
Preparação ao 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude
Textos de estudo – METODOLOGIA

1. MOTIVAÇÃO INICIAL

 Texto bíblico para ser lido e rezado: Jo 1, 35-42→

“O que procurais?”

Os textos e reflexões a seguir pretendem nos ajudar a aprofundar nossas motivações e

envolvimento protagonizado no XI ENPJ.

Em primeiro lugar há um convite: “Vinde!”. Mas não é só seguir; é preciso “ver”. Abrir

os olhos da fé para o Verbo encarnado. Ele armou sua tenda em nosso meio, “habitou entre

nós”, entrou em nossa história. Nossa história se torna sua, lugar de sua morada. A vida de

nosso povo se torna sua vida, lugar de encontro com Ele. Por isso, na Latino América, ver é

perceber a realidade a partir do olhar dos/as pobres e excluídos/as. 

Acolhendo o convite do Mestre itinerante de Nazaré vamos percorrer diversos lugares

teológicos:

– A festa do [re]encontro
– Pobre
– Comunidades
– Palavra
– Criação
– Jovem
– Reino
– O grupo de jovens

O que tais palavras lhe trazem à memória e aos sentimentos? 

Rezaremos  a vida: a nossa vida, de nossos povos e sociedade. E vamos nos confrontar

com a vida de Jesus. Vamos conversar com nossa casa comum, nosso planeta. Refletir sobre

os  caminhos  da  sociedade  do  “Bem  Estar” e  mergulhar  na  ousadia  de  redescobrir  outro

mundo possível na cultura do “Bem Viver”. 

Vamos ser companheiros/as, comer do mesmo  pão... Partilhar a vida! O caminho que

faremos  não  será  um  caminho  turístico,  como  o  filósofo  Bauman  chama  os  viventes  da

sociedade  pós-moderna.  Segundo  ele,  eles  sugam  dos  lugares  onde  passam,  mas  sem se

comprometerem  com  nada  daquela  realidade.  Na  verdade,  faremos  bem  diferente:

armaremos nossa tenda em Manaus. Ou seja, vamos nos envolver com a vida e história de

jovens do Brasil, militantes e caminhantes. 

Juntos alimentaremo-nos da esperança no Reinado de Deus e também com a vida e

lutas  da  Igreja  amazônida.  Vamos  “oficinar”,  aprender  a  fazer,  trocar  experiências,
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enriquecermos  mutuamente  e,  em  mutirão,  viver  a  mística  de  “outro  mundo  possível”.

Alimentar a utopia. 

Representaremos  nossos grupos, nossas comunidades e paróquias, nossas dioceses e

regionais. Vamos deixar nossas casas, o lugar onde fazemos nossa experiência compromisso

com  Jesus  de  Nazaré,  o  Cristo,  e  partiremos.  Mas  o  objetivo  é  voltar.  Temos  a

responsabilidade  missionária  de  multiplicar  a  experiência  vivida  no  chão  de  nossas

comunidades. 

2. REZANDO NOSSA MISSÃO

Não importa aqui sua idade, mas seu espírito que rejuvenesce com a Boa Notícia. É ele

que  nos  anima  a  encontrar  e  fazer  festa,  porque  o  ENPJ  é,  antes  de  tudo,  uma  grande

Celebração.

É  hora  também  de  fazermos  uma  memória  recente  dos  passos  da  Pastoral  da

Juventude. Em janeiro de 2014, na Arquidiocese de Belo Horizonte, muito se sonhou, rezou e

planejou. Foi nesse chão que celebramos os 40 anos de caminhada organizada da PJ. Ali um

grito foi dado: “Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos” (At 4,20).

Essa Iluminação se mantém viva. Ela reaviva o caráter profético da missão. A primavera

vivenciada pela Igreja, através das palavras de Francisco, nos pede uma conversão radical no

Seguimento a Jesus. Estamos falando e reproduzindo o que vimos e ouvimos. Queremos sair e

proclamar a Libertação, mais do que nunca.

A Casa que nos acolhe nesse peregrinar rejuvenescido é Manaus. Estamos  indo para

ver, na certeza de que o próprio amigo Jesus nos chama.  Estar no chão manauara, juntos e

juntas,  será  a  grande  experiência  do  Encontro  com  o  Mestre.  Ele  será  conhecido  e

reconhecido nos  rostos  que  o  traduzem,  que  chamaremos de  Lugares  Teológicos  (citados

acima).

É  uma  experiência  ousada.  Também  acreditamos  que  difícil.  Mas  é  também  uma

proposta cheia de amor. Precisamos sempre estar peregrinando para encontrar o Mestre. A

sensibilidade precisa aflorar. Irmanamo-nos nessa dinâmica com os povos Latino-Americanos,

que vivem, em suas experiências, uma dinâmica especial do Reino.

Pisamos o nosso chão, manchado de sangue e suor, para entender que aqui é o lugar

de morada de Jesus, onde partilhamos a VIDA, o PÃO e a UTOPIA.
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A Vida são nossos sonhos, nossa luta, nossa realidade. Olhamos para o que nos cerca e

nos reconhecemos ali. Vemos os sinais do Reino e do Anti Reino. Observamos, percebemos,

sentimos.  Discernimos quais povos vivem, respiram, morrem ou vivem. Aprendemos quem

somos ao nos perceber nos outros. São os/as jovens em suas várias realidades, as mulheres,

os/as pobres, os profetas e as profetizas...

O Pão nos dá a subsistência. Porém, ao refletir as palavras de Jesus, percebemos que é

preciso reparti-lo. Nem todos têm acesso ao sabor desse Pão de Vida. Ele é comida, é direito

de viver, é respeito e sonhos. Temos que nos sentar à mesma mesa para viver essa troca e

partilha.

A Utopia  é  nosso Horizonte.  Onde queremos chegar?  Qual  o  sentido real  de  nossa

Missão? Por que ser cristãos/ãs? Por que a Pastoral da Juventude nos ajuda no Seguimento a

Jesus? A dimensão utópica nos convida à uma ação consciente e comprometida. Sonhamos e

caminhamos, sobretudo, juntos e juntas.

Que possamos rezar com o coração ardente nesses dias que antecedem a Festa do

[Re]Encontro.  Contemplemos  os  mistérios  da  natividade  e  de  sua  espera.  Possamos  ser

verdadeiras testemunhas de sua Vida e Ação.

Muita luz em seu peregrinar. Desde já, já construímos uma forte sintonia de oração e

coração. Manaus nos espera!

 
3. TEXTOS ILUMINADORES

Para ajudar em nossa preparação, separamos algumas fontes de reflexão que também

ajudaram no processo de construção da metodologia do ENPJ.

– Bem Viver, o grande paradigma indígena (Gregorio Iriarte): http://migre.me/nDFpI

– Utopia nos nossos dias (Pe. João Batista Libânio): http://migre.me/nDFqR

– Papa Francisco – EG n. 20-24: http://migre.me/nDFrP

– Papa Francisco – EG n. 177-216: http://migre.me/nDFtt

–  A  dimensão  do  profundo:  o  espírito  e  a  espiritualidade  (Leonardo  Boff):

http://migre.me/nDFul

Um fraterno abraço,

Equipe de preparação do 11º ENPJ
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