
Amigas e amigos,

 Estão abertas as inscrições para o 18º Curso de Dinâmica para 
Líderes - CDL 1º Nível, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de 
abril de 2016, em São Paulo. Será no feriado prolongado de Tira-
dentes para facilitar a participação de todos.

 O CDL Nacional é sempre uma experiência forte, pois conta com 
a presença de jovens de diferentes partes do país e 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 tra-
balho com a juventude, oferecendo oportunidade de for-
mação, espaço para o protagonismo, defendendo direitos e 
oferecendo oportunidade para o compromisso. O CDL é um 
excelente instrumento para este trabalho, que terá continui-
dade na Pastoral da Juventude, Movimentos Juvenis, Pastoral de 
Crisma, Pastoral Vocacional.

 O jovem quer transformar a sua realidade, quer participar mais, 
quer diminuir as injustiças e viver numa sociedade onde direitos 
são respeitados, principalmente o direito à vida e ao ser diferente. 
E o CDL tem as ferramentas necessárias para que o jovem se 
sinta capaz de atingir estes objetivos, o CDL 1º Nível oferece um 
primeiro despertar para pensamentos e ações que podem trans-
formar e mostra que o jovem não está sozinho nesta luta.

 Os cursos nacionais são fontes de forte motivação, energia e 
formação e provocam o surgimento de equipes locais que fazem 
a reprodução. Tem sido uma nova possibilidade para renovar 
as lideranças e injetar novo ânimo no trabalho pastoral com 
jovens. Tem como meta ir além de uma formação teórica e entre-
gar um instrumento eficaz para superação da crise sentida em dif-
erentes lugares na evangelização da juventude. Mais de 90 dioces
es no Brasil e diferentes países da América Latina fazem a repro-
dução.

 Este convite está sendo enviado também para quem já fez o CDL 
– 1º Nível, para que possa convidar outras pessoas estratégicas 
para ajudar a fortalecer o trabalho pastoral com jovens em sua di-
ocese. Muitas vezes, em sua diocese ou paróquia, você quer 
montar uma equipe para reproduzir o curso, mas sente que ainda 
falta experiência e apoio. Agora é a oportunidade de enviar para o 
curso nacional pessoas chaves que possam lhe ajudar. 

 O curso nacional é promovido pelo CCJ - Centro de Cursos de 
Capacitação da Juventude e aplicado por uma equipe com grande 
experiência, assessorada pelo Pe. Jorge Boran.



I.   A opção mais prática para fazer sua      
   inscrição é através da internet, basta      
   acessar o formulário em            
   www.ccj.org.br/cdlnacional 
         ou acessar o formulário através do QR Code  
   ao lado (usando aplicativo leitor de QR     
   Code no celular).

Data 21 e 24 de ABRIL de 2016 (feriado de Tiradentes)

Previsto para às 10h30 (quinta-feira, dia 21/04)

Previsto para às 17h (domingo, dia 24/04)

Casa das Irmãs Japonesas - Tel. (11) 3941-3306
Rua Dona Gertrudes Jordão, 133 – Jaraguá (Estação Jaraguá) – São Paulo – SP
Ao confirmar a inscrição enviaremos orientações de como chegar ao local.

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 pequena verba para custear parte das despesas. A taxa que cobramos é somente 
uma pequena parte do custo total do curso.)

Refeições, Estadia, Taxa do CDL (o livro do CDL 1º Nível e o livro de cantos “Juventude Canta e 
Encanta”, necessários para reprodução do curso, serão vendidos a parte para quem desejar) adquirir)

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.

Horário de chegada

Horário de término

Local

Preço para os 4 dias:

Incluso

Observação




