2º CDL
2º Nível Nacional
2021 - Online
Curso de Dinâmica para Líderes

13 a 15/11 via Zoom
Amigas e amigos,
Em 2020, devido às restrições da pandemia
e a impossibilidade de organizar uma versão presencial do CDL 2 Nacional, realizamos uma versão
online. O curso, organizado no final de 2020 foi
um grande sucesso, graças a uma equipe muito criativa e dedicada. Na avaliação final 96%
dos participantes afirmaram que recomendariam
o CDL 2º Nível Online.
Resolvemos repetir a experiência neste ano
de 2021. O CDL 2 Nacional Online apresenta uma
vantagem: facilita a participação de jovens e assessores de dioceses distantes que teriam que
desembolsar somas consideráveis em dinheiro
para pagar viagens de ônibus ou avião para participar de um curso presencial. Portanto, trata-se de
uma oportunidade única. No ano passado tivemos
a participação de jovens de 30 dioceses.
A transmissão será realizada por meio da plataforma Zoom e contará com a experiência de
uma equipe profissional de transmissão contratada para que as premissas e objetivos de participação, interação e protagonismo, habituais do CDL
sejam mantidas, fugindo do formato “webinar”
apresentado por outras formações. Todo o curso
será filmado e simultaneamente transmitido pela
plataforma Zoom, maximizando a participação e
contribuição de todos.

Em relação ao trabalho pastoral, o curso tem como
objetivo dar resposta a um dos maiores desafios de
hoje: uma visão fragmentada do projeto de pastoral.
Devido à rotatividade das lideranças, em muitos lugares
sentimos que não podemos mais esperar tanto tempo
para transmitir esta visão mais ampla para os jovens e
assessores que estão à frente da pastoral. A rotatividade
é causada, em parte, pela visão fragmentada. O CDL 2º
Nível apresenta-se como uma ferramenta que busca
driblar este problema.
Os temas tratados são agrupados em cinco blocos:
Parte Introdutória, Formação Progressiva, Espiritualidade, Definição de Projeto de Vida e Capacitação Técnica.
O conhecimento destes temas é fundamental para
as pessoas que exercem algum tipo de liderança na
Pastoral da Juventude, em nível de base ou em um nível
de coordenação mais amplo.
O curso segue uma metodologia semelhante à do
CDL 1º Nível. Há palestras para passar o conteúdo, mas
também criamos situações de aprendizagem nas quais
as pessoas aprendem fazendo. Ao mesmo tempo, tratase de um curso que pode ser multiplicado (parcialmente
ou como um todo) em nível diocesano ou local. Neste segundo nível tem mais conteúdo teórico, por se tratar de
participantes que já têm uma caminhada e estão motivados para um aprofundamento maior. Assim, o CDL
2º Nível visa responder de maneira eficaz à fragilidade de
formação de muitas de nossas lideranças na Pastoral da
Juventude e nos demais carismas do Setor Juventude.

O 2º CDL 2º Nível Nacional 2021 - Online acontecerá entre os dias 13 e 15 de novembro de 2021
(feriado da Proclamação da República). Estaremos
reunidos nos períodos manhã e tarde, exceto no segundo dia, em que se promove, à noite, uma Noite Cultural
virtual. As inscrições para participar do CDL 2º Nível Online estarão abertas até o dia 30/09/2021.

Nos últimos anos conseguimos aperfeiçoar um
curso intensivo que tem ajudado a clarear o projeto
global e a metodologia da Pastoral da Juventude. A
grande procura, as avaliações feitas nos finais dos cursos e os resultados no âmbito do trabalho de base têm
mostrado que o CDL 2º Nível está respondendo a uma
lacuna sentida no trabalho pastoral com a juventude
em muitos lugares. O CDL 2º Nível já foi organizado em
diversas dioceses do Brasil e da América Latina, como
no Paraguai, Venezuela e Peru.

Se você já tem alguma atuação com jovens, venha
viver esta experiência do CDL 2º nível. Este curso é
talvez o único que ainda aborda temas importantes para pessoas que desenvolvem ou pretendem
desenvolver trabalhos formativos e de evangelização com a juventude. Visando a formação de novas lideranças nos grupos e na nossa sociedade.

Este convite está sendo enviado também para as pessoas
que já fizeram o CDL 2º Nível, para que possam convidar outras pessoas estratégicas, para ajudar a fortalecer este trabalho
pastoral nas dioceses. Às vezes, em sua diocese ou paróquia
você quer montar uma equipe para multiplicar o curso, mas
sente que ainda falta experiência e apoio. Agora é a oportunidade de enviar essas pessoas para esse curso nacional!

CRITÉRIOS PARA QUE SUA FICHA SEJA APROVADA:
O/A candidato/a ao curso deve preencher os seguintes critérios: to ou comunidade em que participa para que, ao voltar,
possam multiplicá-lo, como um todo ou em parte, na
1. Para participar do CDL 2º Nível o ideal é que já tenha sua comunidade ou diocese.
participado do CDL 1º Nível, mas não é obrigatório. Entretanto, sugerimos que sejam pessoas com algum tipo 3. Assumir o compromisso de não se ausentar em
de engajamento ou exerçam algum tipo de liderança na nenhum momento do curso é uma condição impresPJ, outra pastoral ou movimento que trabalha com jo- cindível para que sua inscrição seja aprovada. O curvens. O CDL 2º Nível pressupõe que não estamos mais so tem sequência pedagógica importante, portanto, sua
trabalhando com iniciantes, mas sim com quem já co- ausência durante uma parte dele prejudica seu aproveimeçou a manifestar traços de liderança e se empolga tamento e dos demais membros.
com a proposta de Jesus Cristo de construir “um novo
céu e uma nova terra” (Ap. 21,1).
4. A aprovação das fichas levará em conta a necessidade
de distribuir as vagas entre as diferentes dioceses.
2. Capacidade de multiplicação do conteúdo do curso em seus movimentos e/ou comunidades. Os or- 5. Devido à grande procura para os cursos nacionais reaganizadores do projeto têm como estratégia aumentar lizados pelo CCJ, temos que recusar os pedidos na última
o efeito multiplicador do curso nacional. Portanto, os hora, por isso, terão preferência as pessoas que enviarem
candidatos devem ser enviados pela pastoral, movimen- suas inscrições com maior antecedência.

Data:
Horário de Início:
Horário de Término:
Local:
Taxa de Inscrição:

de 13 a 15 de novembro de 2021 (feriado da Proclamação da República)
às 9h (sábado, dia 13/11)
às 18h (segunda-feira, dia 15/11)
Plataforma Zoom
Contribuição Básica – R$ 40,00: inclui kit com elementos do curso
(aproximadamente 8 itens: símbolos, anexos principais, certificado etc.)
que será enviado via Correios;
Contribuição Intermediária – R$ 70,00: inclui kit com elementos do curso
(aproximadamente 8 itens: símbolos, anexos principais, certificado etc.) +
Livro Juventude Canta e Encanta, que serão enviados via Correios;
Contribuição Generosa – R$ 100,00: inclui kit com elementos do curso
(aproximadamente 8 itens: símbolos, anexos principais, certificado etc.) +
Livro Juventude Canta e Encanta + Livro CDL 2º Nível + Camiseta CDL,
que serão enviados via Correios;

Observação:

Aproveite a Noite Cultural, um momento de descontração, para partilhar um pouco da cultura da sua região. Pode ser uma apresentação musical, poemas, roupas,
danças, bandeiras, teatro. Use a sua imaginação e vamos nos divertir!

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
Preencha o formulário de inscrição no link: www.ccj.org.br/2cdlnacionalonline
Caso tenha dificuldade entre em contato através do (11) 97017-1361
O PRAZO LIMITE PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO É ATÉ 30/09/2021
Assim que recebermos sua inscrição ela será analisada pela Equipe de Coordenação.
Você receberá um e-mail acusando o recebimento da inscrição pelo CCJ. Enviaremos uma carta de
“Reserva de Vaga” com informações adicionais para as pessoas aprovadas. A confirmação da sua vaga acontecerá com o pagamento da TAXA DE INSCRIÇÃO ou parte dela, através de depósito bancário (as informações
da conta corrente serão fornecidas na carta de reserva de vaga).
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (11) 97017-1361, por e-mail centralcdl@ccj.org.br, por telefone
(11) 2917-1425 ou pelo facebook.com/centralCCJ.
Um abraço carinhoso no Senhor
que nos convoca e envia em missão,
Pe. Jorge Boran CSSp. / Pe. Elson Lopes CSSp. pelo CCJ
Thiago Velardo / Fernando Plácido pelo CDL
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