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Seminário para Jovens 

 

Pela primeira vez na história do Centro Feminino Notre Dame Zinduka, pelo menos 92 jovens se beneficiaram 

de 3 dias de Seminário de Conscientização. O seminário começou em dezembro de 2020 e continuou em 

março de 2021. O seminário para jovens foi uma resposta à polaridade social e moral que se tornou um 

problema sério.  

Dizem que aquilo que você não gerenciar, irá gerenciar você. Muitos meninos estão nas ruas, usando drogas 

e álcool; muitas meninas estão abandonando a escola porque estão grávidas.  A maioria desses jovens está 

sendo criada em lares com apenas um dos pais.  

A juventude de hoje deve conhecer suas raízes e seu futuro. As consequências que enfrentam são o resultado 

de suas escolhas e decisões. Assim, recai sobre os adultos das famílias ou de grupos de apoio ajudá-los nos 

tempos difíceis de criar um filho sem pai ou de obter dinheiro para alimentar sua família que está crescendo. 

O objetivo do seminário era focar no futuro deles. 

O seminário holístico para os jovens foi planejado e executado pela Irmã Mary Kellen, com o apoio dos 

membros da sua comunidade, os líderes dos grupos de mulheres, juntamente com os párocos, os líderes dos 

jovens e outras pessoas de boa vontade. No início, parecia apenas um sonho, mas com o tempo, com novas 

ideias, o programa se tornou realidade. A Irmã visitou os párocos e compartilhou sua ideia de realizar tal 

seminário.  Eles acolheram a proposta com grande entusiasmo e encorajamento. Os jovens contribuíram 

com Tsh.5,000 (= 2 dólares) como taxa de inscrição para o seminário, uma vez que receberam alimentação 

e foi pago um valor simbólico para os facilitadores.  

Todos os dias, havia profissionais que facilitavam as sessões, trabalhando importantes temas para a vida, 

tais como: fé no mundo contemporâneo, estilo de vida jovem, empreendedorismo, desenvolvimento 

sustentável, etc. A Irmã Mary Margaret, SND, trabalhou a educação sexual. Eles também tiveram a 

oportunidade de fortalecer seu relacionamento com o Senhor no Centro de Espiritualidade Canossa, por 

meio da orientação da Irmã Salomé, da Congregação das Filhas da Caridade. Todos consideraram a 

experiência revitalizadora e frutífera. Os jovens esperam por mais seminários como este, no futuro.  


