
11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 
Manaus/AM, 18 a 25 de janeiro de 2015

“No encontro das águas partilhamos a vida, o pão e a utopia”
“Mestre, onde moras? Vinde e vede!” (cf. Jo 1,38-39)

Modelo/SC, dezembro de 2014, festa da Natividade de Jesus

“Desamarrem as canoas, põe a mochila nas costas,
Lá fora ainda faz noite, a luz vem no horizonte e um novo sol vai brilhar!

Tome o remo nas mãos, temos que navegar...”
(“Pelas trilhas do Reino”, Manoel Nerys – Hino do 11º ENPJ)

QUERIDAS E QUERIDOS PARTICIPANTES DO 11º ENCONTRO NACIONAL DA

PASTORAL DA JUVENTUDE

O 11º ENPJ está chegando! Tomem o remo nas mãos para seguirmos no barco que nos

levará para Manaus! Desde já, bem vindas e bem vindos!

Queremos,  por meio desta carta,  partilhar  algumas das “remadas”  que estão sendo

dadas, e quais as “remadas” que vocês precisarão dar para estejamos em sintonia até chegar o

Encontro. Nesse grande puxirum, a força, o cuidado, a sintonia e a atenção de cada uma e cada

um é fundamental  para que possamos viver um encontro mais intenso,  mais forte e mais

místico.

Antes  de  mais  nada,  queremos  apresentar  a  proposta  metodológica  do  encontro.

Iniciamos pelo olhar ao objetivo geral do 11º ENPJ:  “Celebrar a caminhada da Pastoral da

Juventude, re-visitando o Mestre, a partir do olhar dos jovens e da Igreja Amazônica”.

O  Encontro  está  estruturado  em  cima  de  quatro  eixos,  que  perpassam  todos  os

momentos.  São  eles:  teológico;  missionário/social;  espiritualidade;  e  arte/cultura.  Na

provocação do lema “No encontro das águas partilhamos a vida, o pão e a utopia”, e a partir de

nossa identidade firmada em cima do método VER-JULGAR-AGIR, assim se dará a distribuição

metodológica do encontro:

Dia Passo metodológico Palavra-chave Lugares teológicos

18/01 (dom.) Chegar Partilha A festa do [re]encontro

19/ 01 (seg.)
Ver Vida

Pobre

20/ 01 (ter.) Comunidades

21/ 01 (qua.)
Julgar Pão

Palavra

22/ 01 (qui.) Criação

23/ 01 (sex.)
Agir Utopia

Jovem

24/ 01 (sab.) Reino de Deus

25/ 01 (dom.) Celebrar Partir O grupo de jovens
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Estruturamos  as  orientações  e  informações  mais  ou  menos  na  ordem  em  que  as

remadas vão ir acontecendo até janeiro. Antes de mais nada, desejamos que cada uma e cada

um possa vivenciar esse advento do 11º ENPJ de forma a melhor acolher todos os sinais,

sentimentos e alegrias,  guardando-os primeiro no coração, para assim partilhar com os/as

amigos/as, sua comunidade, com as/os demais delegadas e delegados que já conheces e tem

contato. Partilhem com nós também!

1. Preparação

O  grupo  responsável  pela  metodologia  do  encontro  elaborou  dois  materiais  (que

seguem em anexo) para que, individualmente, cada delegada e cada delegado possam ir se

preparando:

1.1 Preparar o espírito (leitura  orante):

A ideia é rezar a iluminação bíblica do Encontro.  É muito importante reservar esse

momento até sua  partida para Manaus. É interessante que possas primeiro rezar a

iluminação bíblica, para ir ao segundo momento da preparação. É o Anexo 1;

1.2 Textos de estudo/apoio:

Nos primeiros passos do GT de Metodologia foram necessárias algumas orações da

equipe, leituras dos contextos sociais e eclesiais que vivemos, e de de textos,  algumas

provocações,  para então propôr de forma mais concisa a proposta metodológica da

semana  do  ENPJ.  No  processo  do  ENPJ,  seguindo  as  orientações  metodológicas,

elaboramos um subsídio  com três  roteiros  de  roda de conversa  para  os  grupos de

jovens (é importante que vocês tenham tido acesso e participado desses momentos

junto com seus grupos. Caso ainda não tenham tido acesso ao material, acessem esse

link  para  baixar:  http://goo.gl/OA5N6V).  Agora,  enviamos,  no  Anexo  2,  algumas

sugestões de leituras. São breves artigos que incitam a reflexão de alguns momentos do

ENPJ;

2. Arrumando as malas... O que levar?

A PJ do Rio Grande do Sul canta “leve nessa mala de garupa toda a coragem que couber:

a missão é grande e o desafio é bem maior”, e nós fazemos ressoar a “dica”. Falamos ainda:

levem alegria, dinamismo, histórias, nomes, realidades, culturas, diversidade, acolhida. Levem

corações de crianças, puros, abertos ao diferente, que questionam o que veem, expressam o
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que sentem, que examinam tudo e ficam com o que é bom.

Vamos listar aqui algumas coisas básicas e outras específicas para alguns momentos,

mas  existem outras tantas coisas que vai da criatividade de cada um/uma – batuques, faixas,

bandeiras de luta e dos estados, materiais de reflexão/estudo, lembranças para trocar com

outros/as delegados/as…

–  Roupas e calçados leves e confortáveis,  por causa do clima quente de Manaus  (a

oscilação da temperatura pode ir de 24 a 40 °C);

– Boné, protetor solar, guarda chuva ou capa de chuva, e repelente;

– Ofício Divino da Juventude, Bíblia;

– Caneca (não será disponibilizado copo descartável);

– Uma lembrancinha para deixar na família em que você ficará hospedado/a durante a

semana  do  encontro  (será  muito  bacana  se  essa  lembrancinha  for  algo  de  sua

cultura/realidade);

–  Cartão do SUS e cartão de  vacina da febre amarela  (é importante lembrar  que a

vacina da febre amarela dura para um período de 10 anos. Verifique se ela está atualizada);

– Remédios/medicamentos de uso pessoal;

–  A quem for artista plástico, que pinta, esculpe, desenha, e quiser compartilhar seus

dons, leve suas obras de arte (telas, esculturas, desenhos) para exposição (teremos um espaço

para a exposição de obras);

– Comprovante do depósito bancário referente ao pagamento da inscrição;

– Roupas Tradicionais e bandeiras dos Estados (para usar na noite cultural);

– Instrumentos Musicais;

– Objetos típicos de sua cultura regional;

– Poesias e Composições.

3. Acolhida 

A equipe de acolhida está se  organizando para acolher  a todos/as conforme forem

chegando – seja no aeroporto, no porto, na rodoviária, ou mesmo já no local da abertura ou

encontro. Quando realizamos a segunda etapa das inscrições, uma das informações principais

era a do local e o horário de chegada, exatamente para que a equipe local pudesse se organizar

sobre. Em todos os casos, a seguir vamos passar todas as informações de deslocamento.

Aos/às delegados/as que chegarem no dia 18, a orientação é que vão diretamente ao
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Colégio La Salle (a menos que cheguem em horário muito próximo à celebração de abertura,

após as 16 h). Os dois locais ficam bem próximos. A quem chegar em dia anterior ao Encontro,

deverão também se dirigir ao La Salle no dia 18 para credenciamento (que têm orientações

mais adiante).

A acolhida começará às 18 h do dia 16/01, para @s delegad@s que chegarem antes

dessa data. Assim segue algumas informações caso você não se enquadre nesse quesito:

Como chegar no La Salle do aeroporto?

1. Táxi: o valor é tabelado para qualquer ponto da cidade no valor de R$ 56,00.

2. Ônibus coletivo: a linha 450 vai do aeroporto até e para em frente ao La Salle, o

valor da passagem é R$ 2,75 por pessoa.

Como chegar no La Salle do porto?

1. Táxi: R$ 50,00

2. Ônibus coletivo: as linhas são 200, 201, 207, 214 e 223, eles também param em

frente ao colégio.

Como chegar no La Salle da rodoviária:

1. Táxi: R$ 25,00

2. Ônibus coletivo: você precisará caminhar até o restaurante Picanha Mania na

Avenida Constantino Nery para pegar uma das linhas 200, 201, 204, 207, 214, 223,

228 eles param em frente ao Colégio La Salle. 

Alguns/as  delegados/as  não  realizaram  a  segunda  etapa,  e  aí,  a  acolhida  ficou

comprometida. Quando esses/as chegarem a Manaus terão que se organizar por conta própria

para se locomover até o local que está acontecendo as atividades no dia da chegada.

OBS: Caso nessa segunda etapa das inscrições você tenha informado algum horário que

já não é mais o que você chegará, e caso queira informar a equipe de acolhida, favor entrar em

contato com a Fernanda, que é referência da equipe de acolhida  até dia 10/01. Telefone: (92)

99436.6146, ou ferrsousa1992@gmail.com.

4. Hospedagem

A  opção  metodológica  do  11º  ENPJ  será  a  hospedagem  de  seus  delegados  e  suas

delegadas em casa de família. Há alguns encontros nacionais já se tentava viabilizar isso, e

agora,  conseguiremos  oportunizar  aos  e  às  jovens  da  Pastoral  da  Juventude  uma  maior
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convivência e partilha com o povo do local onde fazemos morada por uma semana.

As famílias já esperam vocês como pais e mães esperam filhos e filhas que estão para

retornar uma viagem prolongada. Tenham certeza de que essas famílias já sentem saudades

antes mesmo de conviver com vocês. Querem conhecer, conversar, ver a cor de seus olhos e

poder  contar  de  suas  vidas,  de  suas  realidades,  dividir  o  pão  com cada  um  e  cada  uma.

Algumas, inclusive, já têm o contato de quem hospedará, porque quer já ir construindo um

diálogo, afinidades, e ir combinando algumas coisas.

As famílias que hospedarão vocês são dos setores mais próximos do local do encontro

(setores 1, 2, 3, 4 e 5). A distribuição dos/as delegados/as já está acontecendo e está sendo

feita de forma aleatória (os/as delegados/as não foram divididos na vizinhança a partir de

seus regionais). Dessa forma, já aconselhamos a cada um/uma a vir com uma mala própria,

sem dividi-la com alguém.

OBS:

→  Todos/as  os/as  delegados/as  ficarão  em casas  de  famílias,  e  por  ser  orientação

metodológica,  não  se  fugirá  disso,  e  não  serão  tolerados  os  “jeitinhos”  que  poderão vir  a

descuidar de tanto carinho e expectativa que essas famílias estão construindo para acolher

vocês da melhor forma, colocando à disposição tudo o que têm para oferecer. 

→  Alguns chegam uns dias antes. Para esses e essas, com exceção de quem sinalizou

não precisar,  foram providenciadas hospedagens (já nas famílias acolhedoras,  ou então em

colégio, onde o/a delegado/a deverá se organizar com a alimentação e transporte em Manaus

por esse tempo).

5. Local do encontro

O nosso encontro acontecerá no Colégio La Salle, localizado na Avenida Dom Pedro n.

151,  Bairro Dom Pedro. Não ficaremos lá todos os dias e nem todos os momentos, mas esse

será sempre nosso local de referência.

6. Horários do ENPJ e programação

Precisaremos  estar  em  total  atenção  referente  aos  horários  e  à  programação,  que

estaremos  disponibilizaremos  antecipadamente  na  medida  do  possível.  O  ENPJ  inicia

oficialmente no dia 18/01, às 17h30min, com a Celebração de Abertura, e vai até o meio dia do

dia 25/01, após a Celebração de Enceramento e do Ato Nacional pela Reforma Política  (terá
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almoço).

Teremos tempo para tudo. Buscamos privilegiar os momentos de partilha das vidas,

das  histórias  e  das  experiências  pastorais  de  cada  participante;  além  de  construir  uma

proposta metodológica que contemple também os momentos de estudo, com mesas de debate,

um dia para missão e outro para passeio, noites culturais, de convivência com a paróquia e

com as famílias  acolhedoras,  noite  livre,  oficinas técnicas,  trabalhos e reflexões em grupo,

Romaria dos Mártires da Caminhada, e apresentação cultural local. 

6.1 Celebração de abertura

O Encontro iniciará com a Celebração de Abertura, às 17h30min do dia 18 de janeiro. O local

da abertura será o Anfiteatro da Ponta Negra (endereço: Avenida Coronel Teixeira s/n, Bairro

Ponta Negra). Todos/as delegados/as que chegarem nesse dia deverão ir diretamente para lá.

Será montada uma estrutura para o credenciamento, e para que deixem suas malas de forma

segura.

6.2 Credenciamento

O credenciamento será aberto às 9 horas do dia 18 (será no colégio La Salle, com uma pausa

durante a celebração de abertura), e irá até as 12 horas do dia 19. Quem chegar depois desse

horário,  deverá  procurar  diretamente  a  equipe  de  secretaria  para  realizar  o  seu

credenciamento e retirar o Kit do/a Delegado/a.

→ Mesmo que o credenciamento já esterá aberto desde as 9 horas do dia 18, a orientação é

que que se vá  somente pela parte da tarde,  das 14 às 16 horas,  pois  será disponibilizado

lanche nesse período.

6.3 Missão

A Missão é um dos momentos mais profundos de todo o ENPJ, e será vivida durante o dia 20

de janeiro.  Iremos ao encontro do/as outros/as, dos povos,  das pessoas, de jovens,  idosos,

crianças, das realidades do povo. Será o dia de mergulharmos atentamente nessa experiência.

Além de estarmos preparados e preparadas espiritualmente para esse grande momento,  é

necessário desde já irmos nos atentando a alguns detalhes que proporcionarão um maior,

divino e profundo encontro com o Mestre.  Assim,  alguns cuidados serão necessários,  pois

realizaremos missão em quatro locais bem específicos: Indígena, ribeirinha, urbana e rural.

Elaboramos um breve material de reflexão e preparação para o momento, e está no Anexo 3.
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7. Dimensão cultural do ENPJ

Teremos a Noite dos Povos, onde contaremos com apresentações variadas. Infelizmente

nosso tempo é pouco para a quantidade de apresentações que gostaríamos de ter, mas, para

aproveitarmos melhor, pedimos que cada delegação regional monte uma apresentação de, no

máximo,  07  minutos.  Esta  deve  trazer  elementos  da  cultura  dos  estados  que  compõe  o

Regional e, claro, pode conter os elementos que preferirem.

Além  disso,  pedimos  que  quem  desejar  apresentar  alguma  música,  coreografia  ou

qualquer  apresentação  artística  e/ou  cultural,  que  envie  um  e-mail  com  a  proposta  para

dalmeida.artes@gmail.com. Esse é o e-mail do amigo Chiquinho, que é a referência da Equipe

de Cultura. Através desse e-mail, a Equipe vai tentar garantir espaço para as apresentações

nos  intervalos  junto  da  Equipe  de  Animação.  Embora  tenhamos  pouco  tempo,  também

tentaremos garantir as manifestações. Pedimos, desde já, que falem a duração e que ela seja

sempre mais curta, para que possamos privilegiar a todos/as que queiram se expressar.

8. Lojinha da PJ

Em  todos  os  encontros  também  temos  um  espaço  de  comercialização  solidária  de

materiais que contribuem com nossa caminhada, e que trazem algumas dimensões simbólicas

também para nossa identidade. Por questões práticas desse momento, informamos:

→ Teremos máquina de débito com compras a partir de R$ 20,00;

→ Como temos muit@s dos PJteir@s que realizam experiências de economia solidária,

além  dos  diversos  materiais  elaborados  pelas  dioceses  e  regionais,  acreditamos  que  é

interessante dispôr de espaço para que esses materiais/produtos sejam conhecidos e onde

mais pessoas tenham acesso. Quem quiser levar esses materiais para vender na Lojinha da PJ,

poderá fazê-lo. Atentamos apenas para a questão de que a equipe responsável por organizar a

lojinha cobrará uma taxa de 10% sobre o valor para ajudar com os gastos do Encontro.  A

quem tiver interesse ou em caso de dúvidas, podem entrar em contato com Eveline ou Murilo,

que  são  referências  para  a  equipe:  eveline     neoqeav@hotmail.com ou  (69)  8449.  8545

(Eveline);  e  msr_direito@hotmail.com ou (77) 9981.0252 (Murilo). Eles poderão dar (mais

informações sobre a lojinha). Você também pode entrar em contato com a referência local, a

Alice, pelo contato: alicemaria_pj@hotmail.com ou  (92) 99156-8890. 
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10. Dimensão financeira

Queremos partilhar mais uma dimensão do ENPJ que é a questão financeira. Sabemos

tod@s que um encontro nessas proporções sempre exigem um certo investimento. Enviamos

projetos financeiros,  alguns com aprovação e outros não.  Junto com a equipe de finanças,

pensamos em uma campanha de doação para ajudar com os custos do ENPJ. 

Queremos  que  vocês  nos  ajudem  a  divulgar  entre  os  e  as  jovens  de  seus  grupos,

paróquias, círculo de amizade, antigas lideranças da PJ… Todo e qualquer valor doado será

acolhido na mesma expectativa. Contamos com vocês! 

Disponibilizamos duas contas:

Caixa Econômica Federal

Eveline Moershbacher
Ag.: 1831-001 
C/c.: 24028 – 0

Banco do Brasil

Diego Squinello
Ag.: 5786-x

Conta poupança: 57826-6 | Var.: 51

Vamos com firmeza e ternura. O processo está bonito e sentimos cada vez mais forte, os

ventos  bons  do  Norte,  que  nos  acolhem  para  o  11º  Encontro  Nacional  da  Pastoral  da

Juventude! 

Estejamos em sintonia e na vigilância.

Feliz festa da Natividade de Jesus Cristo! 

Feliz ano novo que chega com ares de primavera!

Um fraterno abraço.

Aline Ogliari
Secretária Nacional da Pastoral da Juventude
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