1º CDL MUSICAL
3° Nível Nacional

2022 - PRESENCIAL

Curso de Dinâmica para Líderes
21 A 24 de abril de 2022 - (feriado de Tiradentes)
Amigas e amigos,
Estão abertas as inscrições para o 1º CDL Musical
Nacional 3º Nível, que acontecerá entre os dias
21 a 24 de Abril 2022, em São Paulo/SP (região
Ipiranga). Será no feriado prolongado de Tiradentes
(dia 21) para facilitar a participação de todos.
Este curso acontecerá no formato presencial, devido à metodologia que favorece a criação de laços
fortes. Com a pandemia não conseguimos realiza-lo
em 2021 e tem sido adiado até o momento. Agora
com a vacina retornaremos aos encontros presenciais.
Em Novembro de 2021 fizemos o CDL 1º Nível presencial com grande sucesso. Pensando na segurança
de todas as pessoas envolvidas no acontecimento do
curso, solicitaremos que os/as participantes comprovem a imunização pela vacina contra o COVID19.
Hoje, em muitos lugares, o trabalho pastoral
com jovens passa por uma crise profunda – a
crise que foi agravada pela pandemia. É urgente o
fortalecimento do trabalho com as bases e o acompanhamento sistemático de grupos e de pessoas.
Também é importante investir na ampliação da atuação dos jovens e permitir que entendam a necessidade de estarem comprometidos com o projeto do
Reino de Deus.
Os cursos de CDL foram criados para ajudar
a encaminhar soluções para estes desafios. O
CCJ tem mais de 40 anos de experiência nesta área
e pode ajudar os jovens e seus assessores adultos a
superar os desafios que enfrentam. Nosso curso de
formação de líderes (CDL) pode formar lideranças
engajadas dentro e fora da igreja. Mais de 110 dioceses no Brasil e diferentes países da América Latina
já fizeram a multiplicação do CDL 1º Nível e do CDL
2º Nível. Agora estamos lançando o CDL Musical
Nacional 3º Nível. Para participar do 3º nível não é
necessário ter participado dos níveis 1 e 2.
Se você não está livre para participar nesta
data, aproveite esta oportunidade para enviar
jovens e/ou adultos que, ao voltarem, possam
trazer um novo dinamismo a sua paróquia, pastoral, movimento ou congregação.

Os cursos de CDL tem duas prioridades
principais: treinar líderes, com habilidades práticas para acompanhar sistematicamente grupos de
jovens nas comunidades e na diocese, e, ao mesmo
tempo, treinar os/as participantes para multiplicar
o curso em nível local ou de congregação religiosa,
atingindo mais pessoas e garantindo a possibilidade de contar com novos líderes todo ano.
Trata-se de cursos bem estruturados, com metodologia testada e aprovada, de fácil multiplicação,
por isso se mantém há tantos anos como uma das
ferramentas pedagógicas mais importantes na
continuidade da Pastoral da Juventude, do Setor Juventude, e de outras iniciativas de evangelização da juventude no Brasil e na América Latina.
Em muitos lugares tem sido uma nova possibilidade
para motivar lideranças e injetar novo ânimo e energia no trabalho pastoral com jovens. Tem como meta
ir além de uma formação teórica e entregar um instrumento eficaz para superação da crise sentida em
diferentes lugares na evangelização da juventude.
Os cursos de CDL Nacional são sempre uma
experiência forte, pois conta com a presença de
jovens de diferentes partes do país e, às vezes, de
outros países. São jovens com experiências muito
ricas que deixam marcas na vida dos participantes.
O curso cria laços afetivos que permanecem durante muitos anos, ilumina o caminho futuro e destaca
estratégias eficazes para alcançar nossos objetivos.
É cada vez mais evidente a importância de se
priorizar o trabalho com a juventude, oferecendo
oportunidade de formação, espaço para o protagonismo, defendendo direitos e oferecendo
oportunidade para o compromisso. Os cursos
de CDL são excelentes instrumentos para este
trabalho, que terá continuidade na Pastoral da Juventude, Movimentos Juvenis, Pastoral de Crisma,
Pastoral Vocacional e Congregações Religiosas que
desenvolvem trabalho específico com jovens.
O 1º CDL Musical Nacional é promovido
pelo CCJ - Centro de Cursos de Capacitação da
Juventude e aplicado por uma equipe com grande experiência, assessorada pelos espiritanos,
Pe. Jorge Boran e Pe. Elson Lopes.

O CDL Musical Nacional é desenvolvido em dois
momentos:
1º momento: aplicação do conteúdo do curso.
2º momento: treinamento e orientação para reprodução.
Para os cursos nacionais há mais
inscrições do que vagas. Portanto, fique atento/a, A DATA DE
FINALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO É 7
DE MARÇO DE 2022. Garanta sua
vaga! Não deixe para enviar a sua ficha na última hora. Faça sua inscrição agora. Será dada prioridade
às pessoas que enviarem as fichas
com mais antecedência.

O bjetivos G erais dos
dos cursos de CDL:

diferentes níveis

a) Transmitir habilidades de liderança: hábitos
que os cursistas adquirem, ao se prepararem para
aplicar o curso, serão transferidos automaticamente para outras situações de pastoral: reuniões
de coordenação, planejamento, avaliações, organização de atividades.
b) Adquirir hábitos para uma pastoral eficaz:
preparação séria, organização pessoal, trabalhar
em equipe, capacidade de refletir e de diagnosticar as causas das dificuldades enfrentadas, capacidade de procurar soluções e de dar continuidade a tudo o que foi planejado.
c) Ser instrumento para chegar às paróquias e
às comunidades: aproximar grupos e integrá-los
a uma rede, em nível diocesano. Uma maneira de
fortalecer uma pastoral orgânica.
d) Ser instrumento para formar grupos de jovens em paróquias e/ou comunidades onde não
há trabalho concreto com os jovens. Convidar
para o curso os que não participam de uma organização na Igreja, e, ao final, propor-lhes a formação de grupos.
e) Criar laços afetivos mais profundos entre os
líderes em níveis paroquial e diocesano e assim
facilitar a continuidade.
f) Conectar a fé com a vida: As diferentes dinâmicas ajudam os participantes a relacionar a
Bíblia e a doutrina com as situações concretas
em suas vidas.

O bjetivos específicos
N acional:

do

CDL M usical

a) Valorizar o papel da música e expressões artísticas nos grupos de base e nos trabalhos pastorais.
b) Apresentar o Cancioneiro “Juventude Canta e Encanta”, do CCJ, como ferramenta pastoral importante.
c) Resgatar e fortalecer a identidade musical
da Pastoral da Juventude.
d) Conhecer as especificidades da música
pastoral.
e) Enfatizar a importância do conteúdo da música
ao invés de sentimentalismo e superficialidade.
f) Trabalhar o Ofício Divino da Juventude e a
espiritualidade libertadora.
g) Estimular a evangelização da juventude
através da arte.
h) Possibilitar a troca de experiências artísticas
entre grupos, paróquias e dioceses.
i) Despertar e capacitar músicos e cantores.
j) Proporcionar vivência em:
- Ritmo
- Animação musical
- Percussão corporal
de encontros
- Dança Circular
- Ofício Divino da
- Poesia
Juventude
- Canto e técnicas vocais
- Coreografia
- Música e espiritualidade
- Música litúrgica
- Dança

Critérios para que sua ficha seja aprovada:
I.

Apresentar comprovante de imunização completa da vacina contra o COVID19 na data do curso.

II.

Preferencialmente, exercer algum tipo de
liderança na sua comunidade, pastoral ou
movimento social.

III. Preferencialmente, os/as candidatos/as
devem ser enviados/as pela pastoral, movimento ou comunidade em que participam para que possam multiplicá-lo, ao
retornarem. Os organizadores têm como
estratégia aumentar o efeito multiplicador
do curso nacional.
IV. Junto com o formulário de inscrição, você
deve preencher o questionário que visa
avaliar suas condições de multiplicar o
CDL, junto com outras pessoas (não basta
somente boa vontade!). No caso de ser jovem, pedimos que informe os dados do assessor que o acompanha, quando tiver.

C omo
I.

fazer a inscrição :

A opção mais prática para fazer sua inscrição é
através da internet, basta acessar o formulário
em https://forms.gle/TfUPZAYB5j3fBFig9.

II. Outra opção é preencher a ficha de cadastro
deste convite, destacar e enviar pelo correio (endereço abaixo) ou por email centralcdl@ccj.org.br, até o dia 7 de Março de
2022. Será dada prioridade às pessoas que
enviarem as fichas preenchidas antes.
Endereço: Centro de Cursos de Capacitação
da Juventude - CCJ
Rua Bispo Eugênio Demazemod, 463-A
Vila Alpina - CEP: 03206-040 – São Paulo – SP
Assim que recebermos sua ficha ela será analisada pela Equipe de Coordenação. Atendendo aos
critérios e havendo vaga, enviaremos uma carta
de reserva de vaga com algumas informações adicionais. Contatos podem ser feitos na Central CDL,
por e-mail centralcdl@ccj.org.br ou por telefone
(11) 2917-1425 / (11) 97017-1361 .

Data:

Existe a possibilidade de anteciparmos a aprovação da sua inscrição caso tenha necessidade de
comprar as passagens com maior antecedência.
Ao receber a carta de reserva de vaga você
deverá pagar o valor da TAXA DE INSCRIÇÃO
(R$ 80,00 ou R$ 120,00, conforme tabela citada
abaixo) ou parte dela, através de depósito bancário (as informações da conta corrente serão fornecidas na carta de reserva de vaga).
Após o curso, o CCJ ajuda na multiplicação
em sua paróquia ou diocese, com esclarecimento de dúvidas e material. Mais informações
através do e-mail centralcdl@ccj.org.br ou telefones (11) 2917-1425 / (11) 97017-1361 .
Devido a grande procura pelos cursos realizados
pelo CCJ, em outras oportunidades, já tivemos que recusar inscrições feitas na última hora, por isso, daremos preferência às pessoas que entregarem suas fichas primeiro.
Durante o curso venderemos subsídios de formação
para a Juventude. APROVEITE A OPORTUNIDADE
DE NÃO PAGAR FRETE! Ou se desejar, acesse o link
http://ccj.org.br/ para o nosso site e acesse a nossa
loja virtual.

de 21 a 24 de abril de 2022 (feriado de Tiradentes)

Horário de Início:
Horário de Término:

às 10h30 (quinta-feira, dia 21/04)
às 15h30 (domingo, dia 24/04)
Eventos & Hospedagem Sagrada Família - Tel. (11) 2271-0070
Rua Padre Marchetti, 237 – Ipiranga – São Paulo – SP
Ao confirmar a inscrição enviaremos orientações de como chegar ao local.

Local:
Preço para
os 4 dias:

R$ 120,00 – para os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro
e São Paulo
R$ 80,00 – para os demais estados
(Conseguimos uma verba para custear parte das despesas. A taxa que
cobramos é somente uma pequena parte do custo total do curso.)

Incluso:

Refeições, Estadia, Taxa do CDL (o livro do CDL 3º Nível Musical e o
livro de cantos “Juventude Canta e Encanta”, necessários para a multiplicação do curso, serão vendidos a parte para quem desejar adquirir)

Observação:

Trazer instrumentos musicais e objetos típicos de sua região, como
roupas, danças, bandeiras, teatro, poemas, comida para apresentar na
noite cultural. Aproveite esse momento de descontração para partilhar
um pouco da cultura da região onde você mora. Caso já tenha o livro
de cantos “Juventude Canta e Encanta” traga-o também.

Um abraço carinhoso no Senhor que nos convoca e envia em missão,
Pe. Jorge Boran Cssp.
Thiago Cardoso e Anthony Ventura
pelo CCJ
pelo CDL Musical
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Curso de Dinâmica para Líderes
3° Nível Musical
As vagas são limitadas, portanto, pedimos que a ficha de inscrição seja devolvida o mais rápido possível.
Nome Completo:
Data de Nascimento:
Endereço:
Bairro: 					
CEP:
Cidade: 					
Estado:					
Telefone: (
) 				
Celular: (
)
E-mail:
Trabalha? ( ) Não ( ) Sim		
Profissão :
Escolaridade: ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Universitário ( ) Pós-graduado
Estado Religioso: ( ) Padre ( ) Irmão/a ( ) Diácono ( ) Seminarista ( ) Leigo
Paróquia:			
Setor/Forania:
		
Diocese:
Pastoral ou Movimento que Participa:
Quanto tempo participa:
Cargo Atual: ( ) Assessor ( ) Coordenador (
) Participante
Faz algum trabalho artístico: ( ) Canta ( ) Teatro ( ) Dança ( ) Poema ( ) Outros Qual:
Canta ou toca algum instrumento? ( ) Não ( ) Sim
Há quanto tempo:
Qual(is) instrumento(s):
Fez algum(s) curso(s) relacionado(s) a arte/música? ( ) Não ( ) Sim
Qual(is):
Quais as 5 músicas que o grupo que você participa mais gosta de cantar:
Qual(is) seu(s) estilo(s) musical(is) preferido(s):
Você já compôs músicas? (
Já criou novos arranjos? (

) Não (
) Não (

) Sim
) Sim

Quantas:
Para qual música:

Plano para multiplicar o CDL Musical
Uma das condições para que sua ficha seja aprovada é que tenha a intenção de multiplicar o CDL Músical
no lugar onde atua. Favor indicar a seguir seu plano e as equipes de apoio que possui.
1. Público (pessoas a serem convidadas para fazer o CDL no lugar onde você atua):

2. Você conta com o apoio de algumas pessoas bem relacionadas que possam lhe ajudar a multiplicar o
CDL? Quem são? (nome e função)

3. Como você planeja montar e treinar uma equipe para passar uma parte ou todo o conteúdo do CDL para outros?

