
 

Escola Germano Sobrinho 

Projeto Páscoa 

JUVENTUDE E FRATERNIDADE: 
 

UMA DISCURSÃO SOBRE A JUVENTUDE NA 

SOCIEDADE ATUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

UMARIZAL-RN 

2013 



                                                 PROJETO PEDAGÓGICO /PÁSCOA 2013 
 

Texto base 

Fraternidade e juventude 

Nildo Lage  

Enveredar pelo universo da juventude é acarear um mundo de 

questionamentos, cujas respostas chegam — na maioria das vezes — pela 

prática, pois os pais, que devem ser a primeira referência do indivíduo, omitem-

se e adotam a educação moralista, que conduz aos desapontamentos... O que 

quero? Sexo? Família? Droga? Amor? São perguntas que ecoam e silenciam 

sem respostas. A inexperiência induz a práticas errôneas, e, assim, muitos se 

perdem nos caminhos. 

O silêncio dos progenitores e a omissão da escola originam um clima de 

isolamento, e muitos partem para a busca de respostas que povoam, tumultuam 

cabeças de uma multidão de dezenas de milhares de meninas entre dez e 

quatorze anos que engravidam por ano e outras tantas de meninos que 

enveredam pelos caminhos da criminalidade e das drogas para preencherem 

vazios existenciais. 

Sem guarida, refugiam-se nas tribos, e, longe dos pais, a regra é alterada e 

passa a imperar o ―Quem decide a minha vida sou eu‖. Praticam excessos que, 

posteriormente, resultam em sequelas que marcam vidas. Nas últimas décadas, o 

mundo deu passos impelido pela evolução tecnológica, expondo o homem às 

intempéries de um tempo que não consegue acompanhar. 

Ante o colapso, é impossível calar: Por que fraternidade? Por que juventude, e 

não juventudes? Qual a necessidade de relacionar uma com a outra? Quais os 

perigos que rondam as juventudes da atualidade? Qual o papel dos segmentos 

sociais: Igreja, escola, governo e família nesse contexto para que se atenda ao 

chamado de Isaías 6,8? 

Será que tamanha deficiência de amor ao próximo é consequência do 

corre-corre da vida moderna, que rouba o tempo do amor, boicota o espaço do 

carinho, eleva barreiras que evitam um gesto, um olhar, um toque? É certo que 

os tempos mudaram, mas o ser humano é o mesmo... Pelo menos, deveria ser 

assim... Os reflexos não estão distantes. Décadas atrás, ainda existia 

companheirismo. Hoje, predomina o Eu, mesmo consciente de que o Outro é tão 

único que não pode ser substituído, subestimado... Mas Eu estou no topo dos 

direitos... O Outro que se vire; mesmo sendo uma fórmula única, resultado da 

adição de valores, princípios, sonhos e sentimentos, devo ser o primeiro da fila. 

         Portanto, falar para a juventude é um desafio. Se fosse há algumas 

décadas, bastava voltar à cabeça e reviver momentos dourados, em que o peito 
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palpitava com emoções que explodiam com um toque, um gesto, um olhar... 

Mas a juventude da geração Z já nasceu faminta de novo. Tem tanta energia 

quanto as anteriores, mas vive a fase na mais pura adrenalina... Droga, sexo... 

Violência...    

          O superávit de energia é um convite para romper tabus e tudo que falta é 

direção, compreensão, limites... pois a família permitiu que as muralhas de 

valores fossem demolidas. 

Sem referências, a imaturidade se converte na maior armadilha, impelindo 

muitos a enveredarem por caminhos que deixam marcas, cicatrizes. Assinalando 

um período na vida do ser humano em que a identidade é condensada pelos 

paredões de um meio que determina resistência para não ser esmagado pelos 

mecanismos que transfiguram geração após geração. 

          Para inserir a fraternidade nesse meio tão infestado e suavizar o clima dos 

relacionamentos, é preciso persuadir muitos a renunciarem de propósitos 

pessoais e voltarem o olhar para o coletivo. Afinal, conciliar fraternidade e 

juventude é um repto que, muitas vezes, excede a capacidade da família e 

determina como auxílio à estrutura educacional para acumular os ingredientes 

básicos que proporcionam o crescimento humano. 

 

 

Apresentação 

Escola Germano Sobrinho desenvolve um trabalho reflexivo sobre temas 

abordados mediante contexto social no qual os discentes estão inseridos. Deste 

modo, o presente trabalho pretende realizar uma discursão sobre a juventude na 

sociedade atual. Portanto o Projeto da  Páscoa terá como eixo o tema da 

Campanha da Fraternidade 2013, convictos da importância que este projeto 

representa na formação dos nossos alunos e do verdadeiro exemplo de cidadania 

que consiste o engajamento destes nas etapas propostas. 

Justificativa 

O projeto da páscoa ―Juventude e Fraternidade: Uma discursão sobre a 

juventude na sociedade atual‖, se justifica pela necessidade de pararmos para 

refletir sobre qual o papel da juventude, quais suas limitações e idealizações.      

Tendo como fundamentos de estudos leituras realizados sobre a luz da 

campanha da fraternidade 2013. É oportuno ressaltar que anualmente, a CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), desenvolve no período quaresmal 

a Campanha da Fraternidade (C.F.), que, por sua vez, vem voltando às atenções 
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para a situação existencial do Povo Brasileiro, tendo neste ano subsídios, 

voltado para esse tema.  

 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Em consonância com a Campanha da Fraternidade de 2013 (Fraternidade 

e Juventude‖ – Eis-me aqui, envia-me) o nosso objetivo é contribuir para que os 

discente possam refletir sobre a construção do ser jovem nas diversas etapas da 

vida.  

 

Específicos  

 Recordar a vida de Jesus; 

 Entender o significado da Páscoa; (Na visão de quem? Trazer esse 

significado para as questões sociais e atuais, fazendo uma ponte entre as 

questões históricas e culturais) 

 Respeitar o verdadeiro sentido da Páscoa em sua vida; 

 Diferenciar o sentido espiritual do comercial; 

 Vivenciar e valorizar as tradições pascoais; (Repensar a valorização 

dessas tradições) 

 Identificar as os problemas vividos pela juventude atual; 

 Compreender a necessidade de manter os relacionamentos interpessoais; 

 Propor as boas ações, a solidariedade; 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O tema proposto será abordado por meios de temas específicos para cada 

ano, no qual será abordado por meio de leituras, imagens, discursão em grupo, 

confecções e exposição de murais.  

         CULMINÂNCIA  

 Amigolate 

 Caça aos ovos  
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COMO FAZER?  
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