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Querida juventude PJteira!

Estamos em tempo de festa. A Pastoral da Juventude se prepara 
para viver mais um Encontro Nacional, nos dias 18 a 25 de janeiro 
em Manaus/Amazonas, pleno coração da Amazônia. Estamos 
esperando centenas de jovens vindos de todos os cantos do Brasil, 
para celebrar a história, a identidade e o caminhar da PJ.

Desde o último Encontro Nacional da Pastoral da Juventude (em 
janeiro de 2012, em Maringá/Paraná), e após 3 anos de espera, 
este 11º ENPJ se aproxima trazendo muitos sentimentos bons, 
de espera-esperança, mística, espiritualidade, cultura, formação, 
missão... Queremos que ele fique profundamente marcado na 
história de nosso caminhar pastoral.

Dentro do processo que estamos nos propondo fazer até janeiro, 
está este presente subsídio que chega até vocês. Ele foi construído 
com mãos de jovens e de assessores/as, com muito carinho 
e cuidado para contemplar a reflexão que nos propõem o lema 
“No encontro das águas partilhamos a vida, o pão e a utopia” e a 
iluminação “Mestre onde moras? Vinde e vede” (cf. Jo 1, 38-39).

Ele está dividido na dinâmica de três Rodas de Conversa e mais 
um roteiro do Ofício Divino da Juventude. As Rodas de Conversa 
contemplam um passo metodológico, uma palavra-chave e dois 
lugares teológicos, assim ficando: 

1ª Roda – Passo metodológico: Ver; Palavra chave: Vida; Lugares 
Teológicos: Pobre e Comunidades;

2ª Roda – Passo metodológico: Julgar; Palavra chave: Pão; 
Lugares teológicos:  Palavra e Criação;

3ª Roda – Passo metodológico: Agir; Palavra chave: Utopia; 
Lugares teológicos: Jovem e Reino.

Queremos que esse subsídio chegue a todos os nossos grupos 
de base, espalhados por todo Brasil, para que, mesmo que nem 
todos/as os e as jovens possam estar presentes em Manaus, 
possam viver e  se fazerem presentes nesse momento tão bonito.

Um fraterno abraço em cada um e cada uma!

Coordenação Nacional e Comissão Nacional de Assessores/as 
da Pastoral da JuventudeA
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Iniciando o encontro

Mantra: “Tu és fonte de Vida” (Disponível em: http://migre.
me/lRY, ou outro. Pode ser canto da caminhada).

Animador/a: Neste encontro queremos fazer memória e estar 
em sintonia e em comunhão com todos/as que se preparam rumo  
ao 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que acontece 
de 18 a 25 de janeiro de 2015, em Manaus/AM. Para isso, nada 
melhor do que nos encontrarmos em grupo: celebrando a vida, a 

amizade e, ao nosso jeito, fazer parte desta bonita 
caminhada pastoral.

Jovem 1: O Encontro Nacional da Pastoral da 
Juventude tem como lema “No encontro das águas, partilhamos 
a vida, o pão e a utopia” e como iluminação bíblica “Mestre onde 
moras? Vinde e vede!”(Jo 1, 38-39). Deste modo se pretende olhar 
para a vida da juventude brasileira e latino-americana, animados/
as pelo chamado do Mestre e da vida em grupos de jovens, e 
sob inspiração da Igreja da Amazônia a revestir-se de encanto, 
renovando os sentidos do caminhar.

Jovem 2: Também queremos nesse encontro, no método de 
“Roda de conversa”, olhar um pouco para a realidade da nossa 
juventude no Brasil e na América Latina; que espaços, oportunidades, 
desafios e condições, nós jovens, encontramos nas nossas práticas 
pastorais e nos espaços em que estamos inseridos: na vida da 
Igreja, da sociedade, do trabalho...

Jovem 3: Teremos assim, algumas pistas e materiais que nos 
ajudarão com este debate e reflexão, porém, a principal ajuda e 
presença conosco será a nossa participação conjunta, por isso, é 
fundamental que todos/as nós possamos participar e vivenciar com 
alegria esse momento juntos/as.

Canto: É missão de todos nós, Deus chama. Eu quero ouvir 
a sua voz (bis) (disponível em: http://migre.me/lRZ0B).

Proposição do assunto

Jovem 1: Como feito na vivência desse encontro, queremos 
olhar um pouco para a realidade da juventude hoje no Brasil e 
na América Latina, compreendendo que somos chamados/as 
para reconhecer no pobre, na comunidade a presença de Deus. 
Olharmos também para a Igreja da Amazônia e celebramos os sinais 
de vida. Para início do papo, como vemos a juventude hoje no Brasil 
e na América Latina? Há diferenças entre a juventude? Como está 

Passo metodológico: Ver
Palavra chave: Vida
Lugares Teológicos: Pobre e Comunidades
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Como arrumar o ambiente?

Materiais: Fotos de jovens empobrecidos, recortes de jornal, 
revistas que falem da juventude brasileira e latino-americana, imagens 
da Igreja da Amazônia (lugares, pessoas...), velas, bandeira da PJ, 
Bíblia, pincéis, folhas de ofício.

Espaço: Dispor as cadeiras em forma de círculo, de modo que 
todos/as possam se ver e ter a oportunidade de se expressar em nível 
igual. Ao centro do ambiente podem estar arrumados os materiais do 
encontro, fazendo com que todos os participantes possam vê-los.

PARTILHAR E VIVER O CHÃO 
DA NOSSA REALIDADE
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a participação/envolvimento dos/as jovens aqui em nosso 
grupo/comunidade/cidade? É verdade que o/a jovem não 
gosta de política? Por quê? 

(Motivar que todos possam participar. Do mesmo modo, é importante que alguém 
faça essa mediação e motive as colocações de todos/as no grupo. É possível 
motivar que cada jovem ao falar, coloque as palavras essenciais em uma folha de 
papel. Após, colocar a folha junto ao ambiente do encontro). 

Jovem 2: A Amazônia é também lugar de mística, de fé e de vida. Chão 
fecundo de esperança e testemunho. E nós, como a enxergamos? Como a 
sentimos? Qual nosso sentimento de cuidado por esse chão?  E a Igreja da 
Amazônia? 

(Sugerir que em duplas escolham uma imagem da Amazônia, devidamente 
exposta no ambiente, e partilhe o que a imagem diz para a dupla).

Jovem 3: Encontramos hoje em nosso meio vários atores e pessoas que 
falam e/ou gostam de proferir a palavra pela juventude, porém sem muitas 
vezes deixar com que os/as jovens sejam atores e protagonistas. É sabido 
que avançamos em muito como inserção e reflexão dos e das jovens como 
sujeitos de direitos, porém ainda precisamos avançar em muitas questões, 
de modo especial, na reflexão/forma com que os grandes meios de 
comunicação falam/veem a juventude e como reproduzem suas posições e 
opiniões na sociedade.

Jovem 1: Outra realidade bastante presente, infelizmente, é a violência e 
os debates em torno deste enfrentamento. Parece perigoso hoje ser jovem 
e lutar pelos seus sonhos. Em especial, em se tratando de jovens homens, 
negros e empobrecidos: morreram proporcionalmente 146,5% mais negros 
do que brancos no Brasil, em 2012. Considerando a década entre 2002 e 
2012, a vitimização negra, isso é, a comparação da taxa de morte desse 
segmento com a da população branca, mais que duplicou! (Dados do Mapa 

da VIolência 2014)

Jovem 2: Os dados do Mapa da Violência 2014 revelam ainda que, 
ao longo destes últimos dez anos, morreram 556 mil pessoas vítimas de 
homicídio no país, "quantitativo que excede largamente o número de mortes 

da maioria dos conflitos armados registrados no mundo", destaca o texto. 
Comparando 100 países que registraram taxa de homicídios entre 2008 e 
2012, para cada grupo de 100 mil habitantes, o estudo conclui que o Brasil 
ocupa o sétimo lugar no ranking dos analisados.

Jovem 3: Em nosso bairro/comunidade/cidade existem casos de 
violência? Como a juventude está envolvida? Há oportunidades e políticas 
públicas que combatam esses índices e casos? Quem entre nós já perdeu 
amigos/as vítimas de violência? 

(Motivar que todos/as possam participar. Do mesmo modo, é importante que 
alguém faça essa mediação e motive as colocações de todos/as no grupo). 

Jovem 1: No olhar da realidade ainda vamos perceber que existe um 
“potencial rival” dos direitos da vida da juventude e que em muito contribui 
para o modus operandi  da situação em que se está e que tende a se conflitar 
ainda mais. Trata-se dos meios de consumo e as motivações financeiras e 
econômicas por detrás dos mesmos.

Jovem 2: Ouçamos um trecho do livro “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo 
Freire:

"Os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens, no mundo atual, 
que necessariamente revelam peculiaridades dos espaços onde se 
dão, manifestam, em sua profundidade, esta preocupação em torno 
do homem e dos homens, como seres no mundo e com o mundo. Em 
torno do 'que' e de 'como' estão sendo.  Ao questionarem a 'civilização 
do consumo'; ao denunciarem as 'burocracias' de todos os matizes; ao 
exigirem a transformação das Universidades, de que resulte, de um lado 
- o desaparecimento da rigidez nas relações professor-aluno; de outro – 
a inserção delas na realidade; ao proporem a transformação da realidade 
mesma para que as Universidades possam renovar-se; ao rechaçarem 
velhas ordens e instituições estabelecidas, buscando a afirmação dos 
homens como sujeitos de decisão, todos estes movimentos refletem o 
sentido mais antropocêntrico de nossa época." (FREIRE, Paulo, Pedagogia do 
Oprimido, 1975, nota de rodapé, p.39 e 40, grifos do autor)

Jovem 3: Ouçamos também algumas palavras do Papa Francisco em sua 
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06 exortação apostólica Alegria do Evangelho:

“Os mecanismos da economia atual promovem uma exacerbação 
do consumo, mas sabe-se que o consumismo desenfreado, aliado à 
desigualdade social, é duplamente daninho para o tecido social. Assim, 
mais cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência 
que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver 
jamais. Servem apenas para tentar enganar aqueles que reclamam 
maior segurança, como se hoje não se soubesse que as armas e a 
repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores 
conflitos. Alguns comprazem-se simplesmente em culpar, dos próprios 
males, os pobres e os países pobres, com generalizações indevidas, e 
pretendem encontrar a solução numa «educação» que os tranquilize e 
transforme em seres domesticados e inofensivos. Isto torna-se ainda 
mais irritante, quando os excluídos veem crescer este cancro social que 
é a corrupção profundamente radicada em muitos países – nos seus 
Governos, empresários e instituições – seja qual for a ideologia política 
dos governantes.”. (EG, 2013, nº 60, p.33)

Canto: Não é Sério (Charlie Brown Jr)

(O grupo também pode optar por ver o videoclipe da música, disponível em: 
http://migre.me/lRZwk).

Jovem 1: Tanto na música que acabamos de ouvir quanto nos textos, 
podemos ver um pouco a relação e o modo com que a juventude é 
“apresentada”. Podemos, assim, partilhar algumas questões: A juventude 
possui voz e vez? Que desafios são presentes hoje na vida dos e das jovens? 
Que espaços de atuação encontramos?

(Deixar o grupo partilhar. Motivar a participação de todos).

Jovem 2: Ouçamos também o que a Palavra de Deus nos provoca e 
inspira, acolhendo-a:

Canto: “Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor” (disponível 
em: http://migre.me/lRZRU, ou escolher outro canto).

Ler: Lucas 4, 18-22

(Fazer um tempo de silêncio após a leitura)

Jovem 3: O texto nos provoca para a missão de Jesus:  
libertar os oprimidos, dar/ter novo sentido de vida n’Ele. Mais do que expor 
dados da vida pública de Jesus, vem nos trazer e provocar para conversão. 
Em nossa realidade também tantas vezes precisamos nos perceber vítimas 
das opressões e das “correntes que nos cercam”. Do mesmo modo, 
sermos comunidade, dar-nos as mãos e juntos como nossos irmãos e irmãs 
a sermos novos sujeitos em Cristo, atentos à realidade. O de que, por muitas 
vezes aprisiona e escraviza, aliena e deturpa nossos sentidos para tudo o 
que gera a morte e não aponte para a libertação integral. Precisamos, assim, 
sermos profetas e profetisas em sinal do Reino, estando alertas à realidade 
e não sendo indiferentes ao que não gere vida.

(Deixar aberto para que se mais alguém desejar partilhar)

Deus nos envia 

Jovem 1: Vimos neste encontro de hoje que muitos são os desafios, os 
mitos e angústias que a juventude sofre em seus cotidianos. Tal realidade é 
perturbadora, mas ao mesmo tempo é campo fértil e sinal de compromisso 
de cada um e cada uma de nós com o Evangelho. O sinal de transformação 
começa quando nos percebemos sujeitos dessa ação transformadora. E o 
Evangelho de Jesus Cristo passa decididamente por essa “perturbadora” 
inquietude que nos faz ser sinal de mudança e de constante conversão 
pessoal e pastoral.

Jovem 2: É com essa alegre e perene novidade do Evangelho que 
queremos, assim, rezar o Pai Nosso e a Oração do 11º ENPJ.

Pai Nosso...

Oração do 11º ENPJ

Canto final: “É preciso saber viver” (disponível em: http://migre.
me/lS35S)
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Passo metodológico: Julgar
Palavra-chave: Pão
Lugares teológicos: Palavra e a criação 

Iniciando o encontro

Mantra: “O som do teu amor me faz canção. Dança suave 
luz, em mim, em nós...”

Animador/a: Para introduzir nosso encontro 
somos chamados a contemplar e refletir a realidade. 
No Encontro Nacional da PJ de Manaus os e as 
jovens são chamados/as a partilhar “a vida, o pão 
e a utopia”. Essa partilha só se dá no conhecimento verdadeiro 
do Mestre. Nossa Utopia é a Civilização do Amor, onde todos e 
todas terão lugar à mesa. Nossa Utopia é também a sintonia com 
a Criação, ou seja, o lugar que Deus, em sua bondade, preparou 
para nós (Gn 1, 31).

Vamos rezar o canto “Vejam, Eu Andei Pelas Vilas”.

Canto: Vejam Eu Andei Pelas Vilas (disponível em: http://migre.me/
m3uCz)

“Vejam: Eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me 
pediu

Portas eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca 
se viu.

Por onde formos também nós que brilhe a tua luz

Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida

Nosso caminho então conduz, queremos ser assim

Que o pão da vida nos revigore em nosso 'sim'

Vejam: Fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê 
melhor

Luzes acendi com brandura, para a ovelha perdida não medi 
meu suor

Vejam: Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de 
meu Pai

Pobres, a esperança que é deles eu não quis ver escrava de um 
poder que retrai

Como arrumar o ambiente? 

Materiais e ornamentação: Construir um caminho e nele 
colocar palavras e objetos que ajudem a refletir o seguimento de Jesus: 
escolha, partilha, andanças, sonhos, desafios, encontros... Entregar, 
na acolhida dos/das jovens, uma tarjeta para cada participante que 
chega. Eles/elas devem colocar também uma palavra do que percebe 
de elemento no caminho daqueles que optam por seguir o mestre. É 
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que todos possam ver o caminho e que ele ajude na oração, motivação 
e vivência do encontro.

Conter: sandálias, caminho, mochila, bandeira da PJ, galhos 
secos, pedras, flores... e as tarjetas com as palavras. Também dispor 
folhas e cartolinas recicladas, canetinhas, lápis de cor, materiais de 
anotação.R
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Vejam: Semeei consciência nos caminhos do povo, pois 
o Pai quer assim

Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, 
qual perigo sem fim

Vejam: Eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as 
mãos

Laços, recusei os esquemas, Eu não quero oprimidos, quero um povo 
de irmãos

Vejam: Procurei ser bem claro; o meu reino é diverso, não precisa de 
Rei

Tronos, outro jeito mais raro de juntar os dispersos o meu Pai tem por lei

Vejam: Do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo, foi pra isso que 
eu vim

Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso eu mantive meu 
'sim'

Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa-nova: Todos filhos de Deus

Vida, não se deixe nas beiras, quem quiser maior prova venha ser um 
dos meus”

Animador/a: A partir disso, e da música contemplada, podemos 
fazer as seguintes provocações:

- “Que o pão da vida nos revigore em nosso ‘sim’”: como entendemos o 
sim que damos ao Mestre?

- “Vejam: Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu 
Pai”: quem são os jovens que ninguém procura hoje em dia?

- “Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem 
fim”: quem são aqueles que temem o novo? Que novo temos a oferecer?

- “Laços, recusei os esquemas, Eu não quero oprimidos, quero um povo 
de irmãos”: de que forma a partilha do pão pode ajudar na construção de um 
povo de irmãos e irmãs? Que pão temos a oferecer?

Proposição do assunto 

Jovem 1: A proposta dessa roda é iluminar o caminho que se propõe a 
fazer até a chegada do Encontro Nacional. A Palavra de Deus e o Magistério 
da Igreja são elementos que irão nos ajudar nesse passo metodológico. 
Queremos nos alimentar desses elementos que são Pão e nos sustentam 
no caminho de seguimento do Mestre moreno, vendo e contemplando as 
belezas e desafios do caminho de encontrá-lo e optar por ele.

Estudo em grupos...

Dividir a roda em pequenos grupos. Cada um receberá uma ficha com um 
fragmento da Evangelii Gaudium e uma outra ficha com sugestões de como 
dinamizar o texto lido. Por exemplo: nas fichas brancas, da direita, estarão 
os números da EG a serem estudados; nas fichas amarelas, da esquerda, 
estarão sugestões de atividades para o grupo que estudar o texto realizar: 

1) Cantar uma música que represente o trecho lido; 2) Fazer um pequeno 
teatro sobre a reflexão do texto lido; 3) Compor uma paródia; 4) Expressar 
em desenho a reflexão do trecho da EG; 5) Escrever uma pequena poesia; 
6) Relacionar o trecho a uma citação da Palavra de Deus; 7) Apresentar 
uma reflexão explicando o trecho; 8) Construir um mosaico com palavras-
chave a respeito do trecho lido; 9) Montar uma pequena oração.

 A ideia aqui é dinamizar a reflexão realizada pelo grupo e partilhar na 
grande roda. Ao final, o/a coordenador/a da roda, motiva o grupo a fazer uma 
síntese, recolhendo as luzes que o documento aponta para a evangelização 
da juventude).

IMPORTANTE: A sugestão é para utilizar 9 trechos da EG com 9 sugestões 
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10 de dinamizar a reflexão de cada um. Porém, de acordo com a quantidade de 
membros do grupo, os jovens podem optar por utilizar 2 trechos por grupo, 
por exemplo. 

(Após as partilhas dos grupos, cantar um mantra ou canto de aclamação)

Canto: 

Alê, Alê, Aleluia (2x)

Alê, Alê, Aleluia, Alê, Aleluia! (2x)

Vamos ouvir, Aleluia! Jesus falar, Aleluia!

Evangelho Aleluia, alê, vai nos libertar! (2x)

Ler: João 1,35-39

(Silêncio, meditação e partilha da Palavra)

Jovem 2: Vamos refletir a leitura, nos questionando:

- O que nos motiva a seguir o Mestre moreno?

- O que nos desafia no seguimento de Jesus?

- Onde, em quais lugares e pessoas, encontramos o Mestre?

- Jesus é a própria Palavra. Como podemos conhecê-lo e reconhecê-lo 
no estudo da Palavra de Deus? O que ela nos provoca e nos inspira?

Deus nos envia 

(O grupo é convidado a sentar-se em círculo rodeando o pão a ser 
partilhado. É interessante a utilização de um único pão que seja suficiente 
para todos os membros do grupo. O momento é celebrativo).

Jovem 3: Somos convidados e convidadas a partilhar o pão. Ele é nosso 

alimento de vida, antes de partirmos para a missão. Assim 
como na Ceia derradeira, Jesus nos oferece o Pão da Vida 
e nos pede que o façamos em sua memória. Convidamos a 
todos para refletir, à luz de nossa reunião, quais são os lugares 
para onde devemos ir após nossa ceia final.

(Provocar o grupo a refletir quais são os chãos a serem trilhados e as pessoas a 
serem procuradas).

Mantra: “Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, 
Deus aí está”.

Jovem 1: Vamos partilhar o pão fazendo memória daqueles e daquelas 
jovens mais sofridos e marginalizados. Onde mora o Mestre? É na partilha que 
nos o reconhecemos. E é junto dos jovens oprimidos que o encontramos.

(Cada jovem deve comer seu pedaço de pão e fazer memória de algum grupo 
e/ou pessoa que queira trazer para o momento orante. Ex: partilho este pão com 
os jovens que sofrem com a “violência”... Cada um escolhe um grupo de juventude 
que queira simbolizar. Ao final, convida-se o membro mais jovem do grupo que, 
estendendo a mão, abençoe os demais jovens)

Jovem mais novo/a do grupo: Pedimos ao bom Deus que nos abençoe 
com a coragem do amor e ousadia dos discípulos e discípulas.

Jovem 2: Neste encontro fomos desafiados a olhar os lugares onde o 
mestre é conhecido e reconhecido. Nós o reconhecemos, assim como 
os discípulos de Emaús, na partilha do PÃO e na PALAVRA (Lc 21,13-35). 
Para encerrarmos nosso momento de ternura, vamos também louvar a Deus 
pelos dons da vida na natureza. A CRIAÇÃO, obra de amor de Deus, pede 
também nosso olhar de partilha, compaixão e cuidado.

Canto/Ciranda: Xote Ecológico (Disponível em: http://migre.me/
m4Xis)
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Passo metodológico: Agir
Palavra chave: Utopia
Lugares Teológicos: Jovem e Reino

Iniciando o encontro

Mantra: “O som do teu amor me faz canção. 
Dança suave luz em mim, em nós…” (disponível 
em: http://migre.me/lyvig)

Animador/a: (saudar os/as presentes, e motivar a acolhida 
a cada um/uma com um abraço) Queridos, queridas! Que bom que 
nos encontramos novamente. Estamos na última roda de conversa 
do roteiro construído para que os grupos de jovens possam rezar e 
partilhar a sua caminhada no processo do 11º Encontro Nacional da 
Pastoral da Juventude.

Jovem 1: Nosso encontro vai girar em torno de dois momentos: 
o grupo de jovens e a vivência do Reino. Vamos conversar sobre o 
Grupo de Jovens, lugar Teológico e Sagrado, e a célula vital para 
nossa Pastoral da Juventude. A vida em grupo é opção pedagógica 
pastoral de Cristo. Em torno do cotidiano do processo de integração 
vivido nos grupos, vai se aprendendo um novo jeito de cuidar das 
pessoas e do mundo. Também vamos refletir sobre a construção 
de novas relações para com a Natureza e entre homens e mulheres. 
Construir novas relações, da Nova Mulher e do Novo Homem e 
para com a Terra, é algo necessário e fundamental para podermos 
avançar na edificação do Reino.

Canto: Guaranis (disponível em: http://migre.me/lEaWI)

Proposição do assunto 

Jovem 1: Sabemos que o grupo de jovens é o lugar sagrado 
da Pastoral da Juventude, e que a forma mais comum e histórica 
desses grupos é a sua formação a partir de uma comunidade 
eclesial de base, e também geográfica. Em toda a nossa história, 
o trabalho com os grupos sempre foi desafiante, e nesse cenário 
de mudança de época, é mais desafiante ainda. Porém, o grupo 
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Como arrumar o ambiente? 

Materiais e ornamentação: Ter presente alguns 
elementos da natureza (flores, folhas secas, pedaço de madeira/
bambu, terra, sementes), vela, bíblia, símbolos que identificam o 
grupo e que são culturais da região, bandeira da PJ, panos coloridos, 
artefatos indígenas (chocalho, peneiras, cestos, flautas, filtro dos 
sonhos…). Pedimos também que seja providenciado folhas de ofício, 
e algum tecido (pode ser algodão cru) ou pedaço de papel (cartolina, 
papel pardo) para ser pintado ao final da roda. Junto com o tecido ou 
o papel, ter tintas, pinceis, lápis colorido, giz de cera...

Preparar a roda de conversa com antecedência, e possibilitar que 
todos/as estejam em círculo, de frente para todos/as, e de preferência 
que possam sentar no chão. Esses materiais podem ser dispostos 
no centro da roda. 

Sugestão: seria interessante e mais místico se a roda puder 
ser feita em algum espaço ao ar livre, num gramado, perto de um rio, 
numa propriedade camponesa, ou algum marco histórico de luta e/
ou resistência que seja simbólico para a realidade do grupo.

REAFIRMAR OPÇÕES E 
CONSTRUIR NOVAS RELAÇÕES 

PARA A EFETIVAÇÃO DO REINO
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precisa ser o nosso lugar de felicidade! Nós provamos a 
felicidade em nosso grupo? Em quais momentos?

Jovem 2: Uma das grandes provocações que se fazem 
hoje é em como podem ser desenvolvidas algumas formas “alternativas” de 
fazer Pastoral da Juventude, nos mais diversas formas de grupos de jovens, 
com a clareza de que isso não é abrir mão jamais das formas “tradicionais” 
(os grupos formados nas comunidades eclesiais) e das nossas dimensões 
sagradas e simbólicas. Outra urgência, é de animar e de dinamizar os grupos 
de jovens no dia a dia, de manter a clareza da identidade e espiritualidade 
da PJ, além de favorecer o Processo de Educação na Fé e Processo de 
Formação Integral dos e das jovens que os formam.

Jovem 3: Seria interessante listarmos algumas formas de grupos que os e 
as jovens daqui de nossa realidade (cidade ou região) estão inseridos, para 
além dos grupos da PJ. São grupos teatrais? De dança? De arte? De geração 
de renda? Grupos que se organizam em torno de uma bandeira específica, 
como mulheres, negros, de preservação da cultura, jovens, ambientalistas, 
trabalhadores/as, camponeses/as? O que esses grupos têm que podem 
nos ajudar no nosso jeito de ser grupo?

(Listar quais grupos em que os e as jovens estão inseridos/as. Ao final, propor 
ao grupo reunido para que possam conhecer as experiências de outros grupos, e 
marcar uma data para a visita).

Jovem 1: Sabemos que os sinais do Reino acontecem e passam em 
todos os grupos que se organizam para gerar autonomia e emancipação 
dos envolvidos, e acima de tudo, para defender a Vida em sua plenitude. 
Os grupos da PJ trazem essa dimensão por ter no Evangelho a sua fonte 
de inspiração e orientação, e na sua realidade social, a fonte e o espaço de 
sua ação.

Jovem 2: Para nós, “Sinais do Reino” são as partilhas, a vida em grupo e 
em comunidade, as organizações e as conquistas populares, a diversidade 
cultural dos povos sendo respeitada e valorizada... Nós conseguimos 

visualizar esses sinais em nosso meio? Quais outros sinais percebemos?

(Deixar falar. Após, pedir que cada jovem pegue uma folha de ofício, tinta, lápis de 
cor, giz de cera, e represente em desenho, ou então em versos de poema, o que 
e onde vê os “sinais do Reino”).

Jovem 3: A experiência do Reino está no cuidado com a Criação, com 
o respeito ao que Deus nos deu para cuidar e amar, em contraposição às 
realidade de injustiça e morte, e aí, sabemos que muito nos falta para a 
efetivação do Reino. Discutimos amplamente as desigualdades sociais, a 
exploração do e no trabalho, a desigualdade no acesso à educação, saúde, 
alimentação saudável, o esquecimento e a miséria que muitos povos vivem, 
a violência contra a juventude… Ensaiamos o Reino por meio dos seus sinais 
que acontecem nessas experiências de grupos que resistem às ofensivas 
de um sistema que está em crise, mas esse Reino requer também relações 
saudáveis e maduras, relações diferenciadas no nosso jeito de ser jovem, 
nas relações com as diferentes gerações, nas relações de gênero e para 
com a Natureza...

Jovem 1: Em 2012, a Agenda Latinoamericana refletiu sobre a cultura do 
“Bem Viver”, uma cultura dos povos indígenas andinos, e que se faz urgente 
no mundo inteiro. Vamos ler esse texto, e após, discutir o que entendemos 
dele. (Texto adaptado)

Mulher e Sumak Kawsay, Bem Viver (Margot 
Bremer – Assunção, Paraguai)

A utopia do Bem Viver se baseia numa concepção cósmica da realidade, 
concebida nas terras andinas da Abya Yala, há milhares de anos, uma 
proposta de convivência chamada Sumak Kawsay pelos quéchuas, que 
inclui toda a sociedade humana e todas as formas de vida que existem na 
terra. Nela não deve haver desigualdade de direitos, nem entre a vida da 
natureza e a vida humana, nem entre homem e mulher, nem entre indígenas e 
não indígenas, nem entre grupos sociais, nem entre as divisões territoriais… 
Deve haver condições favoráveis de vida para todos.

14 Na perspectiva das mulheres, o cuidado e sustentabilidade da vida sempre 
foram prioridades; a mesma coisa nos afirma a utopia do Bem Viver. Esta 
visão é inerente aos dois “movimentos” que estão emergindo neste momento 
histórico com grande vigor. Sabemos que uma nova visão pode impulsionar 
também uma mudança na visão política, de como sustentar a vida de um 
país e do mundo. O Bem Viver busca o equilíbrio humano e ambiental para 
chegar a uma convivência harmoniosa, assim como as mulheres o plasmam 
no ecofeminismo. A experiência adquirida nesta luta afirma que no meio 
deste processo de libertação já começa o Bem Viver. “Inserir-se no caminho 
da libertação já é um Bem Viver, um caminho de graça”, afirma Elsa Tamez.

O desafio de sustentar a vida na terra, necessita uma visão holística e 
equilibrada, presente tanto nas mulheres como no Sumak Kawsay. Tanto 
a terra como as mulheres são geradoras e cuidadoras da vida. Ambas, 
por natureza e trajetória, se caracterizam por sua abertura à diversidade. 
As mulheres lutam por serem reconhecidas como seres humanos, nem 
inferior, nem superior, apenas diferentes do homem, com base em novos 
relacionamentos. O Bem Viver defende o ser humano como parte da 
natureza. Ambos buscam, a partir de uma visão holística, a totalidade num 
harmônico equilíbrio entre as diversidades. Imagine como seria a partir desta 
dupla perspectiva, a redistribuição dos produtos em nível econômico, assim 
como a eliminação dos privilégios e desigualdades em nível social!

As desigualdades existentes são uma das principais causas para a luta por 
mais igualdade. Uma situação de desigualdade é o espaço em que ressurge 
a consciência de experimentar-se despojado/a de seus sagrados direitos 
à igualdade e à liberdade. A libertação das desigualdades injustas busca 
necessariamente outro modelo de convivência no qual ninguém se sinta 
marginalizado ou excluído. Esta situação tinha sua matriz numa interrelação 
desequilibrada entre homens e mulheres. Ao incluir o direito da diversidade, 
porém com igualdade, surge uma nova oportunidade para organizar o futuro 
em torno a diferentes perspectivas, que podem acelerar o desenvolvimento 
de uma sociedade alternativa: mais plural, diversa, complementária, igualitária 
e integral.

Tenhamos sempre presente que na busca para transformar 
as desigualdades não é suficiente conformar-se com apenas 
uma perspectiva; muitas são necessárias para se conseguir 
uma verdadeira mudança civilizacional. Os movimentos que 
defendem novas perspectivas, devem articular-se para superar o legado de 
um patriarcado monolítico que impediu de perceber outros pontos de vista 
da nossa realidade. 

É hora de refazer o “caminho único”. Vivemos em um kairós, em que a 
abertura à diversidade, tanto na perspectiva do Bem Viver como das mulheres, 
sintoniza com a irrupção do pluralismo que rompe com o “pensamento 
único”. 

(Provocar para que o grupo converse sobre, e que perceba as formas de relações 
existentes dentro do grupo, na família, na comunidade…)

Jovem 2: Para compreendermos a dinâmica do que Jesus nos propõe 
sobre como é o Projeto de Deus, de romper com estruturas velhas e 
ultrapassadas para que o Reino tenha lugar, vamos fazer a leitura bíblica no 
Evangelho de Marcos.

Ler: Mc 2, 18-22 – “Não se coloca remendo de tecido novo em 
roupa velha. Para vinho novo, jaros novos…”

(Refletir em silêncio, e partilhar depois)

Jovem 3: Não basta “reformamos” as estruturas falidas que temos e 
vivemos. A proposta do Reino é ousada: desconstruir, desaprender, para 
então abrir caminho para o novo. Sobre as novas relações, isso é propositivo 
e é decisivo: ou mudamos nossas relações e percepções a cerca do cuidado 
com a Natureza, e construamos a igualdade entre homens e mulheres, ou 
dificilmente veremos a efetivação do Reino acontecer. Por sermos cristãos 
e cristãs, e por acreditarmos na plenitude do Reino, essa discussão deixa 
de ser proposta e passa a ser condição: para a “novidade” da sociedade 
do Bem Viver, do Reino, do respeito à Natureza e à diversidade, se fazem 
necessárias novas relações, novos Homens e novas Mulheres!

Jovem 1: Quais os compromissos podemos assumir a partir dessas 
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precisa ser o nosso lugar de felicidade! Nós provamos a 
felicidade em nosso grupo? Em quais momentos?

Jovem 2: Uma das grandes provocações que se fazem 
hoje é em como podem ser desenvolvidas algumas formas “alternativas” de 
fazer Pastoral da Juventude, nos mais diversas formas de grupos de jovens, 
com a clareza de que isso não é abrir mão jamais das formas “tradicionais” 
(os grupos formados nas comunidades eclesiais) e das nossas dimensões 
sagradas e simbólicas. Outra urgência, é de animar e de dinamizar os grupos 
de jovens no dia a dia, de manter a clareza da identidade e espiritualidade 
da PJ, além de favorecer o Processo de Educação na Fé e Processo de 
Formação Integral dos e das jovens que os formam.

Jovem 3: Seria interessante listarmos algumas formas de grupos que os e 
as jovens daqui de nossa realidade (cidade ou região) estão inseridos, para 
além dos grupos da PJ. São grupos teatrais? De dança? De arte? De geração 
de renda? Grupos que se organizam em torno de uma bandeira específica, 
como mulheres, negros, de preservação da cultura, jovens, ambientalistas, 
trabalhadores/as, camponeses/as? O que esses grupos têm que podem 
nos ajudar no nosso jeito de ser grupo?

(Listar quais grupos em que os e as jovens estão inseridos/as. Ao final, propor 
ao grupo reunido para que possam conhecer as experiências de outros grupos, e 
marcar uma data para a visita).

Jovem 1: Sabemos que os sinais do Reino acontecem e passam em 
todos os grupos que se organizam para gerar autonomia e emancipação 
dos envolvidos, e acima de tudo, para defender a Vida em sua plenitude. 
Os grupos da PJ trazem essa dimensão por ter no Evangelho a sua fonte 
de inspiração e orientação, e na sua realidade social, a fonte e o espaço de 
sua ação.

Jovem 2: Para nós, “Sinais do Reino” são as partilhas, a vida em grupo e 
em comunidade, as organizações e as conquistas populares, a diversidade 
cultural dos povos sendo respeitada e valorizada... Nós conseguimos 

visualizar esses sinais em nosso meio? Quais outros sinais percebemos?

(Deixar falar. Após, pedir que cada jovem pegue uma folha de ofício, tinta, lápis de 
cor, giz de cera, e represente em desenho, ou então em versos de poema, o que 
e onde vê os “sinais do Reino”).

Jovem 3: A experiência do Reino está no cuidado com a Criação, com 
o respeito ao que Deus nos deu para cuidar e amar, em contraposição às 
realidade de injustiça e morte, e aí, sabemos que muito nos falta para a 
efetivação do Reino. Discutimos amplamente as desigualdades sociais, a 
exploração do e no trabalho, a desigualdade no acesso à educação, saúde, 
alimentação saudável, o esquecimento e a miséria que muitos povos vivem, 
a violência contra a juventude… Ensaiamos o Reino por meio dos seus sinais 
que acontecem nessas experiências de grupos que resistem às ofensivas 
de um sistema que está em crise, mas esse Reino requer também relações 
saudáveis e maduras, relações diferenciadas no nosso jeito de ser jovem, 
nas relações com as diferentes gerações, nas relações de gênero e para 
com a Natureza...

Jovem 1: Em 2012, a Agenda Latinoamericana refletiu sobre a cultura do 
“Bem Viver”, uma cultura dos povos indígenas andinos, e que se faz urgente 
no mundo inteiro. Vamos ler esse texto, e após, discutir o que entendemos 
dele. (Texto adaptado)

Mulher e Sumak Kawsay, Bem Viver (Margot 
Bremer – Assunção, Paraguai)

A utopia do Bem Viver se baseia numa concepção cósmica da realidade, 
concebida nas terras andinas da Abya Yala, há milhares de anos, uma 
proposta de convivência chamada Sumak Kawsay pelos quéchuas, que 
inclui toda a sociedade humana e todas as formas de vida que existem na 
terra. Nela não deve haver desigualdade de direitos, nem entre a vida da 
natureza e a vida humana, nem entre homem e mulher, nem entre indígenas e 
não indígenas, nem entre grupos sociais, nem entre as divisões territoriais… 
Deve haver condições favoráveis de vida para todos.
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da nossa realidade. 

É hora de refazer o “caminho único”. Vivemos em um kairós, em que a 
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sintoniza com a irrupção do pluralismo que rompe com o “pensamento 
único”. 
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ultrapassadas para que o Reino tenha lugar, vamos fazer a leitura bíblica no 
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roupa velha. Para vinho novo, jaros novos…”

(Refletir em silêncio, e partilhar depois)

Jovem 3: Não basta “reformamos” as estruturas falidas que temos e 
vivemos. A proposta do Reino é ousada: desconstruir, desaprender, para 
então abrir caminho para o novo. Sobre as novas relações, isso é propositivo 
e é decisivo: ou mudamos nossas relações e percepções a cerca do cuidado 
com a Natureza, e construamos a igualdade entre homens e mulheres, ou 
dificilmente veremos a efetivação do Reino acontecer. Por sermos cristãos 
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necessárias novas relações, novos Homens e novas Mulheres!
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reflexões?

Jovem 2: A Igreja da Amazônia, em especial a Pastoral 
da Juventude amazônica que acolherá jovens da PJ do 
Brasil inteiro, celebram e ofertam suas experiências, suas 

vidas, a Natureza e o seu jeito de ser e de fazer Igreja no regional Norte 1 de 
forma muito intensa e muito mística. O canto que vamos ouvir e cantar é um 
canto muito entoado nessa região que faremos morada em janeiro…

Canto: Oferendas [ou “Uma só será a mesa”] (Disponível em: http://
migre.me/lEeDA)

Jovem 3: Que tal “pintarmos” o Reino juntos e juntas? Temos aqui um 
pedaço de tecido (ou papel), tintas, lápis de cor, giz de cera... E a partir de 
tudo o que refletimos, do desenho que fizemos, qual a imagem do Reino que 
temos em nossa memória e que construímos em conjunto? Vamos traduzir 
ela numa única pintura, levando em consideração os elementos de nossa 
realidade, cultura, jeito de se organizar e viver a fé? Cada um e cada uma 
de nós é convidado/a a contribuir nesse desenho com o desenho que já 
fizemos anteriormente, e assim tornar um único desenho coletivamente! A 
quem fez versos, que tal escrevermos uma poesia?

(A parte da pintura pode ficar para após a oração de envio. É interessante finalizar 
o desenho e/ou a poesia neste encontro, com todos e todas juntos/as. Após, 
pedimos que fotografem o desenho, digitem a poesia, e enviem para o email 
contato@pj.org.br, junto com as informações do grupo: nome e idade 
do grupo, Paróquia/cidade e Diocese. Estaremos publicando no site e no facebook 
da PJ!)

Deus nos envia 

Jovem 3: A construção e a efetivação do Reino são realmente muito 
desafiantes! Precisamos alimentar permanentemente a nossa fé e a nossa 
esperança, e a cada vez que somos provocados e provocadas a ações 
decisivas, que possamos sempre encontrar na oração pessoal e comunitária, 

o alimento para o “perigo” que é nos mantermos unidos e unidas e com 
direção ao Horizonte. 

Jovem 1: Sabemos o por que e por onde estamos caminhando. Para 
finalizar esse nosso encontro de irmãos, vamos juntos e juntas rezar a Oração 
do 11º Encontro Nacional da PJ.

(Oração – Contracapa)

Pai Nosso…

Canto: Pelas Trilhas do Reino (Hino do 11º ENPJ – pág. 21)
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Chegada: Acolher a todos com um abraço, beijos dizendo: 
“Bem vindo/a meu irmão/irmã”. 

Enquanto estão chegando dançar cirandas, brincadeiras de roda. 
Tornar este momento festivo.

(Um/a jovem com veste colorida toca um tambor ou atabaque - Três 
fortes batidas. E diz):

Os tambores dos povos, das memórias e das vidas nos convidam 
a celebrar com alegria esse grande puxirum (mutirão) em preparação, 
espera e esperança para 11º Encontro Nacional da Pastoral da 
Juventude que acontecerá em Manaus/AM, em janeiro de 2015. 
Estamos aqui reunidos em sintonia com milhares de jovens para, 
nesse tempo, rezar com alegria, intensidade e ternura o convite que 
o Mestre nos faz, quando o perguntamos onde Ele vive: "Mestre, 
onde moras? Vinde e vede!". Nosso grupo de jovens é chamado 
também para encontrar e reencontrar o Mestre neste caminhar, 
neste chão sagrado do grupo de jovens e no chão sagrado da 
Amazônia.

(Toca-se mais três vezes o tambor)

Silenciar (Ao som da música Cantos da Floresta  , do grupo Raízes 
Caboclas – Oração Pessoal)

1. Mantra

(Disponível em: 

Toca meu canto, ventos das tardes.

Toca meu rosto, ventos das justiças.

Sopra Deus Tupã nas folhas secas da vida.

Encontro das águas, banho da utopia.

(Toca-se mais três vezes o tambor)

2. Abertura

- Venham juventude, ao Senhor cantar!

Ao Deus do universo venham festejar!

- Seu amor por nós firme para sempre!

Sua fidelidade dura eternamente!

- Jovens do Brasil, jovens a cantar!

Jovens de todo canto venham celebrar!

- No encontro das águas partilhamos o  pão!

A vida e a utopia vem com mutirão.

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espirito,

Glória Trindade Santa, glória ao Deus bendito!

- Aleluia irmãs, aleluia irmãos!

Com a toda a Amazônia a Deus louvação!

- Vem ó Santo Espírito, vem  iluminar,

O
FÍ

C
IO

 D
IV

IN
O

 
D

A
 J

U
V

EN
T

U
D

E
11º ENCONTRO NACIONAL DA 

PASTORAL DA JUVENTUDE

Como arrumar o ambiente

Tecido coloridos, vela, Bíblia, imagem da arte do ENPJ, uma planta/
flor (no vaso ou jarro), cuia/vasilha com água e outra com terra.



O nosso ENPJ vem abençoar.

3. Recordação da Vida

- Queremos aqui, recordar das nossas vivencias nas rodas de conversas. 
Quanta riqueza e partilha intensa. Vamos fazer memória desses momentos 
como parte de um bonito caminhar até o Encontro Nacional, que ecoa em 
nossa realidade.

O que alegra nossos corações? O que nos inquieta? Em que momento ou 
onde encontramos o Mestre? O que queremos recordar?

4. Hino – Pelas Trilhas do Reino (Hino do 11º ENPJ)  ou Ajuri Raízes 
caboclas (a letra dessa musica está no final deste roteiro). Ou outro.

5. Salmo 124(123) – 2ª versão 

Na tradição Cristã, o povo de Deus tinha nos Salmos uma forma de 
agradecer, suplicar e louvar a Deus. O Salmo de hoje é nosso diálogo com 
este mesmo Deus que nos une enquanto povo de Deus.

(Disponível em http://migre.me/mb2l1)

1. Se o Senhor não estivesse a favor da nossa gente,

Diga o povo de Israel... Diga o povo de Israel!

2. Se Olorum não estivesse a favor da negra gente,

Diga o povo de Zumbi... Diga o povo de Zumbi!

3. Se Tupã não estivesse a favor da índia gente,

Diga o clã de Ajuricaba... Diga o clã de Ajuricaba!

4. Se Deus Pai não estivesse a favor da nossa gente,

Diga o povo oprimido... Diga o povo oprimido!

5. Se Deus Mãe não estivesse a favor de nós mulheres,

Diga a gente oprimida... Diga a gente oprimida!

 Solo: Quando nos arrancaram à Mãe-Terra

E invadiram os rios e a floresta,

Nos teria arrastado a correnteza

 E acabado com a gente com certeza...

 E afogado meu povo nas profundezas – ôi

E afogado meu povo nas profundezas! [solista- coro]

6. Olorum, bendito sejas, porque nunca permitiste

Que esses cães nos devorassem... Que esses cães nos devorassem!

7. Ó Tupã, bendito sejas, porque feito um passarinho,

Escapamos dos seus laços... Escapamos dos seus laços!

8. Ó Deus Mãe, bendita sejas em teu nome, o nosso auxílio,

Céus e terras tu criaste... Céus e terras tu criaste! 

9. Ó Senhor, bendito sejas, Olorum, Tupã, Deus Mãe!

Deus-conosco para sempre, Deus-conosco para sempre. 

6. Leitura Bíblica
(Toca-se mais três vezes o tambor. Um/a jovem dança com a palavra).

Aclamação: “Fazei ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 1,38-39).
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7. Meditação - Silêncio

Poema: Encontro das Águas (Rios Negros e Solimões)

Vê bem, Maria, aqui se cruzam: este

É o rio Negro, aquele é o Solimões.

Vê bem como este contra aquele investe,

Como as saudades com as recordações.

Vê como se separam duas águas,

Que se querem reunir, mas visualmente;

É um coração que quer reunir as mágoas

De um passado as aventuras do presente.

É um simulacro só, que as águas donas

Desta terra não seguem curso adverso.

Todas convergem para o Amazonas,

O real rei dos rios do universo;

Para o velho Amazonas, Soberano

Que, no solo brasileiro, tem o Paço;

Para o Amazonas, que nasceu humano,

Porque afinal é filho de um abraço!

Olha esta água, que é negra como tinta;

Posta nas mãos, é alva que faz gosto;

Dá por visto o nanquim com que se pinta,

Nos olhos, a paisagem de um desgosto.

Aquela outra parece amarelaça;

Muito, no entanto, e também limpa, engana;

É direito a virtude quando passa

Pela flexível porta da choupana.

Que profundeza extraordinária, imensa,

Que profundeza mais que desconforme!

Este navio é uma estrela suspensa

Neste céu d´água, brutalmente enorme.

Se estes dois rios fôsssemos, Maria,

Todas as vezes que nos encontramos,

Que Amazonas de amor não sairia

De mim, de ti, de nós que nos amamos...

8. Cântico Evangélico

Cântico de Maria (pág. 21)

9. Preces

Neste fim de tarde, na hora do sol se pôr e da noite chegar,   confiantes 
no Deus de Maria que levanta os humilhados e enche de bens os famintos, 
façamos os nossos pedidos cantando:

18



Ouvi o grito que sai do chão, da juventude em oração!

- Ouve, ó Deus o grito de tantas mães que perderam seus filhos pela 
desigualdade social e violência.

- Ouve, Senhor o gemido que sai da terra em trabalho de parto, renova a 
criação.

- Ó Cristo, ilumina nossos passos rumo ao encontro nacional na realidade 
da Igreja da Amazônia, chão sagrado, ajude-nos a partilhar a vida, o pão e 
a utopia.

-Olha com carinho de mãe a cada um de nós, nossas famílias e amigos. 
Reúne na unidade todas as comunidades do teu povo.

Preces espontâneas / Pai Nosso ecumênico

Oração:

Ó Deus de Amor, tu nos ama com amor de Mãe. Que a tua luz esteja 
presente em toda preparação do Encontro Nacional que possamos vivê-lo 
com clareza e ternura de acordo com teu projeto e nossa missão. Mestre, 
queremos te encontrar e reencontrar na partilha da vida, do pão e da utopia 
no chão da Amazônia, conduz nossas ações para que tudo comece e 
termine em teu nome e se realize pelo teu Reino. Por Cristo nosso Senhor.

Amém!

10. Benção:

O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, com um só 
coração, e uma só alma, agora e sempre. Amém!

– Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Para sempre seja louvado!

11. Saideira 

Rema ligeiro remador, trás as canoas da paz e as cuias 
do amor. 

Vamos fazer missão jovem no chão da Amazônia, fazer 
puxirum. (bis)

Ajuri

Raízes Caboclas

Na terra sagrada de Ajuricaba

ainda ressoa o som do tambor

dizendo ao caboclo que a hora é chegada

pro grande ajuri que já começou.

Que todos os povos da grande floresta

entoem esse canto pra gente se unir

em defesa dos rios, do verde e da vida

e da terra que é nossa num grande ajuri.

Levanta caboclo e canta - ajuri.

Que se cante lá fora a rara beleza

da mãe natureza que a gente cuidou

mas quem canta melhor o valor desta terra

é quem nela nasceu e por ela lutou.

Num grande ajuri o caboclo levanta

dizendo pro mundo que sabe cantar

Barés, banibas, passés, e manaos

tão dentro da gente querendo lutar.
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Hino do 11º ENPJ
Pelas trilhas do Reino
Manoel Nerys / Manacapuru-Am 

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!
na fraternura, seguir o jovem Bom Pastor
Pelas trilhas, com nossa bandeira
ao som da canção, na viola e tambor.

E no encontro das águas 
partilhamos a vida e o pão
Nossa força e nosso alimento,
A utopia do mundo irmão.

Vem entre na roda, neste passo,
No compasso de um abraço;
Faz sorrir meu coração.
Como brisa leve que balança,
Faz assanhar o banzeiro,
quando aperto tua mão! (bis)

Juventude, brasileira,
um mosaico de cores;
amantes da justiça,
Os ídolos da morte, tu vais denunciar.
Ó mestre moreno onde moras, onde tu estás?
No jovem irmão oprimido vinde e verás!
Transformai as cidades dos homens
Na “Civilização do Amor”.
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Virá o dia em que todos ao levantar a vista, veremos nesta 
terra reinar a liberdade. (bis)

1. Minh’alma engrandece o Deus libertador,

se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador

Pois ele se lembrou do seu povo oprimido

e fez da sua serva a Mãe dos esquecidos.

2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade,

pra todos que na terra lhe seguem

na humildade.Bem forte é nosso Deus, levanta o

seu braço, espalha os soberbos, destrói todos os males.

3. Derruba os poderosos dos seus tronos

erguidos com sangue e suor deseu povo oprimido

E farta os famintos, levanta os humilhados,

arrasa os opressores, os ricos e os malvados.

4. Protege o seu povo, com todo o carinho,

fiel é seu amor, em todo o caminho!

Assim é o Deus vivo, que caminha

na história, bem junto do seu povo, em busca da vitória.

5. Louvemos nosso Pai, Deus da libertação,

que acaba a injustiça, miséria e opressão.

Louvemos os irmãos que lutam com

valia, fermentando a história pra vir o grande dia!



Ficha 1 - 24. A Igreja «em saída» é a comunidade de discípulos 
missionários que «primeireiam», que se envolvem, que acompanham, 
que frutificam e festejam. Primeireiam – desculpai o neologismo –, tomam 
a iniciativa! A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou 
a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1Jo 4,10), e, por isso, ela sabe ir 
à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os 
afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os 
excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de 
ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. 
Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa! Como consequência, 
a Igreja sabe «envolver-se». Jesus lavou os pés aos seus discípulos. 
O Senhor envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante 
dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz aos discípulos: «Sereis 
felizes se o puserdes em prática» (Jo 13,17). Com obras e gestos, a 
comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as 
distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à humilhação e assume 
a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Os 
evangelizadores contraem assim o «cheiro de ovelha», e estas escutam 
a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a 
«acompanhar». Acompanha a humanidade em todos os seus processos, 
por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas esperas 
e a fadiga apostólica. A evangelização patenteia muita paciência, e 
evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe 
também «frutificar». A comunidade evangelizadora mantém-se atenta 
aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não perde 
a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio 
do trigo, não tem reações de lamentação ou de alarmismo. Encontra o 
modo para fazer com que a Palavra se encarne numa situação concreta 
e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos 
ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e entregá-la 
até ao martírio como testemunho de Jesus Cristo, mas o seu sonho 
não é estar cheio de inimigos, mas antes que a Palavra seja acolhida e 
manifeste a sua força libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade 
evangelizadora jubilosa sabe sempre «festejar»: celebra e festeja cada 
pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. No meio desta 
exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa torna-
se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da 
liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte 
dum renovado impulso para se dar.

Ficha 2 - 30. Cada Igreja particular, 
porção da Igreja Católica sob a guia do 
seu Bispo, está, também ela, chamada 
à conversão missionária. Ela é o sujeito 
primário da evangelização30, enquanto 
é a manifestação concreta da única 
Igreja num lugar da Terra e, nela, «está 
verdadeiramente presente e opera a 
Igreja de Cristo, una, santa, católica e 
apostólica»31. É a Igreja encarnada num 
espaço concreto, dotada de todos os 
meios de salvação dados por Cristo, 
mas com um rosto local. A sua alegria 
de comunicar Jesus Cristo exprime-se 
tanto na sua preocupação por anunciá-lo 
noutros lugares mais necessitados, como 
numa constante saída para as periferias 
do seu território ou para os novos âmbitos 
socioculturais32. Procura estar sempre 
onde fazem mais falta a luz e a vida do 
Ressuscitado33. Para que este impulso 
missionário seja cada vez mais intenso, 
generoso e fecundo, exorto também 
cada uma das Igrejas particulares a 
entrar decididamente num processo de 
discernimento, purificação e reforma.



Ficha 5 - 74. Torna-se necessária uma 
evangelização que ilumine os novos modos de se 
relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, 
e que suscite os valores fundamentais. É necessário 
chegar aonde são concebidas as novas histórias 
e paradigmas, alcançar com a Palavra de Jesus os 
núcleos mais profundos da alma das cidades. Não se 
deve esquecer que a cidade é um âmbito multicultural. 
Nas grandes cidades, pode observar-se uma trama 
em que grupos de pessoas compartilham as mesmas 
formas de sonhar a vida e ilusões semelhantes, 
constituindo-se em novos setores humanos, em 
territórios culturais, em cidades invisíveis. Na realidade, 
convivem variadas formas culturais, mas exercem 
muitas vezes práticas de segregação e violência. A 
Igreja é chamada a ser servidora de um diálogo difícil. 
Enquanto há citadinos que conseguem os meios 
adequados para o desenvolvimento da vida pessoal e 
familiar, muitíssimos são também os «não-citadinos», 
os «meio-citadinos» ou os «resíduos urbanos». A 
cidade dá origem a uma espécie de ambivalência 
permanente, porque, ao mesmo tempo que 
oferece aos seus habitantes infinitas possibilidades, 
interpõe também numerosas dificuldades ao pleno 
desenvolvimento da vida de muitos. Esta contradição 
provoca sofrimentos lancinantes. Em muitas partes 
do mundo, as cidades são cenário de protestos 
em massa, onde milhares de habitantes reclamam 
liberdade, participação, justiça e várias reivindicações 
que, se não forem adequadamente interpretadas, nem 
pela força poderão ser silenciadas.

Ficha 3 - 49. Saiamos, saiamos para oferecer a 
todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a 
Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos 
leigos de Buenos Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida 
e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja 
enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar 
às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada 
com ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de 
obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve 
santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é 
que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a 
luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma 
comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de 
sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero 
que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas 
que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos 
transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que 
nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão 
faminta e Jesus repete-nos sem cessar: «Dai-lhes vós 
mesmos de comer» (Mc 6,37).

Ficha 4 - 73. Novas culturas continuam a formar-
se nestas enormes geografias humanas onde o cristão 
já não costuma ser promotor ou gerador de sentido, mas 
recebe delas outras linguagens, símbolos, mensagens e 
paradigmas que oferecem novas orientações de vida, 
muitas vezes, em contraste com o Evangelho de Jesus. 
Uma cultura inédita palpita e está em elaboração na 
cidade. O Sínodo constatou que as transformações 
destas grandes áreas e a cultura que exprimem são, 
hoje, um lugar privilegiado da nova evangelização61. Isto 
requer imaginar espaços de oração e de comunhão com 
características inovadoras, mais atraentes e significativas 
para as populações urbanas. Os ambientes rurais, devido 
à influência dos mass-media, não estão imunes destas 
transformações culturais que também operam mudanças 
significativas nas suas formas de vida. 61 Cf. 



Ficha 6 - 87. Neste tempo em que as redes e demais 
instrumentos da comunicação humana alcançaram 
progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir 
e transmitir a «mística» de viver juntos, misturarmo-
nos, encontrarmo-nos, darmos o braço, apoiarmo-
nos, participarmos nesta maré um pouco caótica que 
pode transformar-se numa verdadeira experiência 
de fraternidade, numa caravana solidária, numa 
peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades 
de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades 
de encontro e solidariedade entre todos. Como seria 
bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos 
trilhar este caminho! Sair de si mesmo para se unir aos 
outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno 
amargo do imanentismo, e a humanidade perderá com 
cada opção egoísta que fizermos. 

Ficha 7 - 218. A paz social não pode ser entendida 
como irenismo ou como mera ausência de violência obtida 
pela imposição de uma parte sobre as outras. Também 
seria uma paz falsa aquela que servisse como desculpa 
para justificar uma organização social que silencie ou 
tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que 
gozam dos maiores benefícios possam manter o seu 
estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros 
sobrevivem como podem. As reivindicações sociais, que 
têm a ver com a distribuição dos rendimentos, a inclusão 
social dos pobres e os direitos humanos não podem ser 
sufocados com o pretexto de construir um consenso de 
escritório ou uma paz efémera para uma minoria feliz. A 
dignidade da pessoa humana e o bem comum estão 
por cima da tranquilidade de alguns que não querem 
renunciar aos seus privilégios. Quando estes valores são 
afetados, é necessária uma voz profética. 

Ficha 8 - 219. E a paz também «não se reduz 
a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre 
precário das forças. Constrói-se, dia a dia, na busca 
de uma ordem querida por Deus, que traz consigo 
uma justiça mais perfeita entre os homens»179. Enfim, 
uma paz que não surja como fruto do desenvolvimento 
integral de todos não terá futuro e será sempre semente 
de novos conflitos e variadas formas de violência.

Ficha 9 - 259. Evangelizadores com espírito 
quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo 
à ação do Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito 
faz os Apóstolos saírem de si mesmos e transforma-
os em anunciadores das maravilhas de Deus, que 
cada um começa a entender na própria língua. Além 
disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar 
a novidade do Evangelho com ousadia (parresia), 
em voz alta e em todo o tempo e lugar, mesmo em 
contracorrente. Invoquemo-lo hoje, bem apoiados na 
oração, sem a qual toda a ação corre o risco de ficar 
vã e o anúncio, no fim de contas, carece de alma. 
Jesus quer evangelizadores que anunciem a Boa-
Nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma 
vida transfigurada pela presença de Deus.



A bela arte traçada no cartaz do 11º ENPJ foi  criada pelo artista Chiquinho D’Almeida, 
de Manaus, que em forma de conto, assim a descreve:

“Encontros de vidas:

O cartaz apresenta os diversos encontros de vidas. Ele nasce a partir de uma 
visão poética entre a diversidade deste imenso Brasil, sua natureza, riquezas, e sua 
liberdade de expressão.

Em primeiro plano, a flor das águas, menina índia que se transformou em vitória-
régia – hoje, a flor mais linda dos lagos e igapós. O encontro delas representa a 
Trindade Santa, o Pai, Filho e Espirito Santo, e suas flores brancas significam a 
simplicidade. Flutuam em águas de diferentes cores, um encontro regado de magia 
e mistérios.

O Encontro das Águas, rio Negro e Solimões, rios que tocam as barrancas, são 
horizontes espelhados onde ribeirinhos no seu dia a dia navegam e retiram seu 
sustento. Através desse encontro, represento os mares, rios e lagos de todo o Brasil, 
que são caminhos de missões, mas que estão sofrendo com grandes projetos e 
construções.

Delicadas mãos… Do lado esquerdo, mão de uma jovem, do direito a mão de um 
jovem. Mãos que tecem a utopia e partilham frutos. Em seus dedos, o símbolo do 
abraço das causas, o anel de tucum. Juntos seguram o paneiro, utensilio caboclo 
tecido com talas simples, e que é utilizado para levar a mandioca para fazer a farinha 
ou o peixe que é pão de muitos. Do paneiro nasce a árvore da vida que forma 
o mapa do Brasil, tecida de muito simbolismo tem chão firme, tribais indígenas, 
lembrando as raízes nosso povo de Deus Tupã. No centro surge a logo da PJ, 
uma pastoral que está em defesa da vida das juventudes a exemplo do Mestre. 
Os vários rostos apontam não somente as raças, mas a diversidade de meninos e 
meninas que com seu sotaque, modo de ser e viver, fazem missão em seus lugares 
vitais. São várias as realidades e encontros, o urbano, rural, indígena, ora vertical 
com prédios, ora horizontal com paisagens, ora circular com aldeias. São terras 
sagradas, inspirações e desafios a tantos jovens da minha pátria amada mãe gentil.

Guaraci e Jaci, Sol e Lua, enamorados que se encontram a cada eclipse, são 
estrelas que nos guiam e nos iluminam, luz que nos aquece e estrela que nos 
engrandece. Este encontro vive um dinamismo em arabescos, pois só existe 
encontro com gentileza, partilhando a vida, o pão e a utopia nos olhares, versos 
e cantigas apaixonados e dedicados a ir ao encontro do diferente em busca da 
Civilização do Amor, seguindo o Mestre Jesus”.

A logomarca foi criada pela equipe de comunicação do 11º ENPJ a partir de um símbolo 
esculpido em madeira pelo mesmo artista do cartaz, Chiquinho. O símbolo está sendo 

usado em todas as atividades que acontecem no processo de preparação do Encontro. 
Abaixo segue a o significado da logo, também com a descrição do artista:

“Remamos em águas profundas…

O símbolo que foi entalhado no cedro, madeira reaproveitada, é inspirado no 
refrão do hino ‘Puxirum da Juventude da Amazônia’, de Manoel Nerys, que assim 
canta: ‘Rema ligeiro, remador, traz as canoas da paz, as cuias do amor. Vamos fazer 
Missão Jovem, no chão da Amazônia, fazer puxirum’.

Nele se apresenta o encontro das águas, rio Negro e Solimões, lugar que inspira 
canções, poesia e mistérios. É passagem de dia e de noite de embarcações que 
levam e trazem tantas pessoas simples, revelando histórias de um povo que ama 
suas margens. A canoa é instrumento ribeirinho para a pescaria, e também é 
utilizado por tantos jovens para irem ao encontro das realidades nos beiradões.

Dois jovens: a cunhatã, que vai retirando com a cuia a água que sem demora 
entra na canoa, e o curumim, que por sua vez, em remadas e gestos singelos, 
pacientes em águas de paz, próprio de ribeirinhos, vem nos lembrar que é com 
paciência e atitude que chegaremos à nossa Utopia.

Na canoa os jovens levam a cruz do 11ºENPJ, espreitam diferentes horizontes, 
fazendo o movimento de remadas de 
um caminho, e convidando todos os 
Pjteiros e as Pjteiras a remar, beber 
na mesma cuia e fazer missão no 
chão místico e acolhedor chamado 
Amazônia”

É nessa poesia, arte e mística, e na 
motivação de nossa iluminação bíblica, 
“Mestre, onde moras? Vinde e vede!” (Jo 
1, 38-39), que convidamos os delegados 
e as delegadas para se inscrever durante o 
mês de setembro, no link de inscrição que 
está disponível com os jovens e as jovens 
da Coordenação Nacional da PJ, e que 
representam cada regional da CNBB.

“No encontro das águas partilhamos a 
vida, o pão e utopia”.

Entre os dias 18 a 25 de janeiro, a PJ do 
Brasil inteiro fará morada em Manaus!



Deus, Criador e doador da vida e da liberdade, 
nós vos bendizemos pelos jovens e pelas jovens do nosso imenso Brasil, 

que se encontram para partilhar a vida, o pão e a utopia.

Discípulos e discípulas de teu filho, Jesus Libertador, 
somos muitos e muitas, e estamos em toda parte nesta terra dos Brasis, 

remando contra as correntezas de morte, procurando Tua face no rosto do irmão e da irmã. 
Procuramos-te em todas as partes e ao Te encontrar perguntamos: “Mestre, onde moras?” 

E Tu, num sorriso sereno e cativo, responde-nos: “Vinde e vede!”.

Guiados e guiadas pelo teu Espírito Santo, Mãe de Sabedoria, 
queremos celebrar as alegrias e as esperanças das juventudes do Brasil 

e trabalhar na construção da Civilização do Amor. 
Assim, pedimos a força necessária para lutar e defender a vida do teu povo, 

principalmente da juventude marginalizada, vítimas de uma cultura de violência e extermínio. 
Rogamos ainda pela Igreja do Brasil, 

para que reavivada pelo ardor missionário e pela alegria do anúncio do Evangelho, 
ponha-se, cada vez mais, em atitude de saída, 

sendo acolhedora, atenta e aberta para amar e servir teus filhos e tuas filhas jovens.

Com a força e intercessão de Maria Índia, Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, 
também pedimos, que o 11° Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 

seja sal, fermento e luz na caminhada da juventude brasileira.

Amém, Axé, Awerê, Aleluia.

ORAÇÃO DO 11º ENPJ


