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

MISSÃO JOVEM NO 11º ENCONTRO NACIONAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE

“Não dá mais pra fugir da missão. É Cristo que envia seu povo em mutirão.
À luz do Evangelho, construir libertação!”

Queridos delegados, queridas delegadas!

A proposta  metodológica  do  11º  Encontro  Nacional  da  PJ  nos  apresenta  um  dia  de

Missão na realidade manauara. No dia 20 de janeiro, vivenciaremos um dos momentos mais

profundos de todo o ENPJ, onde nos colocaremos em atitude de saída, indo ao encontro dos

outros, dos povos, das pessoas, dos jovens, dos idosos, das crianças, das realidades do povo,

dia de mergulhar atentamente nessa experiência. 

Além  de  estarmos  preparados(as)  espiritualmente  para  esse  grande  momento  é

necessário desde já, enquanto delegados/as, estarmos atentos e atentas alguns detalhes que

proporcionarão um divino e profundo encontro com o Mestre. 

É importante rezarmos o que esse momento nos exige, e qual o espírito missionário que

ele nos incita. Para isso, queremos que cada um e cada uma de vocês tenha esse roteiro para

refletir o tempo de missão que nos espera. É necessário agora ter em mãos agora, uma Bíblia, e

assim, iniciar esse momento pessoal rezando o Salmo 138, após, prossigam com a leitura no

evangelho de Marcos, conforme as pausas de reflexão que são propostas.

– Ler Salmo 138;

Ser missionário/a é uma ação pastoral muito importante! Nos desperta a inquietude do

Projeto que Jesus nos apresenta, e que nos encanta cada dia mais. Para entender um pouco

mais  da  importância  e  do  compromisso  em  ser  missionário/a,  vamos  nos  utilizar  de  uma

reflexão de Frei Carlos Mesters (do livro “Com Jesus na Contramão”). A partir da missão de

Jesus, o Evangelho de Marcos apresenta sete pontos fundamentais que caracterizam a missão

de uma comunidade cristã. Apresentamos junto a esses pontos, algumas pistas de reflexão.

Canto: “Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz

para o meu caminho” (2x).

– Primeiro Ponto Fundamental: Marcos 1, 16-20

O  primeiro  passo  é  Criar  comunidade.  Primeiro  Jesus  chama  pessoas  para  segui-Lo.  É  o

chamado ao seguimento, a ser missionário/a. Chamado para formar e fortalecer comunidade. 
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A Pastoral da Juventude tem como identidade a realização de Missões Jovens, e é o chamado

que recebemos para participar desses momentos , por exemplo. Algo que nos inquieta e que

nos leva a sair de casa para servir ao próximo, em uma grande e permanente caminhada.

– Segundo Ponto Fundamental: Marcos 1, 21-22

O segundo passo é Despertar a consciência crítica. Jesus ensinava de um jeito diferente do jeito

dos escribas, e o povo logo percebeu isso. 

É importante fazer o discernimento crítico da realidade. É o jeito de falar, de partilhar, de dar e

de ser exemplo, de ouvir muito. Quando há escuta, observação nas convivências, percebe-se os

conflitos que possam existir e se faz o discernimento das causas e dos resultados. É importante

reconhecer se existem conflitos na comunidade e tentar evitar momentos de conflito. Sempre

é melhor ouvir  e conversar, refletir  em conjunto,  do que tentar dar as respostas e resolver

sozinhos os problemas.

– Terceiro Ponto Fundamental: Marcos 1, 23-28

O terceiro passo é Combater o poder do mal. O primeiro milagre que Jesus fez foi expulsar um

espírito impuro. Missão também é combater e denunciar os males que alienam, roubam os

direitos e matam a vida do povo.

No dia em que faremos Missão em Manaus, várias serão os momentos de contribuir com a

reflexão crítica dos fatos da comunidade e da cidade, e ainda de partilhar a vida. Mas é preciso

ter muito cuidado com o que se fala para que não magoe e não ofenda as famílias visitadas. Os

exemplos podem ser sempre os melhores caminhos para começar uma reflexão. E não basta

apenas querer denunciar tudo; é preciso apontar caminhos. A profecia é prudente, procedente

e fundamentada.

– Quarto Ponto Fundamental: Marcos 1, 29-34

O quarto passo é restaurar a vida para o serviço. Jesus curou a sogra de Pedro, e logo ela

começou a servir. É importante preocupar-se com os doentes da sociedade, e buscar ajudá-los

para que voltem a contribuir na promoção da vida da comunidade.

Dentro  das  comunidades  que  serão  visitadas,  poderá  ter  pessoas  enfermas,  adoentadas,

sofridas, desanimadas, e que precisarão de mais atenção, de tempo para escuta. É preciso sim
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dedicar esse tempo para elas. É importante que elas voltem ao convívio da comunidade, que se

sintam acolhidas novamente e possam partilhar seus dons.

– Quinto Ponto Fundamental: Marcos 1, 35

O quinto passo é permanecer unido ao Pai pela oração. Mesmo com um longo dia de muito

trabalho, Jesus levantou cedo para orar. A oração é fundamental. Nos liga à fonte principal que

é Deus e a sua Boa Nova, nos abastece e nos prepara para seguirmos firmes na missão.

As orações são os momentos que mais marcam a vida dos/as missionários/as e das pessoas da

comunidade. A espiritualidade missionária é fundamental para a boa caminhada, para os bons

discernimentos, para a reflexão. Ainda, há a proposta das bênçãos nas casas e nos espaços e

objetos que as famílias consideram importantes para elas. Envolve o Sagrado, e que merece

muita atenção e respeito. A devoção popular e a religiosidade devem ser levadas muito em

conta nesses momentos.

– Sexto Ponto Fundamental: Marcos 1, 36-39

O  sexto  passo  é  manter  a  consciência  da  missão.  Os  discípulos  gostaram  do  resultado  e

queriam  que  Jesus  voltasse.  Mas  ele  seguiu  adiante.  É  importante  não  ficar  preso  aos

resultados já alcançados, por melhores que eles possam ser. Uma característica essencial da

missão é a caminhada; é ser itinerante.

Os  laços  que  se  criam  entre  os/as  missionários/as  e  a  comunidade  que  acolhe  são  muito

bonitos.  É  importante  fortalecer  eles  sempre,  mas  a  missão  continua,  e  existe  o  chamado

permanente para participar de outras experiências missionárias. 

Poderá haver momentos tensos durante o dia da Missão, mas haverá muitos momentos ternos,

intensos e de profundas partilhas. Não podemos nos prender aos resultados,  mas aprender

com eles e seguir adiante sempre, acumulando experiências.

– Sétimo Ponto Fundamental: Marcos 1, 40-45

O sétimo passo é reintegrar os marginalizados na convivência. Jesus cura um leproso e pede

que ele se apresente ao sacerdote para ser declarado curado e voltar à convivência do povo.

Missão é acolher os marginalizados e reintegrá-los na convivência humana.

Às vezes nem nos damos conta, mas, infelizmente, em todas as comunidades existem aquelas

famílias que são mais empobrecidas, famílias desamparadas socialmente,  com condições de
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sobrevivência  muito  escassas,  e  que  nem  sempre  contribuem  na  comunidade  por  não  se

sentirem acolhidas; existem as pessoas que são moradores de rua, alcoólatras, drogadas... A

essas, especial atenção também. Buscar acolher, ouvir e chamar para que participem da vida da

comunidade.  Também, deve-se fazer  o “trabalho inverso”:  motivar a comunidade para que

acolha  mais  essas  famílias  e  essas  pessoas,  que  as  encorajem  para  que  elas  sejam  mais

presentes; e que juntos e juntas construam propostas que visem melhorar as suas vidas (social,

econômica, espiritual) à luz da Palavra de Deus. Deus não quer pessoas excluídas, e é dever da

comunidade também contribuir na promoção da vida das pessoas que a formam.

– Pai Nosso…

Realizaremos missão em quatro realidades específicas:  indígena,  ribeirinha,  urbana e

rural. Abaixo seguem alguns cuidados que deveremos ter:

1. Utilizar os recursos e linguagens disponíveis;

2. Levar bíblia, o terço, o ODJ, o roteiro da missão… 

3. Levar protetor solar, um boné, garrafa de água, usar roupas confortáveis; 

4. Respeitar o modo de vida de cada realidade;

5. Garantir uma boa comunicação entre o grupo;

6. Respeitar  e  possuir-se  de  uma  atitude  ecumênica,  respeitando  as  diversas

manifestações religiosas;

7. Considerar a realidade das pessoas e dos jovens;

8. Permitir uma programação flexível, sensível, atenta à realidade das pessoas;

9. Respeitar o jeito de rezar e fazer das comunidades;

10. Valorizar a participação de cada jovem;

11. Evitar improvisos. Para isso, cada delegado terá um roteiro em mãos, porém o que

não  significa  que  o/a  missionário/a,  a  partir  de  sua  experiência,  não  posso  ser

criativo/a; 

12. Cuidar para que os missionários não sejam “estrelas”, ou seja, que ao entrarem em

uma casa, não falarem mais do que a pessoa que o/a acolhe. É preciso ser atento/a,

ouvir, e, se for o caso, fazer inferências; 

13. Valorizar  as  expressões  culturais  próprias  do  ambiente  onde  a  Missão  vai  ser

desenvolvida, como a religiosidade popular;
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14. Buscar que todas as atividades sejam registradas – pode ser com celular mesmo, e

depois passar para a coordenação da missão; 

15. Registrar  as atividades comunitárias e pedir  permissão das pessoas ao realizar o

registro; (relatar, fotografar, filmar); 

16. Zelar pela segurança de cada um/uma (em alguns lugares será preciso pegar barco);

17. Ficar  atento/a  para  viver  essa  experiência  de  forma  mais  aberta  e  acolhedora

possível. Encontre o Mestre em todas as coisas. 

18. O último ponto trata-se um pouco das histórias das comunidades indígenas que

alguns jovens deverão realizar a experiência, é importante conhecer para livra-se de

supostos  preconceitos  ou  de  discriminações  construídas,  sejamos  diferentes.  Se

tiver mais curiosidade, acesso o site do CIMI: http://cimi.org.br/site/pt-br/.

Conheça um pouco de alguns povos:

– Os Kaixana: Antigos habitantes da extensa área de terra firme que vai do rio Tonantins até o

igarapé Coperçu, hoje vivem no médio curso do rio Japurá. Documentos do início do século

XVIII  já  faziam  menções  a  ações  violentas  contra  essa  população  que  culminaram  em

deslocamentos forçados e mortes. Foi, no entanto, nas décadas de 1940 e 1950 que a entrada

de não-índios  no território  kaixana se  intensificou,  particularmente devido à  exploração da

borracha.  Novas  ondas  migratórias  ocorreram,  mas,  dessa  vez,  em  direção  a  áreas  pouco

privilegiadas pelos seringalistas: a várzea e o interior da mata. Os Kaixana que fugiram da terra

firme  passaram  a  viver  junto  com  os  Kokama,  sobretudo,  nas  comunidades  de  Jacapari  e

Bararuá,  situadas  em áreas  de  várzea.  A crise  da  borracha  fez  com que muitos  não-índios

abandonassem as atividades na região, possibilitando o retorno dos Kaixana a algumas áreas

de ocupação tradicional. Entretanto, ameaças à integridade do ambiente e à qualidade de vida

dos índios continuam a ocorrer, especialmente por conta de atividades ilegais de garimpo e

pesca predatória na área. 

– Os Kambeba: também conhecidos como Omágua, principalmente no Peru – configuram um

dos casos de grupos que, na Amazônia brasileira, deixaram de se identificar como indígena em

razão da violência e discriminação de frentes não-indígenas na região desde meados do século

XVIII.  Foi  com  o  crescimento  do  movimento  indígena  a  partir  da  década  de  1980,

particularmente com o reconhecimento dos direitos indígenas pela Constituição de 1988 e a

multiplicação das organizações indígenas, que os Kambeba passaram novamente a se afirmar

_______________________________________________________________________________________________

Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude
secretarianacional@pj.org.br | www.pj.org.br

http://cimi.org.br/site/pt-br/


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

como  índios  e  a  lutar  pelas  causas  indígenas.  Desde  então,  têm  assumido  uma  posição

destacada  na  região  por  sua  grande  capacidade  de  negociação  e  articulação  política  com

outros grupos indígenas e com agências governamentais e não-governamentais, religiosas e

laicas, da sociedade envolvente.

– Os Kokama: habitantes do Solimões, o contato deles com a sociedade não-indígena remonta

às primeiras décadas da colonização.  Os aldeamentos e deslocamentos forçados,  impostos

primeiramente  pelas  missões  e  depois  pelas  frentes  extrativistas,  acabaram  criando  um

contexto  tão  adverso  de  reprodução  física  e  cultural  desses  grupos,  que  lhes  suscitou  a

negação  da  identidade  indígena  por  muitas  décadas.  Desde  os  anos  de  1980,  porém,  a

identidade Kokama vem sendo cada vez mais valorizada no contexto de suas lutas políticas –

que  incluem  outros  povos  indígenas  do  Solimões  –  por  terras  e  acesso  a  programas

diferenciados de saúde, educação e alternativas econômicas.

–  Os  Ticuna: configuram o mais numeroso povo indígena na Amazônia brasileira. Com uma

história marcada pela entrada violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros na região do

rio Solimões, foi somente nos anos 1990 que os Ticuna lograram o reconhecimento oficial da

maioria de suas terras. Hoje enfrentam o desafio de garantir sua sustentabilidade econômica e

ambiental, bem como qualificar as relações com a sociedade envolvente mantendo viva sua

riquíssima cultura.  Não por acaso,  as máscaras,  desenhos e pinturas desse povo ganharam

repercussão internacional.

– Sateré Mawé: Inventores da cultura do guaraná, os Sateré-Mawé domesticaram a trepadeira

silvestre e criaram o processo de beneficiamento da planta, possibilitando que hoje o guaraná

seja conhecido e consumido no mundo inteiro.

Desejamos a você uma excelente preparação!

Que possamos viver esse momento da Missão com muita intensidade, e que consigamos

reconhecer o Mestre nos locais que visitaremos.

Um abraço fraterno,

Equipe de preparação
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