

isso: estão dispostos inclusive a ser repreendidos, exigin-
do que se lhes diga sim ou não. Eles precisam de guias, e 
os querem disponíveis. Se procuram pessoas abalizadas, 
fazem-no, porque as percebem ricas de calor humano e 
capazes de caminharem junto com eles pelos caminhos 
que escolheram seguir. Fica claro, portanto, que o pro-
blema da juventude é profundamente pessoal [...]

Essas palavras do papa João Paulo II, extraídas de sua obra Cruzando 
o Limiar da Esperança, ao revelarem expressivamente a especial atenção que 
dedicou à juventude, encorajam todos os que se preocupam com os jovens a 
enfrentar a desafiadora questão de o que fazer por eles.

O projeto Núcleo da Juventude Cristã (NJC) no âmbito da Faculdade 
Católica de Uberlândia surgiu da tentativa de o autor do presente artigo, em 
sua condição de professor, dar resposta à referida questão. A particularidade 
de a docência ser exercida em uma instituição de ensino superior impunha 
propor um trabalho diferenciado face ao desenvolvido por muitos outros em 
suas comunidades e paróquias, conquanto idêntico o objetivo de erguer uma 
Igreja jovem, ativa na construção de si e de uma sociedade melhor. O projeto 
deveria ser tal que viesse ao encontro das aspirações da instituição de ensino 
e lhe somasse naquilo que ela possui como valores.

Afortunadamente, a Faculdade Católica de Uberlândia, como instituição 
particular de ensino superior mantida pela Sociedade Católica de Educação 
de Uberlândia (SOCEUB), entidade civil sem fins lucrativos, tem como ideal 
permanente, através de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
oferecer formação ética, humanista e cristã a seus alunos. Tal aspiração valeu 
como porta de entrada e incentivo ainda maior à edificação do NJC na forma 
de uma interação, em que a instituição poderia ser o berço de uma nova fase 
da história da juventude nas comunidades cristãs. Por ter a Faculdade caráter 
comunitário, ofertando conteúdo crítico e altamente reflexivo na intenção de 
formar não apenas bons profissionais, mas também cidadãos conscientes e 
participativos na construção de um mundo melhor, o projeto seria mais um 
diferencial da instituição. Ele só se viabilizaria se surgisse como um autêntico 
caminho de interação entre a juventude e a Faculdade. 
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OBJETIVOS DO NJC

A proposta da evangelização constitui a razão axial do projeto, recorren-
do aos instrumentos de formação humana e cristã de que a Faculdade Cató-
lica dispõe, nas pessoas de seus diretores, professores, funcionários e alunos. 
Portanto, o Núcleo da Juventude Cristã se apresenta como um instrumento 
de prestação de serviços em prol da comunidade, em especial da comunidade 
jovem.

O projeto quer beneficiar-se do apoio da SOCEUB, junto a seus repre-
sentantes legais, em especial D. José Alberto Moura, bispo de Uberlândia, e o 
professor  Fernando Antônio Leite de Oliveira, diretor da Faculdade Católica 
de Uberlândia.

Como objetivos específicos do projeto NJC citam-se:
•	 Criar	um	espaço	orientado,	onde	a	juventude	possa	realizar	cursos	e	

eventos condizentes com as perspectivas do projeto maior da evan-
gelização.

•	 Auxiliar	a	Pastoral	da	Juventude	na	estruturação	humana	dos	grupos	
de jovens, inclusive com o objetivo de formar novos líderes: alegres, 
serenos e conscientes de sua responsabilidade pastoral e social.

•	 Oferecer	uma	formação	que	auxilie	o	jovem	a	viver	os	desafios	de	um	
mundo secularizado, levando-o a refletir e posicionar-se perante as 
questões relevantes da atualidade.

•	 Aproximar	a	Faculdade	Católica	de	Uberlândia	da	juventude	cristã	
imersa nas numerosas Paróquias da diocese.

AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO

Fazendo do Evangelho o grande referencial para essa missão, estabele-
ceu-se que o núcleo deveria por princípio desenvolver uma ação conjunta, de 
modo a integrar a Faculdade Católica e as Paróquias da diocese. A proposta 
inclui, pois, o estabelecimento de um elo de aproximação com dois sentidos: 
um da Faculdade Católica em direção às comunidades cristãs e outro, que 
conduz os jovens da comunidade para dentro do espaço da faculdade. Com 
esse objetivo, a equipe do NJC se concentraria nas seguintes tarefas:
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a) Fortalecer a interação entre ambas as partes – Faculdade e Paróquias;
b) Realizar junto aos grupos de jovens da diocese palestras e eventos;
c) Organizar cursos para atender os jovens no espaço da Faculdade Ca-

tólica; 
d) Disponibilizar o espaço da Faculdade Católica para eventos dos gru-

pos de jovens;

O cronograma metodológico definiu-se nos seguintes passos:
1) Montar a equipe e organizar o Núcleo da Juventude Cristã, uma vez 

obtida a aprovação do projeto; 
2) Identificar as Paróquias e suas respectivas comunidades na diocese, 

para em seguida criar as estratégias necessárias; 
3) Sondar a existência ou não em tais Paróquias e Comunidades de gru-

po de jovens, para traçar as estratégias, conforme a necessidade de 
cada comunidade; dar suporte ou estruturar novos líderes; 

4) Realizar palestras e eventos nas comunidades, mediante prévia esco-
lha do tema a ser definido, com base nos dados obtidos; 

5) Divulgar junto às Paróquias, por meio de visitas, a criação do NJC 
(Núcleo da Juventude Cristã) na Faculdade Católica de Uberlândia, 
seus objetivos e projetos de formação para a juventude cristã; 

6) Trazer os jovens à Faculdade Católica para realizarem no NJC o pri-
meiro de uma série do Curso de Extensão para Formação de Jovens 
Líderes, com caráter humano e cristão, concebido para capacitá-los 
a montar seu grupo de jovens (quando não existir) ou estruturar 
melhor seu próprio grupo. Para tanto o Núcleo ofereceria os instru-
mentos adequados.

Quanto ao conteúdo metodológico, propuseram-se estes temas:
1)Visão histórica do líder: História da Igreja
•	 Abraão:	um	líder	de	fé.
•	 Moisés:	um	líder	destemido.
•	 Davi:	o	líder	da	unidade.
•	 Salomão:	o	líder	da	sabedoria.
•	 João	Batista:	o	líder	precursor.
•	 Maria	de	Nazaré:	um	exemplo	de	doação	e	amor.
•	 Pedro:	o	líder	escolhido.
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•	 Paulo:	o	líder	missionário	e	convertido.
•	 Francisco	de	Assis:	o	líder	da	humildade.
•	 Madre	Teresa	de	Calcutá:	uma	líder	religiosa.
•	 João	Paulo	II:	um	líder	da	juventude	e	da	paz.
•	 Bento	XVI:	o	líder	da	Igreja.
2)Jesus Cristo: o Líder Servidor
•	 Jesus:	o	líder	prometido.
•	 Jesus	de	Nazaré:	o	líder	humano.
•	 Jesus	Cristo:	líder	e	Senhor.
3)O jovem líder e sua missão
•	 A	missão	de	evangelizar:	testemunhar,	comunicar,	animar	e	guiar.
•	 A	missão	de	construir	Igreja:	acolher,	estimular	e	valorizar.
•	 A	missão	social	do	jovem	líder:	estar	inserido.

NJC E A PASTORAL DA JUVENTUDE

Pensar um curso que pudesse ir ao encontro das necessidades primeiras 
da juventude foi mais um passo desafiador. Era fundamental acreditar que seria 
possível somar forças com outros, já empenhados na busca do mesmo objetivo. 

Uma vez apresentado o projeto do NJC à Faculdade Católica de Uber-
lândia, obteve-se o apoio da coordenação da Pastoral da Juventude da diocese, 
que veio a tornar-se importante parceira na iniciativa e com a qual se pôde 
programar e realizar o primeiro Curso de Extensão Comunitária para Forma-
ção de Jovens Líderes. Era mais um elo da interação almejada. 

Poder-se-ia perguntar: por que Jovens Líderes? A explicação é simples. 
Trata-se de formar quem possa, a partir de sua realidade, construir um grupo 
bem alicerçado e coeso em sua base fundamental, ou seja, no conhecimento e 
na fé. “Eles precisam de guias” – as palavras de João Paulo II sempre foram a 
fonte de inspiração. Contudo, trazer todos os membros de cada grupo para a 
formação seria dispendioso para eles, cansativo demais para os orientadores e 
um risco desnecessário, para quem tinha tamanha responsabilidade. 

A escolha do cronograma e do conteúdo do curso foi resultado de mui-
tas pesquisas, experiências colhidas e diálogo, além de uma grande dose de 
ousadia e fé. Reconhecia-se que reunir um mesmo grupo de jovens, vindos 
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de várias comunidades e cidades vizinhas, por um período interrupto de oito 
domingos, não seria tarefa simples. Mas o desafio foi proposto e enfrentado 
com coragem e união, pois todos estavam conscientes da necessidade de inte-
ragir. Logo, propomos assim o projeto do curso: 

CURSO	DE	EXTENSÃO	COMUNITÁRIA	PARA
FORMAÇÃO DE JOVENS LÍDERES

O curso de extensão tem como proposta central levar aos jovens cristãos 
de Uberlândia uma formação que os prepare para assumir seu papel, primeiro 
dentro de sua comunidade cristã de origem e posteriormente no conjunto da 
sociedade. Pretende ser um instrumento formativo da pessoa em sua totalida-
de, dando-lhe bagagem que possibilite compreender sua vocação no mundo. 

Os objetivos específicos desse curso podem ser assim alinhados: 
•	 Promover	a	pessoa	do	jovem	na	sociedade.
•	 Oferecer	 conhecimentos	 teóricos	 e	 práticos	 para	 desenvolvimento	

em grupo.
•	 Ensinar	técnicas	para	uma	boa	comunicação	e	uso	da	linguagem.
•	 Capacitar os jovens para desempenharem seu papel social no mundo.
•	 Formar	uma	liderança	autêntica	e	consciente.

     O curso destina-se a todos os jovens acima de 15 anos de idade, po-
dendo eles (ou elas) ser:  

•	 Coordenadores	dos	grupos	de	jovens,	já	em	atividade;
•	 Participantes	do	grupo	de	jovens	da	comunidade;
•	 Jovens	da	comunidade	que	desejam	montar	o	seu	grupo	de	jovens;
•	 Participantes	de	outras	pastorais	ou	movimento	da	comunidade;	
•	 Todos	os	jovens	que	desejem	formação	para	liderança	e	autodesen-

volvimento. 

Certos aspectos distintivos, inéditos em Uberlândia, caracterizam esse 
curso de extensão, uma vez que é ministrado por jovens profissionais ou for-
mandos nas áreas de Filosofia, Psicologia e Serviço Social; destina-se aos jo-
vens cristãos, envolvidos ou não com movimentos ou pastorais da juventude, 
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e por último realiza-se em um espaço totalmente novo e aberto para acolher 
a todos, a Faculdade Católica de Uberlândia. Esta, por intermédio do Núcleo 
da Juventude Cristã, se torna, portanto, o mais novo instrumento de evan-
gelização da juventude da diocese, contando com o apoio da coordenação 
da Pastoral da Juventude, da SOCEUB (Sociedade Católica de Educação de 
Uberlândia) e de seu presidente Dom José Alberto Moura, Bispo da diocese 
de Uberlândia.

Assim, o curso de Formação de Jovens Líderes tem como proposta di-
ferencial:

•	 Dar	uma	bagagem	filosófica	e	teológica	ao	jovem	líder.
•	 Ensinar	o	cursando	a	descobrir	seus	dons	e	potencialidades.
•	 Despertar	o	cristão	para	o	seu	papel	existencial	e	social	no	mundo.
•	 Apresentar	a	animação	musical	como	forma	de	evangelização,	atra-

vés das bandas convidadas para animar o curso. 

Cabe ao NJC, coordenado pelo professor Gilzane Silva Naves, ministrar 
o curso1, realizado no auditório da própria faculdade. Quanto à sua duração, 
são oito encontros semanais, aos domingos, no período matinal. Por ser desti-
nado a todos os jovens de Uberlândia, independentemente de sua classe social, 
econômica e intelectual, o valor do curso é limitado a R$ 10,00 por pessoa. Os 
recursos arrecadados destinam-se ao custeio do material didático para o curso. 

No que diz respeito à estrutura, planejou-se um programa composto de 
dois módulos: 

1º Módulo  
•	 O	líder	e	sua	missão.	
•	 As	várias	formas	de	comunicação.
•	 Linguagem	e	oratória.
•	 Dinâmicas	de	grupo.
2º Módulo
•	 Filosofia	cristã.
•	 A	mística	do	cristão	e	a	vida	da	Igreja.
•	 Organização	de	grupo.
•	 A	música	como	instrumento	evangelizador.
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BALANÇO E PERSPECTIVAS

Após a realização do primeiro Curso de Extensão Comunitária para 
Formação de Jovens Líderes a um número médio de 100 jovens de toda a 
diocese, percebeu-se que o trabalho do Núcleo da Juventude Cristã já poderia 
ser um instrumento contínuo e ativo.

Tal constatação levou à organização, em parceria com a Pastoral da Ju-
ventude, do Curso de Formação Continuada para Jovens Líderes, que, qua-
tro meses depois do curso inicial, trouxe novamente ao espaço da Faculdade 
aqueles e outros jovens para o fortalecimento do trabalho realizado da pri-
meira vez. 

No Curso de Extensão Comunitária para Formação Continuada de Jo-
vens Líderes, criou-se a oportunidade da execução de atividades práticas, em 
que o conteúdo absorvido estaria em plena aplicação. Assim, nas dependên-
cias da Faculdade Católica de Uberlândia, quando ocorreu o quarto encontro 
do Curso de Formação Continuada de Jovens Líderes, estiveram 86 jovens de 
toda a diocese de Uberlândia. O tema do dia foi “A Comunicação e as Ativi-
dades Práticas” e os participantes do curso puderam apresentar suas atividades 
desenvolvidas em equipe em seus bairros e paróquias. Dentre os objetivos das 
atividades práticas estão os de fortalecer o espírito de trabalho em grupo e a 
solidariedade para com os mais necessitados.

Destacam-se a seguir alguns projetos desenvolvidos pelos membros do 
curso em suas localidades específicas: 

•	 Projeto	“Semeando	Solidariedade”	
Atividade prática: Arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos no 

bairro e arredores, com a finalidade de doá-los à instituição Missão Criança. 
Público-alvo: crianças e adolescentes do abrigo Missão Criança do bair-

ro Custódio Pereira, em Uberlândia. 
•	 Projeto	 “Palhaços	 (Por	 Aquele	 Levo	 Abraços	 cobiçados	 nos	 So-

nhos)”
Atividade prática: desenvolvimento de atividades com aqueles necessita-

dos de apoio moral, espiritual e psicológico, por meio de visitas e brincadeiras 
estimuladas pelo grupo.

Público-alvo: crianças e adolescentes do orfanato Casa do Caminho, na 
cidade de Araguari. 
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•	 Projeto	“Política:	a	busca	de	direitos	e	deveres”
Atividade prática: apresentação de palestra sobre o tema e debate com 

os presentes, visando a desenvolver a consciência crítica. 
Público-alvo: toda a comunidade interessada em exercer seus direitos 

e deveres como cidadãos conscientes (Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
– Araguari).

•	 Projeto	“Jovens	na	Conscientização	da	Juventude”
Atividade prática: conscientização dos pais e adolescentes sobre o alto 

índice de casos de gravidez indesejada. 
Público-alvo: adolescentes e jovens do bairro Dom Almir, na cidade de 

Uberlândia.
Pode-se afirmar, pois, que a interação da Faculdade com a comunidade 

jovem é uma realidade que está em curso e se pretende duradoura. “A terra 
boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto: cem 
por um, sessenta por um e trinta por um.” (Mt 13, 23).

1 Membros do Núcleo da Juventude Cristã 

Gilzane Silva Naves – Coordenador do Núcleo da Juventude Cristã;   prof. Ms. da CATÓLI-

CA..

•	 Participou	da	Fundação	 e	 estruturação	do	Grupo	de	 Jovens	Semente	do	Amanhã,	

na Paróquia São João Batista, onde como membro regular tornou-se coordenador 

eleito por cinco anos seguidos, entre os anos de 1993 a 1997, mudando o modelo de 

presidente, tesoureiro e secretário, para o sistema de coordenação ampla (07 coorde-

nadores).

•	 Como	seminarista	da	Congregação	do	Santíssimo	Redentor,	fundou	e	atuou	junto	aos	

jovens da Comunidade Espírito Santo, na cidade de Sacramento-MG, em 1998.

•	 Em	Passos-MG,	reuniu	e	 formou	lideranças	 jovens	na	Semana	Santa	de	1998,	que	

foi decisivo para a estruturação, no mesmo ano, do Grupo de Jovens da Paróquia São 

Benedito. 

•	 	Em	1999,	já	em	Campinas,	montou	na	Comunidade	São	Joaquim	e	Sant’Ana,	na	

Paróquia Santa Luzia, o Grupo de Jovens Unijovens com aproximadamente 60 mem-

bros, onde estruturou lideranças e às assistiu num período de três anos.

•	 Na	cidade	de	Americana-SP,	no	ano	de	2000,	auxiliou	a	estruturação	do	grupo	de	

jovens da Comunidade Nossa Senhora da Paz, no Jardim da Paz, periferia da cidade.
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•	 Ainda	em	Campinas,	realizou	 inúmeras	palestras	e	organizou	vários	retiros	 junto	a	

grupos de jovens de várias Paróquias e comunidades cristãs.

•	 Desde o ano passado, quando retornou de Campinas, atua na Catequese da Crisma e 

junto ao Grupo de Jovens Semente do Amanhã, onde participa, colocando-se disponível 

como conselheiro da coordenação e membro da equipe de eventos e retiros do grupo.

Para além das experiências com a juventude cristã, somam-se outras, como:

•	 Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística (Ministro da Eucaristia), na Comuni-

dade São João Batista, sob convite o Pe. Genésio Donatti, entre os anos de 1996-1997.

•	 Seminarista	Redentorista	por	quatro	anos	(1998-2001),	onde	realizei	meus	estudos	

de Filosofia na PUC-Campinas, também onde participei de dezenas de retiros e en-

contros espirituais e formativos, que moldaram a minha espiritualidade.

Pollyana Nunes Dias – Voluntária da CATÓLICA;  estudante Universitária (Serviço Social).

•	 Desenvolveu	experiência	marcante	junto	à	Pastoral	da	Catequese	(	sementinha,	pri-

meira eucaristia, crisma).

•	 Como postulante na Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor, trabalhou junto à 

Pastoral da Terra e os assentados, ajudando na formação educacional das crianças e jovens.

•	 Fundou	grupo	comunitário	na	Bahia,	que	auxiliava	em	diversas	Paróquias	da	região.

•	 Como	noviça	fundou	grupo	de	jovens	JUFRA	–	de	espiritualidade	franciscana.

•	 Desenvolveu	trabalhos	com	teatro	e	recreação	em	orfanatos.

•	 Realizou	vários	retiros	e	participou	de	numerosos	cursos	de	formação	(Comunicação,	

espiritualidade, Psicologia, teologia, Bíblia) onde desenvolveu sua espiritualidade.

É membro da CEBI – Centro de Estudos Bíblicos. Também ministra palestras em toda a diocese. 

Ewerton Nonnenmacher – Seminarista missionário Cavanis; estudante de Filosofia da CATÓLICA.

•	 Membro atuante na equipe da Pastoral da Juventude de Uberlândia; onde como partici-

pante atua na formação dos jovens de nossa diocese.

•	 Como religioso participa do grupo musical dos Cavanis, que levam alegria e paz as pessoas.

•	 Já	ministrou	várias	palestras	em	grupos	de	jovens,	abordando	vários	assuntos.

•	 Ministra	palestras	também	para	adolescentes	e	crianças.

Fabrício Ficagna – Seminarista missionário Cavanis, estudante de Filosofia da FCU.

•	 Palestrou	em	encontros	do	ECC	(Encontro	de	Casais	com	Cristo);	onde	auxiliou	na	

orientação espiritual.

•	 Fundou	o	grupo	da	Pastoral	Familiar	da	Paróquia	Nossa	Senhora	de	Guadalupe.

•	 Ministrou	palestras	em	encontros	do	EAC	(Encontro	de	Adolescentes	com	Cristo).

•	 Palestrou	em	grupos	de	jovens.

•	 Organizou	gincanas	e	encontros	de	jovens	com	várias	comunidades.
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Gilzane Silva Naves

•	 Participou	da	X	semana	de	Filosofia:	Filosofia	e	Reflexão	Social	–	UFU.

•	 Participou	do	Programa	de	Liberdade	assistida	da	Pastoral	do	Menor	da	diocese	de	

Uberlândia.

Sarah Londe Pessoa – Estudante de Filosofia da CATÓLICA.

•	 Atuou	como	professora	voluntária	no	cursinho	pré-vestibular	da	Faculdade	Católica	

de Uberlândia.

•	 Participou	em	várias	peças	teatrais	do	período	colegial.

•	 Foi	por	muitos	anos	membro	ativo	de	grupo	de	jovens.

•	 É	profissional	da	área	de	relações	humanas	na	ACS.	


