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INTRODUÇÃO

resultados importantes:

A adolescência é uma etapa na vida do ser humano que se

1 - O rito não insere o ou a adolescente no mundo adulto, visto

situa entre a infância e a idade adulta. Enquanto isso, o ser

que não resolve todos os conflitos pertinentes à adolescência

humano não vive sem ritos. É uma necessidade e faz parte da

(ex.:independência financeira);

essência humana ritualizar sua vida e seu cotidiano. A

2 - Não encerra os estudos básicos, assim como nas primeiras

transição de uma fase da vida para outra traz ganhos, mas

comunidades luteranas no Brasil, nas quais educação básica e

também pode ser um tempo de angústia e insegurança, por

religiosa terminava no mesmo período (Confirmação);

causa das mudanças que acontecem, tanto nos aspectos

3 – Não há percepção clara da relação entre batismo e

biológicos como psicológicos e sociais. Portanto, o desafio

confirmação;

das igrejas, especialmente da Igreja Evangélica de Confissão

4 – Expressiva parte dos e das adolescentes afirmaram que os

Luterana no Brasil (IECLB) no cuidado com o Ensino

familiares acompanham pouco ou não acompanham as

Confirmatório/Confirmação

atividades do Ensino Confirmatório;

(período

que

possui,

como

característica principal, a educação cristã para adolescentes

5 – A ênfase do Ensino Confirmatório sobre um processo

entre 11 e 15 anos), é auxiliar no desenvolvimento da

educativo pode desestimular a perspectiva de um rito de

identidade juvenil, segundo a fé cristã.

passagem, motivando o ou a adolescente a deixarem o
convívio comunitário.

OBJETIVO
CONCLUSÕES
Investigar a importância e a pertinência do rito de passagem

Batismo como possibilidades para que adolescentes possam

CONCLUSÕES
Conclui-se que o rito de passagem, o qual contempla o Ensino
USÕES
Confirmatório e a Confirmação, não insere os e as

ser auxiliados/as e acompanhados/as na “travessia” da infância

adolescentes no mundo adulto. Por isso é necessário

para o mundo adulto, quando experimentam os ritos

ressignificar o período, sendo sugerido desenvolver uma

preliminares (a separação), os liminares (a margem), e os pós-

educação holística, comunitária, dinâmica, que contemple e

liminares – a agregação.

reflita as crises existenciais da adolescência, fortalecendo o

que engloba o Ensino Confirmatório e a Confirmação do

estudo de temas relacionados à sexualidade e à relação entre

METODOLOGIA

batismo e confirmação; desenvolver ritos de passagem desde o
Um estudo de caso foi realizado na comunidade da IECLB

batismo até a confirmação, rememorando o batismo e

situada no município de Estância Velha (Rio Grande do Sul).

fortalecendo os vínculos comunitários; formação de uma

A coleta de dados foi realizada através de questionários com

Pastoral do Batismo que acompanhe as crianças batizadas até

perguntas fechadas e abertas - um específico para os/as 14

o início do Ensino Confirmatório; integrar, em atividades e

adolescentes; outro para um familiar de cada adolescente e

conversas, familiares e adolescentes. Desta forma, a

outro para oito lideranças (diretoria da comunidade, ministro e

religiosidade na adolescência pode ser fortalecida para auxiliar

ministra). Estes questionários foram estruturados a partir de

na consolidação de uma nova identidade, a qual visa superar

revisão bibliográfica.

as crises promovidas pela saída da infância.
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