
Somos Pastoral da Juventude organizada dentro da Igreja Católica, no Brasil, 

com linha e metodologia própria, aberta ao novo e com acolhimento dos anseios 

da juventude, garantindo o seu protagonismo, evangelizando de forma 

inculturada na realidade em que vivemos.

Somos jovens felizes, apaixonados, ternos e motivados pela fé. Encaramos a 

vida com potencial criativo muito grande, valorizando a arte (dança, poesia, 

música...), o lazer, o corpo, o símbolo, a cultura, com ardor, sonhos e amor pela 

causa do Reino de Deus.

Somos jovens das diversas realidades regionais do país, na maioria 

empobrecida e, a exemplo de Jesus Cristo e da Igreja da América Latina, 

fazemos opção pelos pobres e jovens. Encontramo-nos em grupos para 

partilhar e celebrar a vida, as lutas, os sofrimentos e cultivar a amizade 

baseada em  uma formação integral e mística próprias.
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“O meu desejo é a vida do meu povo.”

(Est 7,3)

Com grande alegria apresentamos “Pastoral da Juventude: um jeito de ser e fazer - SOMOS 
IGREJA JOVEM”.  A publicação é fruto de muitas mãos. Trata-se de uma contribuição para o processo 
de evangelização da Pastoral da Juventude no Brasil, colaborando para o fortalecimento da identidade 
desta Pastoral junto aos jovens que, organizados pela imensidade de nosso Brasil, estão nos grupos de 
jovens, nas coordenações paroquiais, diocesanas, regionais e nacionais, acompanhados pelos assesso-
res, na tarefa do caminho que se constrói conjuntamente. 

A realização dessa publicação envolveu um minucioso trabalho de escuta, com a preocupação de 
oferecer um fruto que reflita a pluralidade de jovens das diferentes regiões do Brasil, apresentando o 
que os marca e os une como PJ, com destaque para a identidade, por meio da memória espalhada no 
caminho, tendo como horizonte o Reino, ao mesmo tempo lugar de ida, de chegada e de realização da 
vida plena. 

O processo histórico vivido pela Pastoral da Juventude é movido pela força do protagonismo juvenil 
que se organiza em torno da vida em grupo, em resposta às ausências e possibilidades de viver uma 
formação integral, por intermédio do seguimento de Jesus de Nazaré, contribuindo na construção de 
um projeto de sociedade que tenha como base a defesa da vida da juventude e de toda a sociedade em 
seu sentido mais pleno. 

Tendo como eixo “um jeito de ser e fazer” e, como estribilho, “SOMOS IGREJA JOVEM”, colocamos 
muita esperança neste instrumento. Ele, na sua razão de construção, sempre pautou a importância da 
articulação da caminhada pastoral como ação pedagógica, que se constitui com e para os jovens que 
procuram ser a Igreja da Boa-Nova e das utopias, lugar da realização do sonho de Deus e do projeto de 
Reino para a humanidade. 

APRESENTAÇÃO
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Além de tudo isso, essa publicação carrega em si um momento e uma época no percurso da caminhada 
da Pastoral da Juventude rumo à construção do Reino de Deus, uma pastoral movida pelo compromisso 
histórico com os jovens empobrecidos, sujeitos da novidade e dos direitos.  

Convocamos a cada um de vocês para que sejam multiplicadores da Boa-Nova e desse material jun-
to aos jovens, tratando-o como subsídio de estudo, contribuindo na formação dos jovens dos grupos 
e no processo a ser vivido até a Ampliada de 2014. Sigamos juntos, na fidelidade ao projeto de Jesus, 
construindo sempre nossa história com muitas mãos e em mutirão.

Saudações no Divino que faz morada na juventude!

8 de dezembro de 2011
Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora

Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude
Comissão Nacional de Assessores da Pastoral da Juventude
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A história da Pastoral da Juventude é tecida com muitas mãos e feita em mutirão por milhares de 
jovens, assessores, religiosos, religiosas, padres, bispos, leigos e leigas em todos os cantos de nosso 
querido e amado Brasil.

Este subsídio de estudo que com grande alegria entregamos a cada um e cada uma de vocês é tam-
bém um esforço coletivo de muitas mãos. Agora convidamos que colaborem na sistematização da cami-
nhada da PJ, por meio deste subsídio. 

Pastoral da Juventude: 
uma história tecida com muitas 
mãos e feita em mutirão
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Em janeiro de 2014, a PJ no Brasil realizará mais uma Ampliada Nacional, tempo de avaliar e planejar 
a caminhada. Também será momento de revisitar este subsídio, mas não queremos fazê-lo apenas com 
os delegados que estiverem presentes. Desejamos que todos os envolvidos no processo de evangeliza-
ção juvenil possam contribuir com este material, sejam eles jovens ou assessores, leigos, leigas, bispos, 
padres ou religiosos, pertencentes a coordenações e assessorias regionais, diocesanas, paroquias ou co-
munitárias, Congregações Religiosas, Centros e Institutos de Juventude, Pastorais Sociais, Movimentos 
eclesiais Juvenis e outras organizações ou expressões juvenis. 

É nesse sentido que todos estão convidados a enviar contribuições, sugestões e revisões 
ao material que agora entregamos a vocês. Convidamos todos a criar momentos de estu-
do para debater o conteúdo que está em nossas mãos e enviar suas contribuições ao 
e-mail publicacoes@pj.org.br.

Nesse caminho de preparação à Ampliada Nacional da PJ em 2014 e de 
estudo deste subsídio, além de receber as contribuições no e-mail, tam-
bém teremos outros passos de avaliação e análise. Portanto, iremos 
disponibilizar no site da PJ (www.pj.org.br) formulários para o envio 
de contribuições, a partir de fevereiro de 2012.

Nosso desejo é que, ao fim da Ampliada, tenhamos um material 
construído com a ajuda de todos que acreditam na proposta da PJ e que 
assumem a vida da juventude como causa. Sigamos juntos, construindo essa 
história da PJ com muitas mãos e em mutirão.
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“O desafio para o jovem – assim como para todos os 

que aceitam Jesus como caminho – é escutar a voz de Cristo 

em meio a tantas outras vozes.”  

(Doc. 85 CNBB)

Com o desejo de registrar e sistematizar a caminhada da Pastoral da Juventude (PJ) é que organiza-
mos este subsídio de estudo. Sabemos que ele não é o fim, mas é parte da travessia que estamos fazendo 
e construindo. Este subsídio serve, além de reunir as reflexões acumuladas durante alguns anos, para ser 
luz no caminho que está sendo desenvolvido pelas coordenações, lideranças e assessores. Nesse sentido, 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2011-2015), nos chamam a atenção para

A beleza da juventude e os inúmeros desafios para a plenitude de sua vida exigem urgentes inicia-

tivas pastorais nas diversas instâncias de nossa ação evangelizadora. [...] O combate à apologia e ao 

uso de drogas, a todo tipo de violência e extermínio de jovens, uma atraente proposta vocacional e 

a oferta de um itinerário para a organização de seu projeto pessoal de vida contribuirão com a vida 

plena desta parcela tão significativa de nossa Igreja e da sociedade.1

Em comunhão com a Igreja e sinalizando respostas aos clamores da juventude brasileira por subsí-
dios atualizados, apresentamos a 2ª edição do subsídio Pastoral da Juventude: um jeito de ser e fazer  
– Orientações para a caminhada: um CORPO em construção2 – que agora assume o nome: Pastoral da 
Juventude: um jeito de ser e fazer Somos Igreja Jovem, destacando a revisão do material, com conside-
ração especial aos itens de organicidade, aos projetos nacionais e à inserção dos princípios da PJ, temá-
ticas construídas e aprofundadas com base na da Ampliada Nacional de Imperatriz, em 2011.

Pastoral da Juventude: um jeito de ser e fazer Somos Igreja Jovem registra e organiza a ação da 
Pastoral da Juventude trazendo parte de sua história, seu projeto de evangelização de adolescentes e 
jovens e, também, as orientações que demarcam o seu jeito de ser, crer e atuar.

1 CNBB, 2011, n. 81
2 Agradecemos às pessoas que colaboraram na escrita desta publicação. Em especial ao organizador Lourival Rodrigues da Silva.

DO QUE 
ESTAMOS FALANDO
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O presente subsídio é fruto da caminhada da PJ nos últimos anos, de modo especial, das reflexões 
das Ampliadas Nacionais da Pastoral da Juventude e da revisão do subsídio “Pastoral da Juventude: um 
jeito de ser e fazer – Orientações para caminhada: um corpo em construção”, lançado em Natal (RN), 
durante o 9º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, em 2009. Tem a finalidade de reunir as ini-
ciativas e pistas de ações dos Projetos Nacionais da PJ assumidos na Ampliada Nacional de Salgado  (SE) 
(2005), reafirmados na Ampliada Nacional de Palmas (TO) (2008) e revisados na Ampliada de Imperatriz  
(MA) (2011). É um subsídio que pode ser usado por estudiosos, pesquisadores na área de juventude, 
assessores e pelas lideranças juvenis em todas as instâncias da organicidade da PJ: grupos de base, co-
ordenações paroquiais, setoriais, diocesanas, regionais e nacionais. 

Pastoral da Juventude: um jeito de ser e fazer – Somos Igreja Jovem procura suscitar nos jovens, de 
acordo com a realidade em que vivem e do encontro pessoal com Jesus Cristo, um processo de conver-
são pessoal, social e eclesial, possibilitando uma ação missionária mais dinâmica e profética.

Desejamos que esta 2ª edição seja um instrumento para subsidiar encontros de formação e articu-
lação da caminhada pastoral, trazendo luzes para a ação evangelizadora dos jovens, que tem sede da 
Palavra de Deus e sonham com a “Civilização do Amor”. 
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QUEM SOMOS NÓS, 
PASTORAL DA 
JUVENTUDE?
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“Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe.”

(Almir Sater)

Identidade é o conjunto de características e circunstâncias que distinguem pessoas ou coisas e, gra-
ças a esta, é possível individualizar-se. Normalmente discutimos identidade3 quando queremos afirmar 
quem somos, o nosso lugar no mundo e, também, do que é próprio da nossa natureza. No caso da Pas-
toral da Juventude, ao se falar de identidade, ela quer deixar claro qual é a sua tarefa, o seu jeito de ser, 
crer, fazer e celebrar.

A partir de 1994, a PJ, em seus Encontros Nacionais, foi buscando clarear a sua identidade enquanto 
grupo organizado da Igreja Católica. Em Divinópolis (MG), em 1996, ela pontuou sete aspectos como sendo 
sua identidade:

1. Somos Pastoral da Juventude organizada dentro da Igreja Católica, no Brasil, com linha e meto-
dologia própria, aberta ao novo e com acolhimento dos anseios da juventude, garantindo o seu 
protagonismo, evangelizando de forma inculturada na realidade em que vivemos.

2. Somos jovens felizes, apaixonados, ternos e motivados pela fé. Encaramos a vida com potencial 
criativo muito grande, valorizando a arte (dança, poesia, música...), o lazer, o corpo, o símbolo, 
a cultura, com ardor, sonhos e amor pela causa do Reino de Deus.

3. Somos jovens das diversas realidades regionais do país, na maioria empobrecida e, a exemplo 
de Jesus Cristo e da Igreja da América Latina, fazemos opção pelos pobres e jovens. Encontra-
mo-nos em grupos para partilhar e celebrar a vida, as lutas, os sofrimentos e cultivar a amizade 
baseada em uma formação integral e mística próprias.

4. Somos grupos de jovens motivados pela fé, atuando dentro das comunidades eclesiais, a servi-
ço da sua organização e animação.

3 Assumimos o objetivo geral das Pastorais da Juventude do Brasil, presente no Documento de Estudo 76 da CNBB  (CNBB, 1998).

QUEM SOMOS NÓS, 
PASTORAL DA 
JUVENTUDE?
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5. Atuamos, também, na sociedade, inseridos nos movimentos sociais, com destaques para a par-
ticipação política partidária, movimentos populares e outras organizações que lutam em defesa 
da vida e da dignidade humana.

6. Organizamo-nos de acordo com as coordenações dos grupos, paróquias, setores ou regiões 
pastorais, dioceses e regionais, inseridos na Igreja Católica do Brasil e da América Latina. Assim 
construímos e registramos nossa história, criando unidade na diversidade.

7. Diante de uma política desumana de manipulação dos meios de comunicação social e de uma 
realidade tão diversa, ousamos assumir e propor os projetos da Pastoral da Juventude do Bra-
sil, como alternativa na construção da Civilização do Amor, sendo presença gratuita e qualifica-
da no meio da juventude, atuando também em parceria com outras pastorais e organizações 
da sociedade.
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A IDENTIDADE VISUAL
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A marca de uma organização resume valores e potencialidades, sendo sinal que apresenta a institui-
ção para a sociedade.

No caso da Pastoral da Juventude, a sua identidade diz muito da proposta de sua existência e é, 
também, um símbolo repleto de inspiração pelo que representa há mais de três décadas e que motiva 
os grupos de jovens ao perceberem que fazem parte de uma organização mais ampla, que acontece em 
outros níveis e espaços no país.4

Evolução da identidade
Com a constante mudança da conjuntura juvenil, se fez necessário, ao longo das mais de três dé-

cadas, a reformulação do logotipo de forma mais esporádica e pouco sistematizada. Porém, diante de 
uma sociedade pós-moderna e de uma cultura midiática, refletiu-se sobre a necessidade de uma iden-
tidade mais consolidada e que reafirmasse de forma jovial e atual o amadurecimento da Pastoral da 
Juventude na ação evangelizadora no Brasil.

Após o estudo das principais formas de identificar a PJ nas marcas já existentes e também das utiliza-
das pelas (arqui)dioceses, paróquias, grupos, apresentamos o processo que foi feito ao longo da história 
da organização, com a evolução da identidade do logotipo da PJ: 

4 CNBB, 2007, n. 190.

A IDENTIDADE VISUAL
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 Destacamos, também, que desde o primeiro logotipo criado, passando pelos que temos conheci-
mento e, principalmente, os anteriormente representados, todos foram criados por jovens de alguma 
diocese no Brasil.

Assim, diante dos estudos aprofundados, das análises realizadas e tendo em vista a necessidade 
da consolidação de uma identidade diante da constante evolução da comunicação, apresentamos 
o logotipo indicado como oficial da Pastoral da Juventude e também suas características principais 
(tipologia e cor).

Características
O símbolo apresenta uma cruz estilizada, como se ela estivesse deitada no chão, servindo de estrada, 

um caminho, rumo à “Civilização do Amor”, tão citada em nossos documentos e proferida pelo saudoso 
Papa Paulo VI para os jovens de todo o planeta.

A sigla PJ, dentro do caminho, nos remete para a ne-
cessidade de estar inserido na vida do jovem, nos lugares 
vitais, caminhar nas bases, com os grupos de jovens orga-
nizados nas comunidades eclesiais. 

A cor vermelha do nosso símbolo é a cor da paixão, 
do amor, da responsabilidade e da luta. Paixão e amor 
pelo novo, pelo protagonismo juvenil, pela utopia. 
Quando realmente estamos apaixonados, a gente res-
peita, cuida e ama. 

Enfim, amar nos leva à “Civilização do Amor”, a ser-
mos construtores do Reino de Deus remetendo-nos à 
responsabilidade, ao cuidado, ao respeito, à luta pela justiça, por uma vida digna e por condições 
básicas para todos. 

O círculo em volta é a forma perfeita, em que todos são iguais e têm a mesma importância. É a forma 
usada nas reuniões de grupos, que não deixa ninguém de fora, em que todos se olham, todos têm voz e vez. 
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Tipologia
A identidade é composta pelo nome Pastoral da Juventude na tipografia (fonte) Hasty Pudding.

A tipografia institucional é o conjunto de caracteres adotado para identificar e padronizar os textos 
utilizados nas diversas comunicações da organização. 

Além do nome da instituição, é também utilizada a inscrição da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), pelo fato de a PJ estar inserida, organicamente, à Igreja do Brasil e seu 
episcopado.

Cor
A cor em tom vermelho é o PANTONE 1788 C. Na separação de cores CMYK possui 

C: 0 M:100 Y:100 K: 0.
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MEMÓRIA DA CAMINHADA 
DA PASTORAL DA JUVENTUDE
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“O que a memória amou ficou eterno.”

(Adélia Prado)

Recordar e resgatar a história da PJ é um ato de rever lugares, pessoas, olhos e sorrisos de milhares 
de jovens que foram se tornando protagonistas por causa do projeto de Jesus Cristo. Esta história é um 
pequeno aperitivo dessa ação que fez a Igreja do Brasil mais comprometida e engajada na construção 
dos sinais de vida, especialmente no mundo juvenil.

Não é um erro dizer que a história da Pastoral da Juventude começa pelos anos 70 ou, ainda, com a Ação 
Católica Especializada (JAC – Juventude Agrária Católica, JEC – Juventude Estudantil Católica, JIC – Juven-
tude Independente Católica, JOC – Juventude Operária Católica, JUC – Juventude Universitária Católica), 
nos anos 60. Aprendemos muito da Ação Católica, da Teologia da Libertação e da Pedagogia do Oprimido.

No final da década de 70 e no início dos anos 80 a Igreja vivia um período de grandes expectativas 
e articulações. Foi em 1983, por isso, que se deu, efetivamente, o 1º Encontro Nacional dos grupos de 
jovens, com delegados de todos os Regionais da Igreja do Brasil. Medellín e Puebla haviam trazido no-
vos ares para a ação pastoral com a opção concreta pelos pobres e pelos jovens. Essa opção possibilitou 
ampliar o trabalho que vinha sendo desenvolvido com a juventude, para a construção de uma proposta 
mais orgânica. Nesse caminho a CNBB, no período entre 1973 e 1978, realizou algumas tentativas de 
articulação da PJ com o objetivo de reunir as experiências esparsas pelo Brasil.5

Fruto da opção preferencial pela juventude, assumida pela Igreja Latino-americana em Puebla (1979) 
e após as tentativas de organização da PJ, a CNBB nomeia, em 1981, o Pe. Hilário Henrique Dick como 
assessor nacional, e em 1983, é criado o Setor Juventude da CNBB, e nomeado o Pe. Jorge Boran, para 
acompanhar as Pastorais da Juventude, a relação com as congregações, movimentos juvenis e a diversi-
dade de trabalhos realizados por outras iniciativas na Igreja.6

5 CNBB, 1998, pg. 104.
6 Idem, pg. 106

MEMÓRIA DA CAMINHADA DA 
PASTORAL DA JUVENTUDE
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As dioceses passaram, então, a organizar a evangelização dos jovens em pequenos grupos (entre 12 
a 25 jovens) e, para melhor acompanhar a organização e formação dos jovens, iniciou-se a articulação 
de encontros nacionais com o propósito de melhorar a comunicação e proporcionar o intercâmbio e a 
sistematização de experiências.  

A PJ, na sua totalidade, foi valorizando e incluindo em sua caminhada, aos poucos, novas experi-
ências de trabalho com a juventude 
baseada em seu meio específico: ju-
ventude rural, juventude estudan-
til, juventude universitária e juven-
tude dos meios populares – o que 
lhe foi exigindo uma nova forma de 
se articular e se organizar. 

Os encontros e assembleias 
tornaram-se momentos ricos de 
refletir sobre o acompanhamento 
dos jovens para a vida em grupo. A 
Pastoral da Juventude iniciava, por 
isso, seus Seminários para Assesso-
res, que serviram como laboratórios 
e espaços de reflexões importantes 
de temas, como: o processo de edu-
cação na fé, a metodologia de trabalho com jovens, o mundo do trabalho, a cultura, o planejamento da 
ação pastoral, a missão, e tantas outras discussões. 

A Pastoral da Juventude realizava seu planejamento e deliberação (definindo planos de ação, orga-
nização interna etc.) nas Assembleias Nacionais da Pastoral da Juventude do Brasil. A partir da 11ª As-
sembleia Nacional da Pastoral da Juventude (ANPJ), em 1995, surgiu a Pastoral da Juventude do Brasil 
(PJB), uma organização em que quatro Pastorais de Juventude: Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral da 
Juventude do Meio Popular (PJMP), Pastoral da Juventude Estudantil (PJE) e Pastoral da Juventude Ru-
ral (PJR) reivindicavam participação paritária – o que trouxe muitos questionamentos. A Assembleia da 
PJB não era mais a Assembleia da PJ.  Essas datas são marcantes, pois, a partir dela, a PJ não concentra 
mais sua articulação no espaço da PJB, mas decide fazer um caminho de reflexão que vai culminar em um 
novo modelo de organização própria, sem deixar de pertencer ao todo.
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Ao incorporar novas formas de se organizar, apareceram, também, momentos de conflitos e crises que 
possibilitaram abrir a discussão sobre o melhor espaço e metodologia para se chegar até os adolescentes 
e jovens. Para a organização interna da PJ essas mudanças causaram principalmente dois problemas: 

1.    a PJ não tinha mais um espaço próprio de deliberação e planejamento em que pudesse discuti 
sua articulação nacional interna e seus desafios específicos;

2.   a participação da PJ nessas Assembleias ficou reduzida, pois essa se dava de forma paritária, ou 
seja, com vagas distribuídas igualmente entre as pastorais e não por regionais como antes. Isso 
provocou um distanciamento muito grande das dioceses com a instância nacional.

Até a 10ª Assembleia Nacional da PJ (ANPJ), em Vitória (ES), em 1993, cada pastoral específica (me-
nos a PJ como tal) tinha sua organização própria com possibilidade maior de assimilar outra estrutura 
organizativa para a PJ do Brasil. A PJ, no entanto, ainda não tinha sua organização própria. Os delegados 
da 10ª ANPJ, que representavam o que era chamado de PJ Geral, perceberam que, para avançar com 
segurança, era preciso dar tempo para que essa articulação de PJ pudesse se organizar.  Sentiu-se a ne-
cessidade e a importância de um espaço de reflexão e entreajuda para os jovens da PJ,  repensarem uma 
organização própria. Por certo tempo a PJ ficou um pouco perdida, pressionada a criar uma estrutura 
própria. Esse período foi, também, de intensa produção de cartas, textos e materiais de estudo sobre a 
identidade, missão e especificidade.

É nesse contexto que começaram os Encontros Nacionais da PJ, sem a participação da PJR, da PJE e 
da PJMP. Os três primeiros encontros nacionais aconteceram em clima um tanto tenso, de angústia, de 
luta e de esperança, mas que se foi aclarando com o decorrer da caminhada. Tratava-se de uma busca 
de identidade e de inserção na caminhada de conjunto das outras Pastorais de Juventude.

Nessa caminhada, a PJ celebra e reconhece o apoio, a presença e o acompanhamento que a organização 
recebeu ao longo do tempo. Merece destaque especial a presença efetiva e o acompanhamento da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, por intermédio do Setor Juventude. 

A essa presença e apoio, figuram-se com muita importância, igualmente, os Centros e Institutos de 
Juventude, que por meio da Formação, Assessoria e Pesquisa, sempre se colocaram como estrutura de 
apoio à organização de todas as Pastorais da Juventude.



Nos quase mais de 30 anos que a PJ vai festejando é evidente que sempre 
houve novidades que, por vezes, não deixavam de tomar a feição de dificul-
dades, algumas mais intrínsecas (organização interna) e outras de caráter 
mais “extrínseco”, levantando novidades, limites e novas maneiras de 
realizar a missão.



PARA ONDE CAMINHAMOS
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“Quero a utopia, quero tudo e mais [...].”

(Milton Nascimento)

Queremos despertar os jovens para a pessoa e a proposta de Jesus Cristo e de-
senvolver com eles um processo global de formação baseado na fé, para formar 
líderes capacitados para agir na comunidade, atuar na própria PJ, em outros 
ministérios da Igreja e em seu meio específico, comprometidos com a liber-
tação integral do homem e da sociedade, levando uma vida de comunhão 
e participação, de modo que contribuam concretamente com a cons-
trução da Civilização do Amor.

PARA ONDE CAMINHAMOS
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NOSSA MISSÃO E CHAMADO
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“É missão de todos nós.

Deus chama e quero ouvir a tua voz.”

(Zé Vicente)

 A missão da Pastoral da Juventude traz como eixo inspirador o texto de Lucas (4, 18-22) 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa 

Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da 

vista; para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor.” Em seguida Jesus 

fechou o livro, o entregou na mão do ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga 

tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu essa passagem 

da Escritura, que vocês acabaram de ouvir”. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras 

cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: “Este não é o filho de José?”.

Com base nesse texto orientamos nossa ação, convencidos de que a PJ tem a missão de anunciar e 
testemunhar o Reino de Deus, movida pela proposta libertadora de Jesus Cristo, animada pelo Espírito 
Santo, buscando concretizar a “Civilização do Amor”. 

1. A missão é que dá a vida e sentido para a PJ. É o eixo determinante. É o agir concreto de jovens 
participantes da comunidade eclesial, dando testemunho de nossa fé, inspirados na pessoa e 
na proposta de Jesus Cristo e animados pelo Espírito Santo.   

2. A PJ, como parte da Igreja latino-americana, assume a evangélica opção pelos pobres e pelos 
jovens. Como jovens vamos ao encontro de todos os jovens nas diversas realidades eclesiais e 
sociais, sendo sensíveis e solidários às suas dores, desejos, alegrias, necessidades, potencialida-
des e anseios... 

3. Queremos que todos nós, jovens, sejamos comprometidos com a libertação individual e coleti-
va, resgatando a cidadania.

4. Queremos ser capazes de denunciar as situações de morte, anunciando e testemunhando o 
Reino de Deus.

NOSSA MISSÃO E CHAMADO
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5. Por isso, buscamos descobrir alternativas, propor ações concretas que respondam aos proble-
mas que nós, jovens, vivemos, procurando utilizar recursos, pedagogia e linguagem que contri-
buam para concretizar os sinais da CIVILIZAÇÃO DO AMOR. 
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NA CONSTRUÇÃO DO REINO
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“Somos quem podemos ser.

Sonhos que podemos ter.”

(Engenheiros do Havaí)

Na construção do Reino assumimos o que nossos companheiros do Rio Grande do Sul exprimiram 
em “Nossa Vida, Nossa Fé. Elementos para a construção do Marco Referencial”; igualmente tomamos os 
sonhos da Pastoral Juvenil da América Latina por ocasião do III Congresso Latino-americano de Jovens, 
realizado na Venezuela, em setembro de 2010. Portanto: 

1. Sonhamos com uma juventude participativa, consciente, engajada e formada, sabendo e co-
nhecendo seu meio e sua realidade; uma juventude missionária, organizada, ousada, autêntica, 
realizada, feliz, verdadeira e sonhadora.

2. Sonhamos em reavivar, no homem e na mulher, a liberdade e a igualdade, em dignidade e di-
reitos, tendo por base os valores do Evangelho. Que nossa vida e nossa fé nos levem a entender 
as relações de gênero.

3. Sonhamos uma sociedade que tenha como primado a pessoa humana (o ser), um projeto so-
cial claro e justo, com condições e oportunidades para todos, sem preconceitos, com vivência 
e testemunho dos valores evangélicos, valorizando a diversidade e riquezas da pessoa e da 
juventude. Sonhamos uma sociedade democrática, justa e de paz, que defenda o direito à vida 
digna, onde sejamos reconhecidos e valorizados, encontrando um sentido pleno para viver, sen-
do protagonistas dos processos transformadores da realidade. 

4. Acreditamos na presença da Trindade. Do Pai que tudo criou e justifica nossa postura de res-
peito ao ecossistema, abençoando-nos como co-criadores ativos e criativos (Gn 1, 28); do Filho, 
Palavra revelada que assumimos como caminho e proposta de seguimento; do Espírito, enviado 
pelo Filho e pelo Pai, instigando-nos a sermos uma Igreja-comunidade. 

5. Sonhamos com uma Igreja apaixonada, profética, evangelizadora, acolhedora, orante, missionária, 
transformadora e comprometida com o Projeto de Jesus Cristo, procurando maior participação dos 
jovens na comunidade, valorizando o ecumenismo e com uma opção preferencial pelos pobres, 
adaptada às diferentes realidades. Sonhamos uma Igreja Povo de Deus, de comunhão e participação.

NA CONSTRUÇÃO DO REINO



 43

6. Sonhamos uma Pastoral Juvenil audaz, orgânica e profética, que acolha e propicie o encontro 
com Jesus Cristo e acompanhe os processos pessoais e grupais de formação integral, transfor-
mando-nos em verdadeiros discípulos missionários.

7. Desejamos cultivar uma espiritualidade que recupere o sentido da presença de Deus na criação, 
pela encarnação, que aprenda dos pobres a viver com sobriedade e partilha, e valorize a sabe-
doria dos povos indígenas no tocante à preservação da natureza. Um ambiente de vida para 
todos! Assim, apostamos na ecopolítica, que cria condições sociais que exigem, legalmente, o 
cumprimento dos requisitos de defesa da natureza.

8. Acreditamos na “Civilização do Amor” e em seus valores básicos: sim à vida; sim ao amor como 
vocação humana; sim à solidariedade; sim à liberdade; sim à verdade e ao diálogo; sim à parti-
cipação; sim ao esforço permanente pela paz; sim ao respeito pelas culturas; sim ao respeito à 
natureza; sim à integração latino-americana.

9. Dizemos não ao individualismo, à absolutização do prazer, ao consumismo, à intolerância, à 
injustiça, à discriminação, à marginalização, à corrupção e à violência. 

10. Defendemos o primado pela vida humana sobre qualquer outro valor ou interesse; primado 
da pessoa sobre as coisas; da ética sobre a técnica; do testemunho e da experiência sobre as 
palavras e as doutrinas; o serviço sobre o poder; a economia solidária sobre a produção de ri-
queza; a identidade cultural latino-americana sobre outras influências culturais hegemônicas; 
primado da fé e da transcendência sobre toda tentativa de absolutizar o ser humano.

11. Sonhamos com um país liberto das estruturas de corrupção, injustiça, consumismo exacerba-
do, com uma terra sem males, sem discriminação de raça, classe social ou qualquer forma de 
exclusão, que respeite as diferenças culturais e históricas, que incentive o protagonismo juvenil 
por meio das políticas públicas de juventude, possibilitando ao jovem a educação, moradia, 
emprego etc., evitando a marginali-
zação da juventude; sonhamos que 
a mesma seja vista como sujeita de 
direitos; que os políticos sejam sé-
rios e comprometidos com os valores 
éticos,  trabalhando para uma nação 
mais justa, fraterna e solidária e que, 
acima de tudo, defendam a vida em 
plenitude para todos os jovens.  
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“Caminhamos com Jesus para dar vida aos povos.”

(Hino III Congresso Latino-americano de Jovens)

A Pastoral da Juventude sistematizou, ao longo da sua caminhada, princípios, que visam a iluminar 
a prática pastoral dos jovens e assessores pejoteiros organizados nas diferentes instâncias. Esses princí-
pios foram revisitados na Ampliada Nacional de Imperatriz. Os mesmos incorporam valores assumidos 
ao longo da história da PJ, como o seguimento a Jesus Cristo, o protagonismo juvenil, a opção preferen-
cial pelos jovens pobres, o ecumenismo, entre outros, a seguir: 

1. Com base no projeto e na pessoa de Jesus Cristo ter o jovem como protagonista e agente liber-
tador, tornando-o sujeito da história, de acordo com seu meio.

2. Ser Igreja, comunidade que se reúne ao redor do Ressuscitado para anunciar o Reino, como 
lugar vital de formação e ação de discípulos missionários de Jesus Cristo, fortalecendo espa-
ços de comunhão e participação.

3. No seguimento a Jesus Cristo, evangelizar e deixar-se evangelizar em função das diferentes 
realidades e culturas, privilegiando a juventude empobrecida.

4. Ter nos jovens empobrecidos, em particular, nos excluídos, o seu referencial na formação de 
agentes de transformação. 

5. Assumir a originalidade da juventude nas diferentes realidades e experiências. 

6. Valorizar e reconhecer a pessoa em todas as suas dimensões, fazendo emergir a Nova Mulher 
e o Novo Homem.

7. Enfatizar a gestação da Nova Mulher e do Novo Homem, vivenciando as diferenças e valori-
zando o que é próprio de cada um.

8. À maneira de Jesus Cristo, que se encarnou e resgatou os valores da cultura de seu povo, cultivar uma 
espiritualidade inculturada nas diversas realidades do jovem  latino-americano.

9. Ajudar o jovem a experimentar e a vivenciar o sentido pascal na própria vida.

PRINCÍPIOS DA 
PASTORAL DA JUVENTUDE
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10. Resgatar e construir a cidadania como meio de superação da opressão e da exclusão. 

11. Ter, em seus jovens, os sujeitos da ação transformadora, gerando o Novo.

12. Ajudar, principalmente pelo testemunho, a concretizar a proposta de Jesus Cristo na realida-
de em que vivemos. 

13. Aprofundar uma espiritualidade ecumênica e aberta ao diálogo inter-religioso, considerando 
que os valores da paz, da justiça, do amor e da vida são valores universais.
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“Vidas pela vida, vidas pelo Reino. Todas as nossas vidas, como a sua vida.

Como a vida d’Ele, o mártir Jesus.”

(Pedro Casaldáliga)

A espiritualidade é o que nos alimenta e nos dá vida. É o sopro de Deus que age em nosso ser. Essa 
espiritualidade7 necessita ser alimentada no dia a dia e no contato íntimo com Deus por meio da Palavra 
e da Eucaristia, que nos leva a nos comprometermos com o outro e a outra, com a comunidade e com 
a transformação de tudo que é contrário ao que Deus quer. Por isso, dizemos que a espiritualidade da 
Pastoral da Juventude8 é:

1. Cristocêntrica: centrada em Jesus, amigo companheiro de caminhada.

2. Mariana: Maria se compromete com o projeto de Deus. É exemplo de fidelidade, disponibilida-
de e entrega.

3. Comunitária e eclesial: é no grupo e na comunidade que o jovem se identifica, partilha suas 
experiências e sonhos. 

4. Leiga e Missionária: a presença do espírito nos grupos e comunidades instiga o jovem a servir os 
outros e a descobrir sua vocação missionária.

5. Encarnada e libertadora: o Filho de Deus se encarna na realidade humana. Tem uma ligação de 
fé e vida. Tal presença é ativa e efetiva, lutando pela libertação.    

6. Orante: valoriza os momentos de oração pessoal e comunitária. A liturgia e as celebrações ex-
pressam a espiritualidade que nos alimenta e anima.

7. Celebrativa: a alegria da juventude manifesta-se na celebração da vida e do Espírito como festa 
inspirada na vitória pascal. A realização de encontros, festas, liturgia, caminhadas, entre outros, 
são momentos de viver o Deus-felicidade que nos anima e revigora para a ação concreta.

7 PJB, 2000.
8 Ser Pejoteiro – Pastoral da Juventude Diocese de Rio Preto. 
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A nossa referência é a fundamentação da fé 
e no compromisso de luta e pé no chão. Nossa 
opção é por uma espiritualidade da libertação e 
da opção pelos pobres. Podemos dizer, por isso, 
que a espiritualidade da Pastoral da Juventude 
é uma espiritualidade da alegria e anúncio do 
Jesus da vida, com a cara e o jeito da juventude. 
Por isso, necessitamos investir na nossa vivência 
e formação espiritual, cultivando uma espiritua-
lidade inculturada, por meio de:

• Participação nas liturgias;
• Vivência sacramental de modo especial 

a participação no sacramento da Eucaris-
tia, da Reconciliação e da Confirmação;

• Retiros e vigílias;
• Leitura Orante da Palavra de Deus;
• Romarias e caminhadas;
• Oração pessoal e comunitária;
• Oração do Ofício Divino das Comunida-

des e Ofício Divino da Juventude;
• Estudo da Palavra;
• Formação Catequética;
• Escolas bíblicas e litúrgicas para jovens; 
• Vivência ecumênica.
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“A mudança pessoal e social tem um preço:

Organizar a esperança e projetar os sonhos.”

(Marcando História)

A PJ é formada por jovens, cristãos, católicos, organizados como ação da Igreja, evangelizando ou-
tros jovens, para que, capacitados, atuem na própria Igreja e nos movimentos sociais visando à transfor-
mação da sociedade. 

Uma característica da PJ é a proposta pedagógica que conseguiu sistematizar, visando à construção 
de pessoas comunitárias e cidadãs, abraçando com decisão uma fé que casa com o social, com a justiça, 
com a participação e com a comunhão. 

Fruto da caminhada latino-americana nasceram as opções pedagógicas, acompanhadas de princípios 
norteadores, para o desenvolvimento de um processo educativo que leve as pessoas a crescerem na fé, 
nas suas opções e em seus projetos de vida. 

A nossa proposta pedagógica se baseia no entendimento do jovem como sujeito da ação evangeliza-
dora, a serviço da animação e organização das comunidades eclesiais atuantes nos diferentes espaços 
da sociedade.9 

A PJ sistematizou, na sua caminhada, o que chamamos de “dimensões da formação integral” e o 
“processo de educação na fé”.  As opções pedagógicas adotadas são: a importância fundamental do gru-
po de jovens, a formação integral, a memória, o trabalho diferenciado com os diversos tipos de jovens, 
a organização, a presença do acompanhamento e da assessoria e a vocacionalidade, concretizando-se 
na elaboração do projeto de vida.10

9 PJ, 2005.
10 Artigo de autoria de Hilário Dick: Pastoral da Juventude do Brasil celebrando aniversários.
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“O único evangelho que muitas pessoas vão

ter é nosso exemplo de vida.”

(Dom Helder Câmara) 

Nosso sonho, na Pastoral da Juventude, é fazer com que o jovem cresça em sua totalidade. Cres-
ça integralmente. Para que a pessoa seja ética, democrática, comprometida, participativa; saiba amar, 
conviver, relacionar-se; que tenha fé, esperança e, principalmente, que seja feliz. A PJ quer possibilitar 
que a pessoa seja “plenamente aquilo a que é chamada”.11 Para que isso aconteça, priorizam-se cinco 
dimensões na formação:

•	 Personalização: é onde a gente responde “quem sou eu?”. É o esforço de tornar-se pessoa, 
descobrir-se, possuir-se, aceitar-se, trabalhar-se. Tudo isso para que a pessoa se conheça mel-
hor. Essa dimensão exige trabalhar o autoconhecimento: interesses, aspirações, história, va-
lores, sentimentos, limitações. Também exige a autocrítica: revisão pessoal, busca permanente 
de superação e mudança de atitudes para o testemunho coerente. Exige, ainda, a autorreali-
zação: sentir se amado, capaz de amar, de ser terno, saber construir seu futuro e sua realização.

•	 Integração: é a capacidade de descobrir o outro e superar os bloqueios de comunicação para 
conhecer o outro, gerar afeição e cooperação, confrontar ideias e dons. Nessa dimensão esta-
belecemos os nossos relacionamentos. Ela pode ser experimentada nos grupos de convivência 
social, lugar da convivência com o diferente, espaço de diálogo permanente.  

•	 Evangelização: é a caminhada que devemos dar para a educação da nossa fé, as respostas para 
a nossa existência, nosso destino, nossa mística, nossa vivência sacramental, nossa formação 
catequética permanente, nosso contato com a Palavra. É perceber o que nos move e nos anima. 
É sentir a presença de Deus na história. Assumir a presença do Deus que salva em Jesus. Conhe-
cer o conteúdo da fé em comunidade.

•	 Conscientização: responde à pergunta “onde estou e o que faço aqui?”. Descobrir o mundo e 
se fazer sujeito da história, com senso crítico, capacidade de analisar e participar. A conscienti-

11 Formação Integral – dimensões da pessoa (mimeo) - Pe. Florisvaldo Orlando, CP.
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zação nos leva ao compromisso com política, com a cidadania, com os direitos humanos, com 
a defesa da vida, do trabalho, da ecologia e com a participação em outros espaços de atuação.

•	 Capacitação: procura responder ao nosso “como fazer?”. É preparar-se para a ação de planejar, 
executar, revisar, criar, encantar, festejar, seja na vida pessoal, na formação, na participação, na 
coordenação ou na organização da vida e do trabalho.

Todas essas dimensões são mediadas pela arte, pela beleza, pelo lúdico, com a transversalidade 
da ecologia, da comunicação e da atuação em rede. O lugar privilegiado para trabalhar as dimensões 
é o dia a dia do grupo de jovens. Um dos segredos, porém, para se viver e trabalhar as dimensões em 
passos crescentes é a maneira como as reuniões, encontros e assembleias são preparados. A grande 
“sacada” é saber garantir em cada oração, reflexão e estudo, espaços para que os jovens possam viver 
cada uma dessas etapas, ou seja, que ele pense na sua pessoa, nas suas relações, que ele se compro-
meta e tenha esperança, reforce sua fé e, finalmente, que seja capaz de adquirir e trabalhar suas po-
tencialidades e dons.
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“Viver é trazer para o tempo

a vida plena da eternidade...”

(Albano Trinks)

A correria do dia a dia faz com que tenhamos dificuldade em prestar atenção ao rit-
mo de nossa vida para conseguir vencer a jornada. É necessário refletir sobre como 
anda a rotina para melhor cuidar da vida, das relações e do mundo; prestar a 
devida atenção na minha pessoa, nas minhas rotinas e nas minhas relações.

Todos somos chamados e escolhidos por Deus para a vida plena. 
Quando Ele nos chama, já nos dá os dons e as potencialidades para 
realizar a missão. O chamado é o que nos leva a assumir a nossa 
vocação. 

A construção do projeto de vida considera as dimensões da formação in-
tegral, entendendo a pessoa humana na sua integralidade. Para os jovens da PJ, 
essa construção parte do seguimento de Jesus Cristo, passando pela perspectiva 
do acompanhamento. 

Refletir, pensar e encontrar as respostas a essas perguntas é planejar a vida e ter um 
“Projeto Pessoal de Vida”. Não desejamos, contudo, um projeto  por causa do nosso próprio 
egoísmo, mas para que o nosso ser esteja em harmonia; para que a pessoa possa, de fato, ir ao en-
contro do outro, dos pobres mais necessitados e que se comprometa com as transformações sociais 
para realizar, aqui e agora, os sinais do Reino de Deus. 

                                    
                        

UM PROJETO DE VIDA A SEGUIR
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“A coisa não está nem na chegada

 nem na partida está é na travessia.”

(Guimarães Rosa)

Fazemos a opção metodológica pelo planejamento pastoral, pela leitura orante da 
Bíblia, pelo método da Ação Católica e da Igreja Latino-americana conhecido como 
“Ver-Julgar-Agir”, acrescido pelo “Revisar” e “Celebrar”. É um método que parte 
da realidade concreta, conhecida, articulada (coletiva ou pessoal) da vida, da 
prática concreta para depois confrontar suas conclusões com a doutrina. 
Essa metodologia ajuda a teoria a adaptar-se à realidade dos fatos.

Dentro da vivência desse método destacam-se cinco passos: (1) o 
ver, como tomada de consciência da realidade com base em fatos con-
cretos da vida cotidiana, buscando suas causas, conflitos e as consequências 
que se podem prever para o futuro. Tem como finalidade uma visão mais ampla, 
profunda e global; (2) o julgar, análise dos fatos e da realidade  e da caminhada de 
acordo com os ensinamentos da fé, dos documentos da Igreja, da Palavra de Deus e 
das ciências sociais. Possibilita tomar consciência das estruturas injustas da sociedade e 
das posturas diante da mesma; (3) o agir, momento de concretizar, numa ação transforma-
dora, o que se compreendeu acerca da realidade. É o compromisso e a prática. São as decisões 
quanto ao futuro. Parte das necessidades das pessoas e busca atacar as raízes dos problemas. 
Faz com que todos participem; (4) o revisar, ato de avaliação. Trata-se de verificar o grau de cumpri-
mento dos objetivos e a forma de assumir responsabilidades, de avaliar o processo, de se perguntar 
pelas consequências das ações realizadas e de encontrar formas para avaliar os avanços, superar as 
dificuldades e continuar avançando; (5) o celebrar é o momento de festejar e comemorar o processo, 
o descobrimento da realidade pessoal e social, o encontro e o compromisso pela transformação da re-
alidade. Celebram-se as vitórias, as conquistas e os fracassos, as alegrias e as tristezas, as angústias e as 
esperanças, a vida do grupo, a penitência e a conversão, a união e a organização. 

NOSSO JEITO DE 
FAZER PASTORAL
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“Para quem sabe aonde ir, 

não lhe convém qualquer caminho.”

(Alejandro Sánchez Diaz) 

FORMAÇÃO12

A formação da PJ visa desencadear um processo formativo que integre a ação pastoral com base em 
uma organização que torne os jovens protagonistas da sua caminhada e leve a vivenciar uma espiritualida-
de mais encarnada. Muitos regionais têm elaborado seu próprio projeto de formação, alguns em parceria 
com outras pastorais, movimentos, institutos pastorais e sociais. Os Centros e Institutos de Juventude 
organizados em Rede possuem algumas iniciativas de formação para aprofundar temas, como: cidadania, 
afetividade e sexualidade, gênero, metodologia, políticas públicas, espiritualidade, entre outros. Contri-
buem, também, por meio de publicações de subsídios e na formação de coordenadores e assessores. 

Essa caminhada contribui para a opção pelos jovens e pelos pobres e na formação de jovens pre-
parados, baseados nos valores evangélicos em suas relações consigo mesmos, com os outros, com a 
natureza e com a sociedade.  

AÇÃO
As ações da PJ são desenvolvidas nas comunidades, em níveis diocesanos e regionais. A PJ vem desco-

brindo o valor das parcerias, pois alguns trabalhos estão integrados com a Catequese de Crisma, Pastoral 
ou Serviço de Animação Vocacional, Equipes Missionárias, Pastorais Sociais e Movimentos Eclesiais e Sociais. 

Realizam-se grandes eventos de animação e mobilização juvenil, tais como: Romaria da Juventude, 
Jornada da Confiança, Dia Nacional da Juventude, Acampamento da Juventude etc.

A PJ tem participado e acompanhado a preparação do Intereclesial de CEBs, a Semana Social Brasi-
leira, o Grito dos Excluídos e a Campanha da Fraternidade. Também se tem envolvido na preparação, 

12 PJ, 2005.

EIXOS QUE NORTEIAM
O NOSSO FAZER
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na presença e na avaliação da Jornada Mundial da 
Juventude, por meio de suas instâncias nacionais, 
regionais e diocesanas.

As ações permanentes das PJs são, igualmente, 
ações para a PJ e têm sido fortalecidas em todo o 
Brasil. Pode-se citar o Dia Nacional da Juventude, 
as Missões Jovens, o Grito dos Excluídos, a Sema-
na da Cidadania, a Semana do Estudante que, em 
muitos lugares, envolvem vários grupos em torno 
de temas relevantes para a sociedade. 

Algumas dioceses e regionais realizam campanhas em defesa da vida da juventude, como: “A juven-
tude quer viver” ou “Campanha Nacional contra a violência e extermínio de jovens”, com ênfase em 
temas, como: saúde e lazer, trabalho e educação, segurança e contra a redução da maioridade penal.

Cada vez mais os jovens se inserem nos espaços políticos: candidatura, participação em conselhos 
e secretarias: de juventude, antidrogas, tutelares e outros. Muitos jovens têm se organizado em redes, 
tais como: Rede de Jovens do Nordeste e outros.

ESPIRITUALIDADE
A bíblia, a liturgia e os sacramentos são fontes inesgotáveis do Mistério de Deus. É preciso garantir 

uma formação e uma experiência permanente, continuada e processual que contribua com o fortaleci-
mento da dimensão espiritual do jovem. Em diversos lugares do país a PJ tem favorecido espaços para 
a formação bíblico-litúrgica, missas da juventude, romarias e caminhadas. O uso do Ofício Divino da 
Juventude e das Comunidades em retiros, encontros, reuniões e em outras atividades têm contribuído 
com a identidade pastoral mais encarnada.

ARTICULAÇÃO
Reconhecidamente, a PJ é uma das pastorais mais organizadas do país.  As Assembleias Regionais 

contribuem para uma caminhada de unidade com as dioceses. Existem iniciativas para fazer com que a 
organização da PJ seja menos burocratizada e mais acessível, podem ser destacadas: os jovens liberados 
no sul, a importância da secretaria em muitos regionais, o diálogo com a Igreja em relação à atuação e 
missão da Pastoral da Juventude, os encontros de congregações e movimentos eclesiais que trabalham 
com jovens, o apoio da hierarquia da Igreja em algumas dioceses. 
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“Formar os jovens de maneira gradual para a

ação sociopolítica e para as mudanças de estruturas [...].”

(Puebla 1196)

No seguimento a Jesus, no desejo de cumprir sua missão e chamado e com o 
propósito de fortalecer os Grupos de Jovens, a Pastoral da Juventude organiza 
sua ação por meio de projetos nacionais.

Os projetos nacionais são uma resposta coletiva às necessidades e 
demandas atuais da juventude organizada como PJ, desejando supe-
rar suas carências e fortalecendo suas potencialidades.  Esses pro-
jetos são construídos e assumidos nas Ampliadas Nacionais da PJ. 

Em janeiro de 2011, na Ampliada de Imperatriz (MA), foram assumi-
dos seis projetos nacionais, para os próximos seis anos de caminhada de 
ação pastoral:13

• Formação de Lideranças e Assessores - Caminhos de Esperança.
• Mística e Construção.
• A Juventude quer Viver.
• Teias da Comunicação.
• Ajuri - Conhecendo a Realidade Indígena, Quilombola, Ribeirinha e Rural.
• Tecendo Relações.

 

13 Na apresentação de cada projeto nacional encontraremos as iniciativas e suas ações propostas; algumas dessas ações poderão estar em mais de 
uma iniciativa, mas fizemos a opção de não repetí-las.

TRANSFORMANDO O MUNDO: 
PROJETOS NACIONAIS
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“A beleza de ser um eterno aprendiz.”

(Gonzaguinha)

Por que pensar em formação de lideranças e assessores?
A Pastoral da Juventude busca potencializar o acompanhamento aos grupos de base tanto em sua 

coordenação e articulação, como na presença de assessores capacitados que provoquem planejamen-
to, sistematização da caminhada, subsídios, entre outras demandas. Sinalizou-se, igualmente, para os 
projetos de formação oferecidos tanto para líderes jovens, como para adultos que prestam assessoria 
precisam ser revistos, fortalecidos e potencializados tendo em vista o fortalecimento dos grupos de 
jovens que necessitam de lideranças, coordenações e assessores capacitados para a missão.

A PJ tem um maior acompanhamento aos grupos de base, por meio de suas coordenações e asses-
sorias, procurando maior articulação entre os grupos e capacitação para a coordenação e assessoria, a 
fim de potencializar a construção de planejamentos, da sistematização da caminhada, da elaboração 
de subsídios, entre outras demandas, com o grande objetivo de fortalecer os grupos de jovens, suas 
lideranças, coordenações e assessorias.

O acompanhamento aos jovens, aos grupos de jovens e às instâncias organizativas é uma das opções 
pedagógicas da Pastoral Juvenil na América Latina, segundo o documento Civilização do Amor14 e uma 
das oito linhas de ação do Documento 85 da CNBB. Nesse sentido, aqueles que se dispõem ao serviço da 
assessoria necessitam ter clareza no serviço do acompanhamento aos jovens e seus grupos, com plane-
jamento, subsídios, preparação de encontros, formação de temas específicos, conforme os interesses 
dos jovens ao longo do caminho. Há uma necessidade de que a metodologia do trabalho com a juventu-
de respeite a diversidade cultural e as realidades juvenis procurando inovar com recursos atualizados e 
possíveis com propostas atrativas para os jovens.

14CELAM, 1997.

Formação de 
Lideranças e Assessores
Caminhos de Esperança
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Os jovens que assumem o papel de coordenar os grupos de jovens e as instâncias organizativas da PJ ne-
cessitam de formação específica para tal. Formação que lhes permita coordenar, preparar, executar, planejar 
e avaliar sem dificuldade uma reunião de grupo ou uma atividade da PJ. Formação que trabalhe a realidade 
juvenil, eclesial e social, a metodologia pastoral, a metodologia do trabalho com a juventude, o domínio e 
o debate sobre diversas temáticas ligadas à juventude e à PJ, o planejamento e o que é ser coordenador e 
liderança. Formação que construa jovens protagonistas de sua vida, da PJ, da Igreja e da sociedade. 

É preciso, ainda, que a formação de lideranças, coordenadores e assessores trabalhe e ajude a man-
ter viva a memória da PJ. A memória não é só uma das opções pedagógicas da PJ na América Latina 
segundo o documento Civilização do Amor, mas uma “energia” que aprendemos da Sagrada Escritura.

Onde queremos chegar?
Potencializar as iniciativas de formação de lideranças e assessores em todo o Brasil, tendo em vista a 

opção da PJ de trabalhar com a formação integral, respondendo às demandas que hoje se apresentam 
na formação, acompanhamento, assessoria, nucleação e coordenação dentro da PJ.  

Iniciativas
1. Realizar a formação de lideranças e assessores nas dioceses e regionais.15

2. Clarear, entre líderes e assessores, o papel da coordenação e da assessoria.
3. Elaborar os planos diocesanos anuais considerando as atividades dentro de um processo.
4. Potencializar a rede nacional de assessoria para maior comunicação e partilha das experiências 

das dioceses.
5. Criar equipes de assessoria nas dioceses e regionais.
6. Mapear os grupos de jovens da PJ.
7. Organizar um banco de dados com as experiências de formação que acontecem no Brasil.16

8. Criar uma rede nacional de contatos entre os coordenadores diocesanos e regionais da PJ.
9. Elaborar e sistematizar subsídios para os grupos de jovens.
10. Acompanhar o Projeto de Revitalização da PJ na América Latina, participando ativamente das 

ações e etapas propostas.

15 O Documento 85 da CNBB, n. 164, convoca toda a Igreja para “capacitar os assessores e coordenadores dos grupos e equipes de coordenação a 
partir da pedagogia de Jesus”.  No número 165 o mesmo convoca a Igreja a “promover cursos na área da pedagogia da formação para que haja maior 
profissionalização e clareza metodológica da parte dos jovens e agentes de pastoral que estão conduzindo o processo de evangelização dos jovens”. 
O Documento 85  insiste, ainda, (n. 213) na necessidade de investir na formação de assessores. No número 217 ele fala da importância de “garantir 
a formação de novos assessores, possibilitando a renovação periódica daqueles que acompanham a evangelização da juventude”.
16 O Documento 85 da CNBB, n. 165, aponta para a necessidade de “incentivar a sistematização de experiências, como instrumento de memória, 
partilha e motivador de novas experiências”.
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11. Fortalecer a parceria entre a PJ e a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude.
12. Difundir, no Brasil, as orientações do documento Civilização do Amor – Projeto e Missão.

Metodologia
A metodologia do Projeto de Formação de Lideranças e Assessores é diversa, trabalhando com a 

metodologia VER-JULGAR-AGIR-REVER-CELEBRAR, com grupos de trabalho (GTs), rodas de conversa, 
palestras, missões jovens e populares, celebrações, debates, discussões, sistematizações, avaliações, 
experimentação e ação-reflexão.

Ações propostas 
1. Realizar a formação de lideranças e assessores nas dioceses e regionais:

• Contribuição para que as propostas de formação considerem as dimensões da formação in-
tegral, com atenção à dimensão técnica e projeto de vida, reforçando a questão dos papéis 
da coordenação e assessoria com ênfase no planejamento.

• Incentivo à parceria, na realização de formações, com Pastorais Sociais, CEBs, CEBI, CNLB, 
Rede Celebra e Centros e Institutos.

• Incentivo à participação e organização periódica, com a CNA, do Encontro Nacional de As-
sessores da PJ.

• Divulgação e potencialização da participação nas atividades de formação que as Dioceses e 
Regionais e a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude oferecem.

• Formações específicas para: coordenadores, lideranças e assessores.
• Realização de debates e estudos sobre o processo de educação na fé e a formação integral.
• Formação de assessores para acompanhar as diversas instâncias da PJ, especialmente os 

grupos de base.

2. Clarear, entre líderes e assessores, o papel da coordenação e da assessoria:
• Elaboração, disponibilização e divulgação de subsídios e textos sobre o papel da coordena-

ção e assessoria.
• Estudo, debate e sistematização do papel da coordenação e assessoria.
• Organização da proposta de formação, considerando as dimensões da formação integral, 

com atenção à dimensão técnica, projeto de vida, reforçando a questão dos papéis da coor-
denação e assessoria com ênfase no planejamento.

• Estudo das orientações de Civilização do Amor – Projeto e Missão para a assessoria e a coor-
denação.
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3. Elaborar os planos diocesanos anuais considerando as atividades dentro de um processo:
• Intensificação do estudo sobre o tema do planejamento e a aplicação de um plano em curto, 

médio e longo prazo, de modo orgânico.
• Elaboração de textos e materiais sobre planejamento, monitoramento e avaliação.

4. Potencializar a rede nacional de assessoria para uma maior comunicação e partilha das experi-
ências das dioceses:
• Criação de um sistema de cadastro de assessores no site da PJ.
• Divulgação da rede nacional de assessores.

5. Criar uma equipe de assessoria nas dioceses e regionais:
• Oferecimento de atividades formativas para pessoas que desejam assumir o ministério da 

assessoria.
• Elaboração e divulgação de textos e subsídios sobre como organizar a equipe de assessores.
• Minimamente um assessor como referência de cada regional e diocese.
• Identificação de antigos assessores e militantes da PJ e diálogo para que assumam o minis-

tério da assessoria aos grupos de base.
• Liberação de jovens e assessores para o serviço da PJ nas diversas instâncias.
• Assessores formados para acompanhar as diversas instâncias da PJ, especialmente os gru-

pos de base.

6. Mapear os grupos de jovens da PJ:
• Divulgação e motivação do mapeamento dos grupos de jovens que está acontecendo no 

site da PJ.
• Efetivação do mapeamento com informações atualizadas da PJ aos grupos cadastrados.

7. Organizar um banco de dados com as experiências formativas que acontecem no Brasil:
• Produção no site da PJ, de um formulário para cadastro das atividades formativas das dioce-

ses, regionais e Centros de Juventude.
• Criação de um mecanismo de acompanhamento dos jovens que participaram de atividades 

de capacitação.
• Levantamento de experiências de formação de lideranças e assessores para um banco de 

dados em nível nacional.
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8. Criar uma rede nacional de contatos entre os coordenadores diocesanos e regionais da PJ:
• Criação, no site da PJ, de uma forma de cadastro desses coordenadores.
• Criação de uma lista de e-mail (rede nacional) para contato e troca de experiências e partilhas.
• Divulgação da Coordenação Nacional e Coordenações Regionais da PJ.

9. Elaborar, sistematizar e divulgar subsídios para os grupos de jovens:
• Fomento para criação de subsídios e roteiros sobre liderança, assessoria, baseado em docu-

mentos da Igreja e identidade da Pastoral da Juventude, em especial sobre o Documento 
85, o Documento de Aparecida e Civilização de Amor – Projeto e Missão, com linguagem 
adequada aos grupos de jovens.

• Divulgação da Coleção na Trilha dos Grupos de Jovens e os demais subsídios para grupos 
de jovens.

10. Acompanhar o Projeto de Revitalização da PJ na América Latina, participando ativamente das 
ações e etapas propostas:
• Elaboração de textos e materiais sobre os lugares bíblicos.
• Preparação de roteiros aos grupos de jovens sobre os lugares bíblicos e os momentos da 

Revitalização.
• Divulgação das atividades inseridas no Projeto de Revitalização da PJ.
• Difusão das conclusões e da mensagem do III Congresso Latino-americano de Jovens.
• Elaboração de textos e materiais que ajudem a perceber o Projeto de Revitalização como 

eixo inspirador da PJ.

11. Fortalecer a parceria entre a PJ e a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude:
• Potencialização da participação nas atividades de formação da Rede Brasileira de Centros e 

Institutos de Juventude.
• Diálogo para a construção coletiva de materiais aos grupos de jovens e das propostas 

de formação.
• Favorecimento da realização, preparação e organização de atividades conjuntas entre a PJ 

e a Rede Brasileira.
• Divulgação das atividades da Rede Brasileira.
• Potencialização da parceria com a Rede Brasileira na preparação, elaboração e animação das 

Atividades Permanentes das PJs.
• Convite para a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude para que participem e/

ou assessorem atividades da PJ nas Dioceses e Regionais.
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12. Difundir no Brasil as orientações do documento Civilização do Amor – Projeto e Missão:
• Elaboração de slides sobre Civilização do Amor – Projeto e Missão.
• Elaboração de textos, sínteses e análises do documento.
• Aprofundamento nas assembleias, ampliadas, encontros, cursos e atividades sobre o docu-

mento Civilização do Amor – Projeto e Missão.
• Realização de seminários sobre o documento.
• As formações e atividades da PJ devem considerar o documento Civilização do Amor – Pro-

jeto e Missão.
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“Espiritualidade e profecia são duas palavras inseparáveis. 

Só os que se deixam possuir pelo espírito de Deus são 

capazes de plantar sementes do amanhã e renovar a face da terra. 

Todo verdadeiro profeta é semeador de confiança, de amor e de alegria”. 

(Maria Inês Millen) 

Por que pensar em Mística e Construção?
Constata-se que há uma queda no interesse dos jovens em participarem dos grupos. A Igreja, em sua 

totalidade, tem sido afetada por um modelo de sociedade consumista e individualista, que afasta as pes-
soas de assumir uma vivência comunitária, favorecendo mais um modelo intimista da relação com Deus.

O imediatismo e a busca de satisfação imposta pela dinâmica da vida direciona as pessoas a centra-
rem-se em atividades de massa, muitas vezes até desvinculadas de qualquer processo que exige com-
promisso, “a abertura para o transcendente não significa, necessariamente, uma aceitação das religiões 
organizadas”.17 Esta dinâmica afeta a Pastoral da Juventude que prima pelo modelo de formação inte-
gral e pela prática processual.

Entretanto, novos modelos de participação social são reconhecidos pela juventude: ONGs, grupos 
culturais, mobilizações em torno de uma causa, campanhas por meio de redes sociais, movimentos reu-
nidos em torno de identidade (negros, índios, mulheres etc.), ou seja, diversas situações que aproximam 
os jovens da proposta da PJ, que tem como por alguns dos seus pressupostos a convivência com o pró-
ximo, a transformação social e a espiritualidade encarnada na realidade. 

Dentre todas essas mudanças sociais que ocorrem em torno da juventude, não podemos ignorar o 
grande interesse que tem revelado a juventude para as questões relacionadas à bíblia, à liturgia, à oração, 
ao Ofício Divino da Juventude e das Comunidades, ao método de Leitura Orante, fazendo com que, 

a mística cristã nos envolva totalmente, ajudando-nos a renovar as expressões do anúncio. [...] Esta 

espiritualidade missionária sustenta a eficácia de nosso agir, fortalece nossa fidelidade ao Evan-

17 CNBB, 2007, n. 20.

Mística e Construção
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gelho, marcando a autenticidade e ousadia de nosso testemunho, no meio dos próprios jovens da 

nossa sociedade.18

A procura por essas atividades nos Regionais e na Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juven-
tude faz com que voltem seu foco para essa dimensão.

Portanto, a prática pedagógica da vida em grupo, exige a vivência da espiritualidade e um olhar 
sobre o Processo de Educação na Fé sistematizado pela Pastoral da Juventude como ferramenta de 
acompanhamento. Assim como afirma Hilário Dick:

O processo de educação na fé, mais do que um simples método ou técnica tem originalidade e au-

tenticidade que surgem no desejo do encontro da descoberta de um Deus que se revela em Jesus 

Cristo, na pessoa humana e na natureza. Esse processo possibilita que o jovem vivencie o projeto 

de Jesus Cristo, sendo apóstolo no meio de outro jovem, por meio da formação integral, com o 

jeito cristão de ser, na construção de uma sociedade mais justa, ética, solidária, sinal da civilização 

do amor.

O projeto Mística e Construção também nos remete a pensar a dimensão do seguimento de Jesus 
Cristo, na qual se encontra a dignidade do discípulo missionário (DA 153). Somos chamados à vivência 
dos sacramentos como processo de superação da acomodação. A proposta da iniciação cristã deve ser 
revolucionária. É o caminho profético, que nos faz discípulos missionários. Segundo as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora:

A iniciação cristã não se esgota na preparação aos sacramentos do batismo, crisma e eucaristia. Ela 

se refere à adesão a Jesus Cristo. Esta adesão deve ser feita uma primeira vez, mas refeita, fortale-

cida e ratificada tantas vezes quantas o cotidiano exigir.19

João batizava nas águas; Jesus batizava no Espírito Santo. Ser batizado é mergulhar na vida de Jesus 
e assumir seus critérios, seus sentimentos, seu jeito de ser. Somos, pelo batismo, “filhos no Filho”, filhos 
adotivos do Pai. 

A espiritualidade está ligada à prática de todo cristão. Na Pastoral da Juventude assume-se por inter-
médio da concepção libertadora. Pensar meios de a mesma acontecer no cotidiano do grupo de jovens, 
é papel desse projeto nacional. Não podemos deixá-la na espontaneidade e na eventualidade. Os mo-
mentos de oração requerem planejamento e cuidado. 

18 CNBB, 1998.
19 CELAM, 2008, n. 288.
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Onde queremos chegar 
Alimentar os grupos de jovens com os elementos da espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, 

espiritualidade da Pastoral da Juventude, fortalecendo a identidade, visando ao compromisso com a 
vida dos jovens e de todo o povo, na construção de uma Igreja sinal do Reino de Deus e de uma socie-
dade mais justa.

Iniciativas
1. Estimular a prática da oração entre os jovens dos grupos da PJ para que cultivem a intimidade 

com Jesus Cristo e alimentem a vida apostólica.20

2. Incentivar o conhecimento da Palavra de Deus, sua vivência, sua prática e o uso dela nas reuni-
ões dos grupos de jovens, valorizando a Leitura Orante da Bíblia (LOB) como um dos meios de 
aproximação do jovem com as sagradas escrituras e de se apropriarem de conceitos litúrgicos.21

3. Estimular a criação de músicas, poesias, artes plásticas e outras produções artísticas com pro-
postas pastorais e elementos da espiritualidade libertadora.

4. Difundir o Ofício Divino das Comunidades (ODC) e da Juventude (ODJ), incentivando seu uso, 
bem como sua participação em formações que capacitem os jovens a usá-lo.22

5. Incentivar a realização de missões jovens nas Dioceses e/ou comunidades, a fim de continuar a 
proposta do encontro vivo com Jesus Cristo.

6. Mapear as experiências de escolas bíblicas, de liturgia e de materiais produzidos nessas áreas, 
com o intuito de ser uma forma de divulgar e expandir o projeto.

Metodologia
A metodologia e a pedagogia que a Pastoral da Juventude assume em seu trabalho com os jovens é 

a do próprio Jesus.

A didática que deve nos inspirar no trabalho com a espiritualidade considera a realidade da juventu-
de, o diálogo com os jovens e observa suas necessidades e experiências. 

Nesse sentido propomos que as práticas de espiritualidade sejam sempre planejadas, contando, 
quando necessário, com o auxílio de assessores, da Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juven-
tude, da Rede Celebra, do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), das Equipes Diocesanas de Liturgias 
entre outros. 

20 CNBB, 2007, n. 129.
21 Idem, n. 135 e 136.
22 ibidem, n. 132.
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Ações propostas 
1. Estimular a prática da oração entre os jovens dos grupos da PJ para que cultivem a intimidade 

com Jesus Cristo e alimentem a vida apostólica:
• Publicação de textos sobre mística e espiritualidade.
• Preparo de material de apoio para realização de missões jovens como meio de ir ao encon-

tro da juventude e fomentar a vivência comunitária.
• Elaboração do primeiro subsídio do Projeto Mística e Construção.

2. Incentivar o conhecimento da Palavra de Deus, sua vivência, sua prática e o uso dela nas reuni-
ões dos grupos de jovens, valorizando a Leitura Orante da Bíblia (LOB) como um dos meios de 
aproximação do jovem com as Sagradas Escrituras e se apropriarem de conceitos litúrgicos.23 
• Incentivo para a participação da PJ nos encontros de Liturgias.
• Difusão das Escolas de Liturgia e Bíblia.
• Continuidade das partilhas dominicais do evangelho.
• Parceria para publicação de textos e roteiros de formação sobre a LOB.
• Incentivo para a prática da LOB nos grupos.

3. Estimular a criação de músicas, poesias, artes plásticas e outras produções artísticas com pro-
postas pastorais e elementos da espiritualidade libertadora:
• Acompanhamento do II Festival de Música e Poesia da PJ.
• Publicação de um CD com músicas pastorais criadas pelo Festival.
• Divulgação no site nacional da PJ a arte, a poesia de diversos jovens do Brasil.

4. Difundir o Ofício Divino das Comunidades e da Juventude, incentivando seu uso, bem como sua 
participação em formações que capacitem os jovens a usá-lo:24

• Parceria para publicação de uma nova edição do Ofício Divino da Juventude.
• Continuidade à realização do Ofício em defesa da vida da juventude.

5. Incentivar a realização das missões jovens nas Dioceses e/ou comunidades, a fim de continuar a 
proposta do encontro vivo com Jesus Cristo:
• Fomento para a realização de Missões Jovens nas diversas realidades.
• Sistematização das experiências de missões jovens.
• Participação nas iniciativas de Missão Popular das Dioceses.

23 Ibidem, n. 136 e CNBB, 2011, n. 96.
24 CNBB, 2007, n. 132.
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• Parcerias entre as organizações que trabalham o tema de Missão (COMIDI, COMIPA, 
COMIRE etc).

6. Mapear as experiências de escolas bíblicas, de liturgia e de materiais produzidos nessas áreas, 
com o intuito de divulgar e expandir o projeto.
• Construção de banco de dados dessas experiências.
• Disponibilização de materiais sobre escolas bíblicas e de liturgia para jovens e áreas afins.

Identidade visual
A escolha de uma identidade visual para o Projeto Nacional “Mística e Construção” foi um 

processo de construção coletiva e troca de ideias sobre os fatores que poderiam melhor 
representar a nossa mística.

A Vela é precedida de fortes simbolismos:

• a chama representa o Cristo e a nós mesmos, que assumimos a 
missão que nos foi confiada por Ele: “Ser Luz no mundo”;

• a vela re-
presenta a Pas-
toral da Juventu-
de, que é uma forma 
de levar o Cristo (chama/
fogo) a todos os jovens;
• as palavras são os ele-
mentos que contribuem de 
forma direta com a mística e espi-
ritualidade da Pastoral da Juventude, 
presentes em nossos grupos de bases e 
nas nossas vivências comunitárias;
• temos também na base da chama o nosso 
símbolo, como representação da nossa identidade, 
o nosso jeito de ser e fazer.
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A Juventude Quer Viver
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“É preciso amar as pessoas como se 

não houvesse amanhã.”

(Renato Russo)

Por que pensar que “A juventude quer viver”?
O Projeto “A Juventude quer Viver” nasce na fidelidade ao projeto de Jesus que nos envia em 

missão para que todos tenham vida e vida em abundância (Jo 10,10). Nasce da necessidade de no 
estágio da militância do Processo da Educação na Fé, e com base na rede de grupos de jovens em 
todo o Brasil, reunirem-se propostas e pautar políticas públicas e sociais de/com/para a juventude, 
como forma de promover sua participação e protagonismo, garantindo que os autores dessas ins-
tâncias sejam os próprios jovens promovendo a mobilização coletiva da PJ de forma mais organizada, 
orgânica e qualificada.

Segundo a pesquisadora Regina Novaes25 essa geração jovem tem três características comuns: “o 
medo de morrer”, referindo-se ao alto número de jovens vítimas da violência letal; o “medo de sobrar”,  
por causa dos índices de exclusão social e econômica a que os jovens se encontram submetidos em 
nossa sociedade, em especial no que tange à questão do desemprego e à marginalização social;  e o 
“medo de ficar desconectado”, referindo-se ao risco de não pertencimento aos grupos sociais nos quais 
convive. Trata-se de três grandes marcas geracionais.

No que se refere à questão do “medo de morrer”, relacionado ao tema da violência, podemos falar 
num verdadeiro genocídio, principalmente contra a população jovem negra e masculina. Um problema 
grave que exige da Pastoral da Juventude um posicionamento público e uma ação mais efetiva em rela-
ção a algumas questões que afetam as suas vidas. 

Do ponto de vista da Palavra do Magistério da Igreja, forte é a exortação no sentido do direito à vida 
e garantia da juventude: 

25 NOVAES, 2005.

A Juventude Quer Viver
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Face à situação de extrema vulnerabilidade a que está submetida a imensa maioria dos jovens bra-

sileiros, é necessária uma firme atuação de todos os segmentos da Igreja no sentido de garantir o 

direito dos jovens à vida digna e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Isso se des-

dobra e concretiza no direito à educação, ao trabalho e à renda, à cultura e ao lazer, à segurança, à 

assistência social, à saúde e à participação social.26

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil propõem que as Comunidades deem 
atenção especial aos jovens e afirmam que o combate à violência e ao extermínio de jovens contribui      
com a vida plena da juventude, parcela tão importante de nossa Igreja e da sociedade.27 

Tendo em vista esses elementos da realidade juvenil, as palavras de Jesus e as orientações da Igreja,  faz-
-se necessário um projeto nacional da PJ que possa centrar forças em ações mais específicas e diretas em 
relação à defesa da vida e na luta pela efetivação e acompanhamento de políticas públicas de juventude.

Onde queremos chegar? 
Posicionar-se publicamente sobre temas que afetam diretamente a vida da juventude, como também 

construir estratégias de participação e intervenção política nos diversos setores sociais organizados (go-
vernamentais e não governamentais), buscando mobilizar a juventude pela garantia dos seus direitos.28

Iniciativas
1. Fomentar o debate no interior dos diversos grupos de jovens sobre a temática da vida da juven-

tude, em especial da dimensão sociopolítica (conscientização) da formação integral.

2. Mapear as iniciativas e ações que estão sendo realizadas nos regionais com a temática do projeto. 

3.  Estimular, onde não existe, a criação de Grupos ou Equipes de fomento do projeto em níveis 
mais locais.

4. Criar mecanismos de denúncia de violação dos direitos da Juventude.29

5. Promover a participação e atuação dos jovens nas pautas relacionadas às políticas públicas de 
juventude em níveis locais, regionais e nacional.30

6. Construir, com as outras PJs e parceiros, estratégias para a reflexão, divulgação e monitora-
mento da Campanha Nacional contra a violência e o extermínio de jovens.

26 O Documento 85, afirma que é necessário uma “firme atuação de todos os segmentos da Igreja no sentido de garantir o direito dos jovens à vida 
digna e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades (n. 230).”
27 CNBB, 2011, n. 91. 
28  O Documento 85, afirma que é urgente que todos os jovens tenham acesso a seus direitos fundamentais (n. 234). 
29  CNBB, 2011, n. 112, afirma que a Igreja deve ser a primeira a se interessar pela defesa dos direitos humanos.
30 CNBB, 2007, n. 311.
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7. Mapear e acompanhar a participação de representantes da PJ em Conselhos de Direito e/ou 
outros espaços de organização social e incentivar a participação dos jovens na construção des-
ses espaços, nos estados e municípios que não possuem.31

8. Avaliar periodicamente e criar estratégias para intervir e acompanhar a participação da PJ nos 
Conselhos de Juventude (nacional, estaduais e municipais)32.

9. Construir estratégias para uma intervenção política qualificada e organizada da Pastoral da Ju-
ventude, nos diversos segmentos sociais.

10. Disponibilizar recursos pedagógicos.

Metodologia
Serão criados dois subgrupos dentro do projeto: um de Intervenção Política (IP) e outro de Direi-

tos Humanos (DH). 

O grupo de Direitos Humanos é responsável por:
A. Analisar as ações do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI).
B. Mapear e participar das ações de políticas e programas de governo que estão diretamente liga-

das à vida da juventude.
C. Produzir subsídios nacionais adaptáveis às realidades locais em defesa da vida da juventude.
D. Dialogar com o Projeto Teias da Comunicação para montar estratégia de denúncia da violação 

dos direitos da Juventude.

O grupo de Intervenção Política é responsável por:
A. Avaliar as ações das políticas e programas de governo que estão diretamente ligadas à vida da 

juventude.
B. Fortalecer a rede de parceiros que foi criada por conta da Campanha Nacional contra violência e 

extermínio de jovens.
C. Buscar parcerias para fazer Escola de Formação Política e Direitos Humanos para a Juventu-

de com as CEBs, Pastorais Sociais, Movimentos Sociais, Universidades, Centros e Institutos 
de Juventude.

D. Formar uma equipe de acompanhamento de representantes da PJ nos conselhos de direitos e/
ou outras.

E. Participar de Conferências mobilizando de forma organizada uma bandeira de luta nacional da PJ.

31 Idem, n. 311.
32 Ibid.
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Ações propostas 
1. Fomentar o debate no interior dos diversos grupos de jovens sobre a temática da vida da juven-

tude, em especial da dimensão sociopolítica (conscientização) da formação integral:
• Produção e divulgação de subsídios nacionais adaptáveis às realidades locais em defesa da 

vida da juventude.

2. Mapear as iniciativas e ações que estão sendo realizadas nos regionais com base no projeto:
• Criação de uma rede de comunicação entre os representantes e lideranças dos regionais.

3. Estimular, onde não existe, a criação de grupos ou equipes de fomento do projeto em níveis 
mais locais:
• Debate sobre o Projeto nas realidades, regionais, diocesanas e  locais.

4. Criar mecanismos de denúncia na violação dos direitos da Juventude:
• Diálogo com o Projeto Teias da Comunicação para montar estratégia de denúncia da viola-

ção dos direitos da juventude.

5. Promover a participação e atuação dos jovens nas pautas relacionadas às políticas públicas de 
juventude em níveis locais, regionais e nacional:
• Fomento à participação nos conselhos de direitos e demais espaços de controle das políticas 

públicas.33

• Incentivo à participação dos jovens nas Conferências de Juventude.34

6. Construir, com as outras PJs e parceiros, estratégias para a reflexão, divulgação e monitora-
mento da Campanha Nacional contra a violência e o extermínio de jovens: 
• Fortalecimento da rede de parceiros que foi criada por conta da Campanha Nacional contra 

violência e extermínio de jovens.

7. Mapear e acompanhar a participação de representantes da PJ em Conselhos de Direito e/ou ou-
tros espaços de organização social e incentivar a participação dos jovens na construção desses 
espaços, nos estados e municípios que não possuem:
• Criação de uma Rede de Representantes da Pastoral da Juventude nos Conselhos de Direito.

33 Ibid.
34 Ibid.
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8. Avaliar periodicamente e criar estratégias para intervir e acompanhar a participação da PJ nos 
Conselhos de Juventude (nacional, estaduais e municipais):
• Formação de uma equipe de acompanhamento de representantes da PJ nos conselhos de 

direitos e/ou outras.
• Participação nas Conferências mobilizando de forma organizada uma bandeira de luta na-

cional da PJ.35

9. Construir estratégias para uma intervenção política qualificada e organizada da Pastoral da Ju-
ventude, nos diversos segmentos sociais:
• Parcerias para realizar Escola de Formação Política e Direitos Humanos para a Juventude com as 

CEBs, Pastorais Sociais, Movimentos Sociais, Universidades, Centros e Institutos de Juventude.
• Análise das ações do PRONASCI.
• Mapeamento e participação das ações de políticas e programas de governo que estão dire-

tamente ligadas à vida da juventude.
• Avaliação das ações das políticas e programas de governo que estão diretamente ligadas à 

vida da juventude.
• Realização do Seminário Nacional do Projeto “A Juventude Quer Viver” para trocar experi-

ências e avaliar a caminhada do Projeto.

10. Disponibilizar recursos pedagógicos com as temáticas do projeto:
• Criação de uma seção do projeto no site nacional da PJ para disponibilizar materiais como 

vídeos, cartazes, panfletos, textos e demais subsídios para grupos.

35 Ibid.
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Identidade visual
 O Projeto tem como referência visual a imagem de uma 

jovem soltando uma pipa36 carregada de bandeiras que repre-
sentam as várias dimensões dos direitos da juventude. Criado 
pela Casa da Juventude Pe. Burnier, a imagem foi adotada 
como logotipo do projeto “A Juventude Quer Viver” em refe-
rência à liberdade, autonomia e participação.

 

36 Pipa: também conhecida como papagaio, pandorga ou arraia.
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Teias da Comunicação
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“Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a 

Boa Notícia para toda a humanidade.”

(Mc 16, 15)

Por que pensar em comunicação?

“O jovem, como apóstolo de outros jovens, tem um poder de comunicação e de convencimento peculiar.”

(Doc. 85 da CNBB, n. 176)

A Pastoral da Juventude já atua na ação evangelizadora da juventude há mais de três décadas, sendo 
precursora de muitas ações pastorais desde o grupo de base, até grandes eventos nacionais, como en-
contros, assembleias e dias comemorativos, entre elas, o Dia Nacional da Juventude.

A tarefa de organizar, articular, acompanhar, formar e comunicar sempre foi, e ainda é, um grande 
desafio, tendo em vista as mudanças ante a pluralidade cultural existente no Brasil. A diversidade de cul-
tura é, com certeza, um dos principais desafios, mas ao mesmo tempo enriquece o trabalho, trazendo 
experiências novas, diferentes, nunca vistas, e que pelo encanto da novidade, cativa, revigora, transfor-
ma e proporciona à juventude outro olhar da realidade.

As reflexões sobre a pós-modernidade, no olhar social e eclesial nos motivam e estimulam organizar 
novas ações ou aperfeiçoar as que já existem, adequando-as com a realidade presente nos lugares onde 
atuamos. Para a comunicação não é diferente. É essencial que tenhamos uma comunicação pensada de 
forma integral e, ao mesmo tempo, atual, estando aberta para possíveis e necessárias mudanças.

Com o intuito de aperfeiçoar a sua comunicação a Pastoral da Juventude criou o projeto “Teias 
da Comunicação”.

Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, com peculiaridades únicas, percebemos que fal-
tam ligações orgânicas entre as diversas experiências, instâncias e grupos da Pastoral da Juventude. 

Teias da Comunicação
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Analisando a realidade da ação da Pastoral da Juventude, podemos citar alguns elementos37 solicita-
dos pelo episcopado brasileiro no Documento 85 para serem desenvolvidos pela área de comunicação.  
São eles: a necessidade de levar em conta a realidade social dos jovens, orientar a opção vocacional dos 
jovens, oferecer elementos para se converterem em fatores de transformação e proporcionar canais 
eficazes de participação ativa na Igreja e na sociedade para os jovens. Esses elementos, portanto, são 
considerados na elaboração da proposta da criação de uma Teia de Comunicação, isto é, de uma rede 
capaz de interagir com a juventude brasileira, adequada para abranger o ato de comunicar a ação da 
Pastoral da Juventude. 

Entretanto, para acontecer a inserção na Igreja, é necessário:38

• um verdadeiro processo de educação na fé, cujo fundamento deve ser Jesus Cristo;
• a formação dos jovens para a ação sociopolítica e para as mudanças de estruturas, for-

mando neles o senso crítico por meio de uma pedagogia que tenha presente as diferen-
ças psicológicas;

• o estímulo da capacidade criadora dos jovens, facilitando-lhes os meios em que ponham em 
prática o seu compromisso.

Onde queremos chegar 
Favorecer a articulação e o fortalecimento da rede de comunicação interna e externa da Pastoral da 

Juventude de forma criativa, inovadora e democrática, potencializando sinergicamente a ação pastoral 
de evangelização de jovens.

Iniciativas
1. Fortalecer a identidade da Pastoral da Juventude no meio eclesial, social e político.
2. Articular e divulgar as ações da Pastoral da Juventude pelos meios de comunicação existentes.
3. Favorecer a comunicação entre as diversas instâncias da Pastoral da Juventude no Brasil.
4. Potencializar a criação de ferramentas inovadoras de comunicação.

Público de interesse 
Optou-se por definir o público de interesse de acordo com a organização, distinguindo o público 

primário e secundário tendo em vista a demanda existente diante dos cenários social e eclesial atuais.

37 CNBB, 2007, n. 302.
38 Idem, n. 303
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Público primário
• Juventude organizada nos grupos de base das comunidades eclesiais.
• Adolescentes e jovens participantes das comunidades eclesiais, porém sem participação em 

grupos específicos. Principalmente os que estão no processo da catequese crismal.
• Adolescentes e jovens participantes das comunidades eclesiais de base, mas que não parti-

cipam de grupos de jovens.
• Lideranças e assessorias das organizações juvenis das comunidades eclesiais. 

Público secundário
• Clero e laicato da Igreja do Brasil de um modo geral.
• Organizações juvenis das comunidades eclesiais de base, sem identidade definida.
• Organizações e grupos que trabalham com juventude no meio eclesial e social.

Metodologia
Para alcançar o objetivo, propomos uma metodologia com foco na comunicação estratégica, visando 

à concretização eficaz das iniciativas e suas ações do projeto “Teias da Comunicação”, levando em con-
sideração a reflexão de Utsunomiya que diz que 

[...] a comunicação de uma instituição refere-se ao relacionamento com outras entidades ou outros 

indivíduos. [...] comunicações são de via dupla – processo dialógico – e, por meio desses processos 

comunicacionais, há mudanças de comportamento das duas partes envolvidas.39

Necessitamos estar atentos para que, quando falamos de comunicação estratégica, compreender 
que, para se ter uma ação desse nível, é necessário levar em consideração dois aspectos:40

• Reforçar a proposta do objetivo geral, trazendo os objetivos específicos para a indicação das 
estratégias, fazendo com que possamos alinhar e organizar as ações sem perder de vista o 
horizonte a ser alcançado e o caminho a ser trilhado, levando em consideração o chão que 
estamos pisando e a missão da Pastoral da Juventude na evangelização juvenil no Brasil. 

• Considerar a perspectiva dos públicos definidos e dos envolvidos no processo de decisões. 
É nesse aspecto que a comunicação pode operar como processo norteador e intermediário 
do ambiente interno e externo.

39 KUNSCH, 2007.
    OLIVEIRA, Ivone. 2007.
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Perpassando os dois aspectos, existem alguns elementos que necessitam de atenção:
• tratamento do processo da comunicação;
• inserção da comunicação na cadeia de decisões;
• gestão dos relacionamentos;
• uso sistemático do planejamento;
• monitoramento do processo.

Com os aspectos e elementos claros poderemos, estrategicamente, organizar a ação da comunica-
ção, fazendo com que a identidade seja fortalecida e articulada, para que a missão seja potencializada, 
por meio de uma ação pastoral afetiva e efetiva, respaldando a organização de forma que seja cada 
vez mais favorecida e atualizada pelo processo.

Ações propostas 
1. Fortalecer a identidade da Pastoral da Juventude no meio eclesial, social e político:

• Comunicação dos valores da Pastoral da Juventude.
• Foco na visibilidade: reforçando a identidade da Pastoral da Juventude nos mais diversos 

espaços onde está inserida, de forma periódica, qualificada e direcionada.
• Elaboração de um Manual de Identidade Visual (MIV) da Pastoral da Juventude (em âmbito 

nacional para a utilização em todas as instâncias organizativas).
• Fortalecimento e intensificação do marketing pastoral.
• Mapeamento e cadastramento dos grupos de base:
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• Contatos e outras informações do grupo.
• Ferramenta de cadastro no site e contato por meio de e-mail (diocese).

• Envio de e-mails periódicos.
• Utilização com periodicidade e de forma direcionada das redes sociais.
• Efetivação do contato e parceria com outras organizações e movimentos sociais.

2.  Articular e divulgar as ações pelos dos meios de comunicação existentes:
• Visibilidade das ações da Pastoral da Juventude intra e extra eclesialmente.
• Atualização do site da Pastoral da Juventude.
• Divulgação das atividades e ideias da Pastoral da Juventude nos diversos meios de comuni-

cação social por meio de Assessoria de Imprensa.
• Publicação de informativos periódicos.

3. Favorecer a comunicação entre as di-
versas instâncias da Pastoral da Juventude 
no Brasil:

• Fortalecimento de laços entre as diver-
sas experiências, instâncias e grupos da 
Pastoral da Juventude no Brasil.

• Troca e intercâmbio entre as realida-
des juvenis.

• Catalogação dos dados dos grupos de 
base, coordenações e assessorias da 
Pastoral da Juventude no Brasil.

• Criação e disponibilização de um banco 
de dados com livros, subsídios, textos, 
dinâmicas.

• Criação de material formativo especí-
fico de ações vinculado ao projeto de 
comunicação.

• Realização de reuniões periódicas com 
a equipe do projeto e acompanhamen-
to do processo dos grupos de trabalho.

• Mapeamento das ações do projeto 
“Teias da Comunicação” e contínua 
avaliação.
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4. Potencializar a criação de ferramentas inovadoras de comunicação:
• Identificação e catalogação de materiais produzidos nos diversos níveis em lugares específi-

cos que sejam de interesse coletivo (como subsídios teóricos, produções teatrais e musicais, 
dinâmicas de grupo, textos diversos etc.

• Democratização do acesso dos subsídios produzidos pela Pastoral da Juventude nas suas 
diversas instâncias por meio de biblioteca virtual.

• Estímulo para os grupos de base, paróquias, dioceses e regionais a criarem redes de comu-
nicação local para divulgar suas atividades específicas e o projeto da Pastoral da Juventude 
local pela comunicação alternativa: jornais murais, grupos de teatro, programas alternativos 
de rádio, sites, blogs e redes sociais.

• Utilização do meio audiovisual como ferramenta de divulgação em massa para informação e 
formação por meio de sites, blogs, eventos:
• Temas a serem abordados no viés informativo e formativo.

• Utilização de meios de comunicação para a formação (Ensino a Distância (EaD), fóruns etc.).

Identidade visual
A proposta do logotipo do Projeto “Teias da Comunicação” é transmitir a mensagem de que a Pasto-

ral da Juventude está inserida na rede de comunicação presente na sociedade atual e, como teia, está 
interligada em todo o país, buscando a interação constante com o público.

As linhas na cor vermelha formam o mapa 
do Brasil, a mesma das palavras Pastoral da 
Juventude, representando que a mesma está 
organizada por todo o Brasil.

As linhas coloridas representam a plurali-
dade da juventude e dos grupos de base que 
se entrelaçam formando uma grande teia, fa-
zendo com que os jovens estejam sempre in-
tegrados com a Pastoral da Juventude e com 
sua ação pastoral.
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AJURI
Conhecendo a realidade
Indígena, Quilombola, 
Ribeirinha e Rural
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“Sou uma pessoa marcada para morrer, mas por uma causa justa a gente morre…”

(Marçal de Souza Tupã-i)

Por que pensar em AJURI?
A diversidade cultural e social é um desafio constante para nossa prática pedagógica pastoral. A 

presença de diversos grupos indígenas espalhados por todo o território e populações que vivem às 
margens dos rios que são conhecidas como ribeirinhas, têm desafiado a Pastoral da Juventude, porque 
os clamores destes jovens têm chegado aos nossos ouvidos. Embora, nestes mais de 30 anos de evange-
lização, nossa maior experiência tenha sido a realidade urbana, há as realidades indígenas, ribeirinhas, 
quilombolas que exigem nossa atuação pastoral.

É preciso integrar a realidade desses jovens, seu modo de viver e ver o mundo ao conjunto de nossas 
reflexões e ações. Eles exigem uma aproximação e queremos buscar em Jesus o modelo da encarnação 
para a construção de uma pedagogia que respeite essas realidades.41

A identidade das culturas dessas populações tradicionais enriquecerá a todos nós.   Sabemos que 
alguns indígenas, quando migram para a cidade, vivem consumidos pelo álcool por causa da falta de 
referência. Também são altos os índices de suicídios em algumas comunidades indígenas, sem contar 
com o preconceito vivido por essas populações no confronto com a sociedade dita “civilizada”.

Onde queremos chegar
Conhecer, respeitar e defender a realidade social e cultural dos povos tradicionais, garantindo a dig-

nidade e a vida dessas comunidades, pautando e valorizando a imensa diversidade dos biomas brasilei-
ros: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas e a Mata Atlântica.

41 Democratização do acesso à terra e defesa de uma política agrícola que incentive a pequena agricultura familiar, reconhecimento e valorização da 
qualidade de vida dos jovens no meio rural e nas comunidades tradicionais. Cf. CNBB, 2007, pg. 116-117.

AJURI
Conhecendo a realidade Indígena, 
Quilombola, Ribeirinha e Rural
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Iniciativas
1. Propiciar aos jovens que conheçam as culturas e crenças dessas comunidades. Dessa forma 

respeitando-as e desmistificando-as.
2. Desafiar também os jovens a compreender os diversos meios em que estão presentes essas 

comunidades, e até mesmo no contexto urbano.
3. Pautar temas relacionados às comunidades tradicionais, como violência, cultura, educação etc, 

levando o tema aos grupos de base.
4. Ter um trabalho eficaz nas comunidades.
5. Sensibilizar nos jovens o anseio pela defesa e preservação do meio ambiente, pensando de 

forma sustentável como se viver na sociedade atual.
6. Valorizar cada identidade cultural para que nossos jovens reconheçam a importância das diver-

sidades culturais, despertando neles o desejo de vivenciá-las. 

Metodologia
O projeto está baseado em duas metodologias: uma de cunho sociocultural e outra de cunho 

socioambiental.

A metodologia sociocultural utilizada no projeto será inicialmente uma visão “etnográfica”, que é vi-
sitar e vivenciar as realidades das comunidades acompanhadas. “Ver o nativo com seus próprios olhos”,42 
ou seja, entender seu modo de vida, e o porquê da diversidade cultural que o Brasil possui. Portanto, 
essa metodologia ajuda a difundir este conhecimento nos nossos grupos de jovens.

Já a metodologia socioambiental será a do desenvolvimento sustentável. Para se debater sobre o 
rosto atual dos biomas brasileiros, é necessário cultivar, em nossos jovens (sobretudo nessa fase de no-
vas descobertas e início na vida universitária), a luz da conscientização ambiental, para que assim, nasça 
em cada um o respeito pela fauna e flora brasileira.

Ações propostas 
1. Propiciar aos jovens que conheçam as culturas e crenças dessas comunidades. Dessa forma 

respeitando-as e desmistificando-as:
• Promoção de fóruns, debates, oficinas, seminários, caminhadas e atos públicos relacionados 

às comunidades tradicionais, biodiversidade, grandes projetos que afetam o meio ambiente.
• Elaboração e sistematização das experiências de vivências e missões de acompanhamento 

a essas realidades.

42 MALINOWSKI, 1976.
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• Gravação e disponibilização de músicas, poesias, lendas, mantras relacionadas ao projeto 
para os grupos de base.

• Garantia de referenciais em todos os regionais da CNBB, para compor a equipe nacional do 
projeto Ajuri.

2. Desafiar também os jovens a compreender os diversos meios em que estão presentes essas 
comunidades, e até mesmo no contexto urbano:
• Realização de parcerias com pastorais, movimentos, congregações, ONGs e institutos que 

trabalham com essas comunidades.

3. Pautar temas relacionados às comunidades tradicionais, como violência, cultura, educação etc, 
levando o tema aos grupos de base:
• Elaboração de subsídios do “Projeto AJURI” para aprofundar nos grupos de base.

4. Ter um trabalho eficaz nas comunidades:
•  Visita às comunidades dos povos tradicionais.
•  Ações em parceira com as comunidades.
•  Realização de trabalhos, missões e atividades nas comunidades.

5. Sensibilizar nos jovens o anseio pela defesa e preservação do meio ambiente, pensando de 
forma sustentável as formas de se viver na sociedade atual:
• Criação e divulgação do vídeo do projeto AJURI em modelo de documentário, com informa-

ções sobre o projeto, as comunidades tradicionais e os biomas.
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6. Valorizar cada identidade cultural para que nossos jovens reconheçam a importância das diver-
sidades culturais, despertando neles o desejo de vivenciá-las:
• Produção de materiais de apoio que possam dar visibilidade no projeto em diferentes meios 

de comunicação.

Identidade visual 
O Projeto AJURI quer fortalecer a sua identida-

de em meio aos grupos de jovens e, para isso, criou 
este logotipo que desejamos ser visto, apreciado, e 
assumido por jovens de todo o Brasil.

A origem do logotipo do AJURI tem cinco pon-
tos fundamentais:

1. os traços e cores dos povos tradicionais vis-
to explicitamente no globo terrestre;

2. as letras “A” e “I” inteiramente ligadas, re-
presentam o início, o fim e o renascimento;

3. o pouco da natureza que completa o globo 
representa o ciclo de vida continuada;

4. as letras “JUR” chamam atenção para a sim-
plicidade do céu, considerada a complexi-
dade de DEUS para os povos tradicionais;

5. os traços e as cores da unificação da letra “A e I”, misturados, representam a identidade cultural 
de várias histórias.
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Tecendo Relações
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“Na medida em que cada um de nós aceita ser ele mesmo, 

descobre não apenas que muda, mas que as pessoas 

com as quais ele tem relações, mudam igualmente.” 

(Carl R. Rogers)

Por que pensar em tecer relações?43

No contexto pós-moderno as relações humanas se configuram de forma descartável, flexível, com 
poucas possibilidades de compromissos duradouros e respeitosos. Falta valorização da pessoa, do cor-
po e há pouca compreensão da sua importância social e eclesial.

As instituições (entendemos aqui a família, a escola, a Igreja) têm deixado de lado a discussão sobre 
afetividade e sexualidade, delegando essa importante tarefa aos meios de comunicação, os quais tra-
tam do assunto ora com responsabilidade ora com banalidade. 

A temática prioritária, nas rodas de conversas das juventudes, é, sem dúvida, as questões que tratam 
do corpo, da afetividade e da sexualidade. Na vivência dos grupos de base e fora deles há uma grande 
necessidade/curiosidade em assuntos relacionados à afetividade e sexualidade, porém muitas vezes 
falta uma discussão mais teórica e, ao mesmo tempo, empírica que atenda a essa necessidade. 

O debate da diversidade também é demanda para a atuação do projeto e, por isso, gênero, etnia, 
deficiências, identidade, são temas ligados à vida humana. Quem nunca presenciou uma situação de 
preconceito? Uma atitude machista? Nas relações cotidianas nos defrontamos com mitos e estereóti-
pos, situações que nos convocam a reagir, tendo como primado a prática de Jesus “amar uns aos outros, 
assim como eu vos amei” (Jo 15, 12). 

Nessa perspectiva das relações humanas é importante criarmos oportunidades para que as pessoas 
se relacionem, de modo que percebam uns aos outros e lutarmos para que todos sejam respeitados, 

43 O que apresentamos aqui são as conclusões da Ampliada de Imperatriz, sem a preocupação científica e acadêmica do assunto como tal. O que 
importa é o processo que se deseja implementar, onde não podem faltar aspectos sociais, culturais, pedagógicos, históricos, eclesiais e teológicos 
para as quais o texto não deixa de apontar. Isso, contudo, é tarefa posterior na construção do projeto.

Tecendo Relações
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de fato, valendo para essa prática o apontamento do sociólogo Boaventura Santos: “Temos o direito 
de sermos iguais sempre que a diferença nos inferioriza; e temos o direito de sermos diferente quando a 
nossa igualdade nos descaracteriza”.44

Na juventude e adolescência muitos valores estão sendo questionados, reafirmados e construídos. 
Deparamo-nos, constantemente, nos grupos de jovens com questionamentos acerca do pensamento 
sobre o futuro. Sonhos, dúvidas, decepções, alegrias, perguntas, curiosidades e atitudes diante da vida, 
revelam o desejo da juventude em projetar, sendo, portanto, a construção didática do projeto de vida, 
uma possibilidade de trabalhar com a temática da afetividade e sexualidade, sempre presente na cons-
trução dos horizontes. 

Entretanto, na construção do projeto de vida a dimensão da integralidade do sujeito deve ser incor-
porada. Devemos pensar holisticamente, integrando as dimensões humanas. A Pastoral da Juventude 
propõe esse trabalho quando considera que a formação deve ser integral.

Segundo Arruda:45 “na construção do conceito do ser humano, estabelece-se um diálogo com o Sri 
Aurobindo46 que afirma que o ser humano tem unidos, consciente e inconsciente, corpo, mente e psi-
que, ego e sexualidade, afeto e agressão”. É essa perspectiva que pretendemos assumir no debate, 
ajudando os jovens a pensarem o sentido de suas vidas, em um processo de autoconhecimento, com-
promisso consigo e com o próximo.

A Igreja Católica insiste em que toda a ação com os jovens considere as questões ligadas à afetivi-
dade e sexualidade, apontando para a necessidade de trabalharmos sempre com todas as dimensões 
da pessoa humana: “O discipulado começa com o convite pessoal de Jesus Cristo: 'Vem e segue-me' (Lc 
18,22). Na formação para o discipulado é necessário partir de uma formação integral. Quem trabalha na 
formação de jovens necessita estar atento às cinco dimensões: psicoafetiva, psicossocial, mística, socio-
político-ecológica e capacitação. Trata-se de efetivar, pedagogicamente, um conceito que se encaixa no 
contexto da sensibilidade da cultura jovem e aponta para uma nova síntese que integre o racional com 
o simbólico, a afetividade, o corpo, a fé e o universo”.47

Por essas razões fica evidente a necessidade de coordenadores e assessores qualificarem-se para 
tratar desses assuntos com liberdade e maturidade junto à juventude. Esse contexto exige que a Pas-

44 SANTOS, 2003, p. 56.
45 TEIXEIRA, 2005.
46 Místico indiano que participou das lutas pela independência ao lado de Gandhi.
47 CNBB, 2007, n. 97.
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toral da Juventude contribua para a construção de relações equilibradas e maduras, tecendo novas 
relações a exemplo de Jesus rompendo com todas as formas de discriminação.

Onde queremos chegar
Colaborar na construção da identidade de jovens que desejam aprofundar as temáticas da sexualida-

de, afetividade, diversidade e corporeidade. 

Iniciativas
1. Contribuir para a defesa da dignidade da pessoa humana e para a construção de relações res-

peitosas, amorosas, igualitárias, dialógicas e horizontais.48

2. Promover espaços de diálogo e partilha sobre experiências afetivas.

3. Aprofundar a temática do projeto a partir dos documentos da Igreja.

4. Conhecer a história da sexualidade e os diversos estudos sobre a temática.

5. Sistematizar algumas experiências do trabalho sobre questões de gênero e juventude.

6. Aprofundar temas como corporeidade, violência de gênero, a violência contra a mulher e a violência 
sexual, de forma articulada com as ações da Campanha contra a violência e o extermínio de jovens.

7. Favorecer para que os jovens pensem seu projeto de vida, considerando a dimensão da afetivi-
dade e sexualidade. 

8. Estimular o combate aos preconceitos nas diferentes formas em que se manifesta. 

Metodologia
O trabalho do projeto “Tecendo Relações” exige formação com profissionais da área e agentes de 

pastoral com conhecimentos das temáticas abordadas e a criação de espaços que possibilitem diálogo e 
vivências, como rodas de conversas, biodança, músicas, poesias, dinâmicas, teatro e outros.

Ações propostas 
1. Contribuir para a defesa da dignidade da pessoa humana e para a construção de relações res-

peitosas, amorosas, igualitárias, dialógicas e horizontais:
• Formação de equipes para o Projeto nas instâncias de atuação da PJ.
• Estudos sobre:

48 Essa iniciativa vai ao encontro com o que os Bispos do Brasil propõem no Documento 85: “Estimular uma prática humanizadora com jovens por 
meio da elaboração e prática de novas  maneiras de relacionamento que superem as contradições existentes e garantam o exercício do poder coleti-
vo, da iniciativa e da criatividade de seus participantes, além de estimular o processo de formação integral, a comunhão, a comunicação e o Mistério 
da Encarnação — Mistério da transformação do Reino de Deus concretizado na capacidade de as pessoas se amarem (n. 115).”
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•  Declaração universal dos direitos humanos.
•  Lei 9.459/97, que complementa a Lei 7.716/89, definindo punições para crime de racismo.
•  Lei 11.340/06, chamada de Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a vio-

lência doméstica. 
• Estudo dos documentos da Igreja Católica sobre esse assunto.

2. Promover espaços de diálogo e partilha sobre experiências afetivas:
• Oportunidade e criação de espaços específicos de reflexão e construção do Projeto de Vida.
• Momentos de vivência que façam relação com a mística da PJ e com iluminações bíblicas.
• Parceria com diversas organizações, entre elas: a Pastoral Familiar, a Conferência dos Reli-

giosos do Brasil (CRB), CEBI, Pastoral da AIDS e Animação Vocacional.
• Potencialização dos momentos de Revisão de Vida e Revisão de Prática.
• Criação de rodas de conversa e outros espaços de partilha.

3. Aprofundar a temática do projeto por intermédio dos documentos da Igreja: 
• Divulgação dos documentos e pronunciamentos da Igreja que abordam temáticas ligadas à 

afetividade e sexualidade.
• Realização de momentos formativos para estudo dos documentos e pronunciamentos da 

Igreja que abordam temáticas ligadas à afetividade e sexualidade.
• Participação de atividades formativas, orantes e celebrativas oferecidas pela Igreja, por 

meio das pastorais e organismos que abordem essa temática.
• Publicação e divulgação de subsídios sobre o valor da família.
• Sintonia com a proposta da Semana Nacional da Família e seus materiais.

4. Conhecer a história da sexualidade e os diversos estudos sobre a temática:
• Formação de assessores para uma melhor compreensão e acompanhamento dos jovens e 

suas relações.
• Estudo sobre a temática. 

5. Sistematizar algumas experiências do trabalho sobre questões de gênero e juventude:
• Criação de um banco de dados com essas experiências dialogando com o projeto “Teias da 

Comunicação”.
• Realização de seminário sobre as temáticas do Projeto nas diversas instâncias de atuação da PJ.
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6. Aprofundar temas, como: corporeidade, violência de gênero, a violência contra a mulher e a vio-
lência sexual, de forma articulada com as ações da Campanha contra a violência e o extermínio 
de jovens:
• Produção de materiais para os grupos de base: rodas de conversa, produção de textos e 

vídeos, dinâmicas, indicação de filmes e músicas, materiais para datas especiais (Vigília pelos 
mortos vítimas da Aids; Dia Mundial de luta contra a Aids; Dia Internacional da Mulher; Dia 
do Amigo; Dia dos Namorados; Dia de Combate à Violência contra a Mulher; Dia da Cons-
ciência Negra e outras datas) e análise de piadas e expressões cotidianas que denotam 
preconceito.

• Divulgação dos subsídios e matérias já existentes que trabalham essas temáticas. 

7. Favorecer para que os jovens pensem seu projeto de vida, considerando a 
dimensão da afetividade e sexualidade:
• Divulgação de materiais, textos e roteiros de elaboração de projeto 

de vida.
• Capacitação de adultos e assessores para acompanharem os 

jovens em seus projetos de vida.

8. Estimular o combate aos preconceitos nas diferentes for-
mas em que se manifestam:
• Potencialização do debate nas ações em defesa da vida da 

juventude.
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Todos os projetos nacionais são planejados, realizados e avaliados pelos jovens e assessores da PJ de 
todas as instâncias. Aqui se encontram as ações a serem realizadas pela Coordenação Nacional e pelas 
Equipes dos Projetos, mas que também servem como pistas a serem aceitas ou adaptadas em cada 
realidade (regional, diocesana, paroquial ou grupal). Todos são convidados a participar desses projetos. 
Eles acontecem em nossas instâncias e realidades vividas.

Os recursos humanos, materiais e financeiros investidos nesses projetos serão alcançados por meio 
das parcerias e de projetos específicos de apoio e patrocínio. Cada realidade pode estudar a melhor 
forma de possibilitar a aquisição de tais recursos.

Além disso, é importante ressaltar que todos esses projetos passarão por monitoramento e avalia-
ção a cada reunião da Coordenação Nacional e das  equipes nacionais específicas dos projetos. 

Responsabilidades, 
recursos e avaliação
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COMO NOS ORGANIZAMOS
E ARTICULAMOS
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“Como nós, com tão pouco, podemos alimentar 

a tantas pessoas famintas?”

(Mc 6, 40)

O ato de organizar, ou seja, “pôr em ordem” aquilo que desejamos, exige que tenhamos muito claro 
o nosso objetivo, o que queremos alcançar com esta organização. Além disso, precisamos saber o que 
nos move a querer organizar. Como sabemos que é um desafio organizar, precisamos definir estraté-
gias, critérios e princípios que orientarão o processo de organização.

Jesus nos ensina e nos propõe alguns princípios e estratégias de organização para evangelizar as pessoas, 
no milagre da multiplicação dos pães (Mc 6, 33 - 40). Ao perceber que todos estavam com fome, na caminhada. 
Jesus enxerga a necessidade de organizar uma ação junto às pessoas para saciar a fome de todos, tendo em 
vista que as horas avançavam e os apóstolos se preocupavam com o destino da multidão que estava seguindo 
Jesus e ouvindo os seus ensinamentos. Onde se encontravam não havia como fornecer o necessário àquela 
multidão e eles pedem que Jesus dispense todos para que eles comprem mantimentos. Nesse momento, no 
entanto, Jesus provoca uma reflexão entre seus apóstolos quando, diante das pessoas, orienta que eles mes-
mos ofereçam comida ao povo que se encontra sedento. Diante daquela situação a pergunta dos apóstolos 
era: Como nós, com tão pouco, podemos alimentar a tantas pessoas famintas? Jesus, então, pergunta o que 
eles têm para oferecer, o que eles podem dar àquela multidão. Isso deve ter deixado os apóstolos numa grande 
crise ao apresentar para aquela multidão, apenas o pouco que tinham, cinco pães e dois peixes.

 Diante daquela contradição social, em ter “poucos alimentos” para “muita gente”, Jesus - num ato 
educativo de evangelização - orienta que o povo seja organizado. Ele pede para que os apóstolos di-
vidam o povo em pequenos grupos. Podemos imaginar como os apóstolos se sentiram perdidos nesse 
momento. Afinal, para que organizar em vários grupos uma grande multidão, quando não tinham comi-
da suficiente nem para um único grupo?

Assim, com base no princípio democrático da partilha e do método de organização dos grupos, 
acontece o “milagre da multiplicação”. As pessoas conseguem comer os pães e os peixes, alcançando 
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o objetivo inicial de saciar a fome 
de todos. A organização que Jesus 
propõe é tão perfeita que ainda 
sobram alimentos, após todos te-
rem se alimentado. Jesus organiza 
a sua ação baseado nos princípios 
de participação, solidariedade, 
partilha e comunhão.

Seguindo e aderindo aos prin-
cípios e a pedagogia de Jesus, a 
Pastoral da Juventude trabalha 
sua organização, por intermédio 
dos próprios jovens, compreen-
dendo estes enquanto sujeitos e 
protagonistas de sua evangelização, assumindo-se como evangelizadores de outros jovens. A organiza-
ção para a PJ é acima de tudo uma opção pedagógica associada à sua identidade e missão.

Segundo Civilização do Amor, Tarefa e Esperança,49 a organização da PJ é parte fundamental de sua 
missão. A partir da base, ela gera um processo dinâmico de comunhão e participação, cria estruturas de 
coordenação, animação e acompanhamento que permitem o intercâmbio entre as experiências que se 
realizam nos diferentes níveis da Igreja: grupos de base nas comunidades, paróquias, áreas pastorais, 
vicariatos, foranias, dioceses, região, país e continente. Além disso, a organização favorece a formação 
na ação dos jovens, gerando espaços democráticos de diálogo e de decisão para a condução colegiada 
da ação pastoral, educando para uma inserção social do jovem com princípios e valores pautados no 
bem comum.

A organização da PJ prioriza a partilha e a sistematização das experiências; promove um processo 
educativo na fé; desperta a consciência crítica e a memória histórica, favorecendo a realização da missão 
evangelizadora de modo orgânico em todas as instâncias.

As instâncias organizativas da PJ: uma rede de muitos fios
A Pastoral da Juventude é uma organização formada por muitas lideranças jovens e adultos; é uma 

rede tecida de várias cores, mas que, trabalha de forma muito articulada e relacionada. Esta rede tem 

49  CELAM, 1997.
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pontos em todas as cidades; é do tamanho da América Latina e está funcionando, mais efetivamente, 
desde o começo da década de 1980. Existem encontros, assembleias, reuniões e outras formas de o 
pessoal se encontrar para que ajudem na evangelização da juventude. Elaboram-se “planos” e “ativi-
dades” para que todos os grupos do Brasil possam participar da mesma caminhada. É algo grandioso, 
porque é feito por jovens.

Nessa grande rede chamada PJ, cada fio pode ser comparado a uma instância organizativa que pos-
sui características, composição e tarefas próprias. Aprofundando essa metáfora da rede, é importante 
lembrar que numa mesma rede não existe um fio melhor do que outro, ou superior ao outro, mas existe 
um princípio para que a rede cumpra sua função: é necessário que todos os fios estejam unidos e in-
tegrados, desempenhando bem os seus trabalhos para que a rede possa cumprir seu objetivo. Com a 
organização da PJ acontece da mesma forma: existem os grupos de base na comunidade, coordenações 
paroquiais, áreas pastorais/vicariatos/foranias, coordenações (arqui)diocesanas, subregionais, coorde-
nações regionais e coordenações nacionais. 

A. O Grupo de Jovens (comunidade juvenil)
A Pastoral da Juventude tem os grupos de jovens como uma opção político-pedagógica e teológica. 

Organizamo-nos por intermédio dos grupos de jovens, por acreditar que este é um espaço privilegiado 
de valorização do protagonismo juvenil, da vivência comunitária e da evangelização. Fator importante 
para o processo de educação na fé. 

A reunião do grupo é um momento importante e fundamental na vida do grupo. É no processo de 

reunião que o grupo nasce, cresce e amadurece. A reunião é o 'miolo' da fruta, na formação inte-

gral do grupo de jovens que entra no processo.50

O grupo é a BASE da PJ. É no grupo, e pelo grupo, que a Pastoral da Juventude acontece, ou não. 
Quando o grupo busca viver o Processo de Educação da Fé, com base na metodologia proposta pela PJ, 
atuar na sua comunidade, sendo evangelizador no próprio grupo e fora dele entre outros jovens, já está 
sendo e/ou fazendo a PASTORAL DA JUVENTUDE.

Os grupos de jovens se reúnem frequentemente para a reflexão. Comprometem-se na oração e 
ação, nos quais todos têm sua maneira de ser.

50 TEIXEIRA, 1998, pg. 10.
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Não existe um modelo pronto para ser copiado. O desenvolvimento das reuniões e encontros possui 
características diversas em cada lugar e grupo. Enfim, o grupo é lugar de amizade, de crescimento na 
fé, de socialização juvenil, de conhecimento integral de si, do outro, da comunidade, da sociedade, do 
projeto de vida e da vocação.51 

B. Em âmbito paroquial
A paróquia é a “comunidade das comunidades”52  que vive num determinado território. Atenta às 

diversas manifestações da juventude que surgem em seu interior, converte-se em “centro de coor-
denação e animação de comunidades, de grupos juvenis”.53 Ajuda a integrar os grupos de jovens e 
promove sua plena participação em suas estruturas organizativas, por meio de sua presença no Con-
selho Paroquial de Pastoral (CPP), em que os jovens são acolhidos e ouvidos e se integram com toda a 
comunidade paroquial.

 A organização paroquial supõe a participação de todos os jovens e grupos de jovens em uma co-
ordenação regular e dinâmica, que se expressam na Assembleia Paroquial/Reunião Ampliada Paroquial 
e na Equipe Paroquial de Pastoral da Juventude, composta por coordenadores e assessores paroquiais 
advindos dos grupos de jovens, assim como do assessor-referência na paróquia, podendo ser presbíte-
ro, religioso ou leigo.

C. Em âmbito de área pastoral, forania, setor ou vicariato
Para conseguir uma melhor animação e maior eficácia no trabalho pastoral nas dioceses, as paró-

quias frequentemente se articulam em áreas pastorais, foranias, comarcas, setores ou vicariatos. Nes-
ses âmbitos reproduzem-se no nível correspondente as linhas básicas de organização que se apresen-
taram no nível paroquial.

A reunião dessa instância é convocada, normalmente para planejar, deliberar e avaliar as linhas e 
iniciativas comuns que nortearão a ação pastoral nesse nível.

A articulação mais comum é a formação de uma “Equipe de área” com os Coordenadores Paroquiais 
ou Delegados das Equipes Paroquiais, eleitos por um período previamente determinado. 

51 PJ, 2005.
52 Santo Domingo, n. 58
53 Idem, n. 644.
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D.  Em âmbito diocesano
A PJ deve estar inserida na organização da (arqui)diocese de pastoral e desenvolver sua ação tendo 

em conta as orientações e os planos pastorais da Igreja local. Onde há Conselho Diocesano de Pastoral 
e Setor Diocesano de Juventude54  a PJ participa de suas organizações, articulações e atividades.

A Assembleia Diocesana da PJ é a instância mais ampla e representativa nesse nível. É formada 
por delegados, em sua maioria, por jovens coordenadores, contando também com assessores, sendo 
ambos dos grupos de Pastoral da Juventude existentes na Diocese.

A Assembleia é o espaço onde se troca iniciativas, detecta-se as necessidades comuns, busca-se ca-
minhos de resposta, faz-se opções e se aprova o Plano diocesano da PJ, em comunhão com as orienta-
ções da Igreja local.

A PJ Diocesana é animada, normalmente, por duas pessoas de referência: um assessor adulto e um 
coordenador geral jovem. A Equipe Diocesana da PJ, contudo, é formada pelos representantes paro-
quiais ou das equipes de área, a depender da organização da Diocese. A equipe diocesana deve ser 
formada por pessoas com experiência pastoral, capacidade técnica, espírito de serviço, clareza de visão 
quanto à realidade diocesana e à problemática dos jovens e condições para operacionalizar as opções 
assumidas, gerando iniciativas que estejam a serviço dos grupos, dos agentes de pastoral e dos jovens 
em geral. Sempre em sintonia com a Igreja local, em especial com o Bispo e o Assessor diocesano.

E.  Em âmbito regional
Nos dezessete regionais da CNBB existem a Coordenação Regional da PJ. Depende dela, estimular 

uma caminhada conjunta da PJ Diocesana e Regional com a PJ Nacional. A Coordenação/Comissão Re-
gional da PJ participa ativamente da vida da Igreja naquele Regional. A coordenação da PJ é formada 
por jovens que fazem parte das coordenações diocesanas, acompanhadas por um Assessor Regional 
Referencial, uma Comissão Regional de Assessores e o Bispo Referencial.

As principais tarefas da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude é garantir uma caminhada 
em conjunto das diferentes dioceses, realizar atividades conjuntas e garantir uma articulação da PJ com 
as instâncias nacionais. 

54 “Na realidade diocesana, o Setor Juventude é um espaço de comunhão e participação para unir e articular todos os segmentos juvenis diocesanos 
num trabalho conjunto. A missão Setor, nesse sentido, é favorecer a integração e o diálogo, além de propor algumas diretrizes comuns para a evan-
gelização, considerando as necessidades de cada realidade diocesana e as especificidades de cada segmento juvenil.” (CNBB, 2009, pg. 7)
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A instância máxima, na dimenção regional, é a Assembleia Regional/Reunião Ampliada Deliberativa 
da PJ que define os rumos do trabalho nesse espaço, com o Plano Regional de Ação, em consonância 
com o Plano Nacional da PJ.

F. Em âmbito nacional
À medida que se fortalece e cresce a organização, e o intercâmbio interdiocesano, surge a organi-

zação nacional. Da mesma forma que nas paróquias, nas áreas pastorais e nas dioceses, a Pastoral da 
Juventude também se organiza no país. O tempo já permitiu comprovar a riqueza das trocas de experi-
ência regionais e  nacionais e sua importância para a elaboração de projetos verdadeiramente orgânicos 
que partam das experiências dos grupos de base e se consolidem em âmbitos e organismos de serviço 
em nível nacional.

 A Pastoral da Juventude construiu, ao longo de sua história dois espaços de encontro para pau-
tar e refletir a ação da PJ no nível nacional: o Encontro Nacional e a Ampliada Nacional. Os Encontros 
são espaços mais celebrativos e formativos e as Ampliadas são espaços deliberativos. 

•	 Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude  (CNBB)
A Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude (CEPJ), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), em sintonia com o Documento 85 da CNBB,  Documento de Aparecida e as Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja do Brasil (2011-2015) é o espaço que articula, convoca e propõe orientações 
para a evangelização da juventude, respeitando o protagonismo juvenil, a diversidade dos carismas, a or-
ganização e a espiritualidade para a unidade das forças ao redor de algumas metas e prioridades comuns. 

A Comissão é auxiliada pelos dezessete bispos referenciais da juventude nos Regionais da CNBB, 
por várias equipes dedicadas à evangelização da juventude, por uma Coordenação Nacional da Juven-
tude, onde a PJ faz parte na pessoa do secretário nacional, e, ocasionalmente, por assessores e peritos 
convidados. Atualmente a Comissão é composta por três bispos, sendo um deles o presidente e dois 
assessores nacionais.

O campo de trabalho da Comissão abrange as diversas experiências de evangelização da juventude 
existentes: Pastorais da Juventude, Movimentos Eclesiais, Novas Comunidades e Congregações Reli-
giosas. É parceira ainda da Catequese Crismal, Pastoral ou Serviço de Animação Vocacional, Pastoral da 
Educação, Pastoral Familiar, Pastoral do Adolescente, Setor Universidades da CNBB e outros segmentos 
eclesiais envolvidos com evangelização juvenil.
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•	 Pastorais da Juventude 
Na 15ª Assembleia das Pastorais da Ju-

ventude do Brasil, em 2008, na cidade de 
Brasília (DF), ficou deliberado que ao invés 
de Assembleia, existiriam a partir desse 
momento, as Plenárias Nacionais das PJs, 
e que não teriam mais caráter deliberativo, 
mas sim celebrativo, formativo e de articu-
lação de bandeiras comuns entre as Pasto-
rais da Juventude. Neste mesmo ano, as PJs 
definiram como bandeira prioritária a luta 
contra a violência e o extermínio de jovens, 
essa bandeira ganhou mais força no plane-
jamento das ações entre as PJs se transfor-
mando na “Campanha Nacional contra a 
violência e o extermínio de jovens”. 

A primeira Plenária Nacional das PJs, 
aconteceu em Brazabrantes (GO), entre os dias 29 de julho a 1º de agosto de 2010, tendo como tema  
“Pastorais da Juventude do Brasil e a defesa da vida da juventude”, e como lema “PJB, se encontrando 
e reencantando para a luta”. Participaram da Plenária, jovens de várias regiões do país, membros das 
Coordenações Nacionais das PJs, assim como também participaram os Secretários Nacionais e os Arti-
culadores de PJs de alguns regionais que ainda se articulam como tal.

Nos Regionais e nas Dioceses onde as demais PJs estão articuladas, a Pastoral da Juventude realiza 
com estas uma caminhada que favoreça ações conjuntas em vista da vida da juventude e do seguimento 
coerente a Jesus de Nazaré.

G. Em âmbito latino-americano
Da experiência dos grupos de jovens até as instâncias mais abrangentes de organização continental 

existe uma organização que permite a comunhão fraterna e a participação efetiva dos jovens nos proje-
tos da Igreja e nas propostas de transformação da sociedade. Essa organização latino-americana acom-
panha a diversa e complexa realidade dos jovens do continente e permite viabilizar suas contribuições 
ao processo de mudança.
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A PJ tem, igualmente, uma boa caminhada em nível de América Latina. Acontecem dois encontros 
de caráter latino-americano: o Congresso Latino-americano de Jovens e o Encontro Latino-americano 
de Responsáveis Nacionais da Pastoral Juvenil.

O Congresso Latino-americano de Jovens é a instância mais ampla de encontro que marca a caminha-
da da Pastoral Juvenil em nível continental. Nele, jovens coordenadores e delegados, em comunhão 
com assessores e Bispos Responsáveis pela juventude, determinam as grandes linhas que orientarão a 
ação pastoral no continente.

Os Encontros Latino-americanos de Responsáveis Nacionais da Pastoral Juvenil são espaços de inter-
câmbio, reflexão, animação e coordenação para aprofundar aspectos da proposta e definir linhas de 
ação comuns para apoiar o trabalho das Comissões Nacionais de Pastoral Juvenil e para fortalecê-la na  
construção da Civilização do Amor.
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ENCONTRO NACIONAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE

A Pastoral da Juventude realiza seus Encontros Nacionais a cada três anos, com representação de 
jovens de todas as dioceses em que houver trabalho articulado de PJ.  É um espaço para troca de ex-
periências, reflexão da caminhada e apontamentos de pistas para a ação. Sua preparação e animação 
são de responsabilidade da coordenação nacional de jovens e da comissão nacional de assessores. Cada 
encontro aponta outras cidades/dioceses para acolher o próximo encontro e a cidade que for escolhida 
terá que garantir uma infraestrutura que possibilite o encontro, envolvendo sempre o Regional.  

Os três primeiros Encontros Nacionais foram espaços fundamentais de pertença a esta Pastoral, pois 
eles ajudaram a refletir e a materializar o rosto (identidade), percebendo a missão de evangelizadores 
de jovens protagonistas de sua história.  Confira a seguir uma breve síntese de cada encontro:

1º Encontro Nacional – Pontalina, GO. Janeiro de 1994. Estiveram presentes nove regionais da CNBB. 
Como ponto de pauta esteve o conhecimento mútuo, o olhar para os grupos de jovens desses regionais, 
para perceber “quem somos”, “qual a nossa cara”, “nossa IDENTIDADE”.  Definiu-se que somos uma PJ 
formada por jovens de diferentes realidades.

2º Encontro Nacional – Goiânia, GO. Julho de 1994. O encontro centrou-se no resgate da história e 
situou a discussão em torno da especificidade na PJ do Brasil. Refletiu-se sobre Identidade e Missão.

3º Encontro Nacional – Campo Grande, MS. Março de 1995. O terceiro Encontro Nacional foi o último 
da trilogia “Quem Somos”.  Entre outras motivações soava forte o grito pela definição da sigla, ou seja, 
a que melhor refletiria a identidade. Conclui-se que: PJ é o nome que melhor identifica esta articulação 
de experiências, respeitando a caminhada que se faz nas dioceses e regionais do Brasil. E ainda ressaltou: 
“É ao lado das PJs (PJE, PJR, PJMP) que queremos construir um novo tempo para a PJ do Brasil, onde a 
missão nos une como discípulos de Jesus Cristo no serviço aos jovens, sobretudo os jovens empobreci-
dos e excluídos”.

4º Encontro Nacional – Divinópolis, MG. Julho de 1996. Reuniu 90 pessoas de todos os regionais e 
teve como objetivo “repensar a articulação da PJ buscando saídas para uma organização flexível, que 
respeite a diversidade sendo integradora e humanizadora”.  Foi o encontro “das parteiras e parteiros”, 
como se intitularam.  Com base nas discussões da trilogia dos primeiros três encontros foi elaborado um 
texto oficial sobre Identidade, Missão e Organização.
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5º Encontro Nacional – Salvador, BA. Janeiro de 1998. Este encontro teve um caráter mais de massa, 
reunindo assim um número maior de participantes. Acolhendo as bandeiras da educação e da espiritua-
lidade. O jornal “Conhecer-se para ser mais!”, foi direcionado para as coordenações diocesanas, em que 
apresentava as grandes discussões sobre a juventude na pós-modernidade, e, também a identidade da 
PJ, a missão e a organização.

6º Encontro Nacional – Cuiabá, MT. Janeiro de 2000. Foi um momento de perceber como a PJ estava 
espalhada pelo Brasil. Por meio do lema: Somos Jovens! Anunciamos um novo milênio de esperança, 
mostrou-se o trabalho com a partilha do Plano Trienal da PJB e fez-se uma missão jovem pelos vários can-
tos da cidade. Definiu-se, também, que o próximo encontro teria um caráter como este, de massa, troca 
de experiências e que entre os encontros nacionais se faria uma Reunião Ampliada em que essa teria um 
caráter deliberativo. Sendo o espaço dos regionais dialogarem e deliberarem as questões referentes à ca-
minhada da PJ.  Elaborou-se, também, uma carta aos jovens do Brasil, fruto dessa experiência missionária. É 
o primeiro encontro a assumir a realização de missão jovem como parte fundamental de sua programação.

7º Encontro Nacional – Ananindeua, PA. Janeiro de 2003.  A PJ armou sua tenda no Pará para refletir: 
“A Igreja se fez Jovem”. Foi um momento de olhar a realidade da juventude, a missão, o Plano Trienal 
da PJB e a organização. Foi o primeiro Encontro Nacional que teve o caráter exclusivamente de partilha, 
celebração e formação. 

8º Encontro Nacional – Campi-
nas, SP. Janeiro de 2006. Foi um 
espaço privilegiado de animação, 
reflexão e celebração da caminha-
da, troca de experiências e estu-
do entre os jovens das dioceses 
e regionais de todo o Brasil. Teve 
como objetivo celebrar os 27 anos 
de Puebla, considerando a realida-
de da juventude e reafirmação da 
mística para que a juventude tenha 
vida e a tenha em abundância. 



136

9º Encontro Nacional – Natal, RN. Janeiro de 
2009. Com o tema: “Ide e construí a civilização 
do amor” e o lema “Eu vi um novo céu e uma 
nova terra” (ap. 21,1), possibilitando um am-
plo olhar sobre a realidade juvenil, de acordo 
com os grupos de base, do Plano de Ação da 
Pastoral da Juventude, para a missão, inter-
venção social e a construção da Civilização do 
Amor à luz do seguimento a Jesus de Nazaré. 
Os eixos centrais do encontro foram: missão 
e espiritualidade missionária; realidade juvenil 
e realidade teológica; projeto de missão e in-
tervenção pastoral; projeto de vida; políticas 
públicas e direitos para a juventude.

10º Encontro Nacional – Maringá, PR. Janeiro de 2012. Com o objetivo de um amplo olhar sobre a 
realidade juvenil brasileira, de acordo com os grupos de base, celebrando em sintonia com toda a Igreja, 
os 50 anos do Concílio Vaticano II. Tendo como tema: “Somos Igreja Jovem” e o lema: “Na Ciranda da 
vida, a nossa missão é amar sem medida” iluminados pela comunidade de João: “Ele tendo amado os 
seus, amou-os até o fim” (Jo 13, 1).
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AMPLIADA NACIONAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE

A deliberação de realizar Ampliadas Nacionais aconteceu no 6º Encontro Nacional, em Cuiabá, em 
2000. Elas acontecem a cada três anos, sempre após o ENPJ, podendo ser convocadas Ampliadas extra-
ordinárias, conforme a necessidade. Essa reunião tem a participação de delegados diocesanos escolhi-
dos pelas organizações regionais. É a instância em que acontecem as deliberações, escolhas das diretri-
zes para a ação e caminhada.  É nela que, também, se reflete a representação na coordenação nacional 
da PJ, além de apontar rumos para a escolha de assessores e secretaria nacionais. 

Não se constitui como assembleia, pois tem uma estrutura mais ágil. Porém, é a instância maior de 
consulta e deliberação da Pastoral da Juventude. Sua coordenação é de responsabilidade da Coordena-
ção Nacional da PJ, com seus assessores. Confira a seguir uma síntese das Ampliadas Nacionais: 

Ampliada Nacional de São Luís, MA. 2001.  Regional Nordeste V. Na época ainda chamávamos de 
“Reunião Ampliada Nacional”. 

Ampliada Nacional de Vila Velha, ES. 2004.  Regional Leste II. Essa Ampliada foi considerada um 
marco dentro da caminhada. Na época vivíamos as discussões em vista da 14ª Assembleia Nacional da 
PJB, em que ficava claro que o processo de organização de cada uma das pastorais deveria ser ampliado 
em vista de seus grupos de base, revendo o trabalho em conjunto. Assim a Ampliada de Vila Velha to-
mou algumas definições por onde se daria a sua caminhada.

Ampliada Nacional de Salgado, SE. 2005.  Regional Nordeste III. Foi nela que se firmaram as delib-
erações da secretaria e da assessoria nacional e a construção do Plano Trienal, indicados em Vila Velha. 
A Ampliada aconteceu sob a inspiração do lema: “Vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história”. Na 
construção do plano, a Ampliada traçou dez metas para serem atingidas até 2010 e cinco projetos para 
concretização até o final de 2007, sendo eles: A Juventude quer viver, Caminho de Esperança, Mística e 
Construção, Ajuri e Teias de Comunicação.

Ampliada Nacional de Palmas, TO.  
2008. Regional Centro-Oeste. Com o tema: 
“De pé no chão transformando a história” 
e iluminação bíblica “Vejam! Eu vou criar 
um novo céu e uma nova terra” (Is 65,17a). 
Buscou construir um plano que orientasse 
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a caminhada da Pastoral da Juventude nos regionais e dioceses para os próximos anos e proporcio-
nar um espaço de encontro, troca de experiência, celebração do Deus da Vida, compreendendo os 
desafios que a juventude vive para avançar na articulação, organização, missão e aproximação do 
mundo juvenil em vista de projetar os sonhos para a construção de novas possibilidades e alternati-
vas de evangelização do universo juvenil e resistência na realidade.

Ampliada Nacional de Imperatriz, MA. 2011. Regional Nordeste V. O tema que orientou a ativida-
de em terras maranhenses foi: “PJ: Missão e Profetismo” e o lema: “Vamos juntos gritar, girar o mundo. 
Chega de violência e extermínio de jovens!”, com a iluminação bíblica: “O meu desejo é a vida do meu 
povo” (Est 7, 3). Imperatriz reforçou a necessidade do trabalho de base com métodos que possam se 
adaptar à conjuntura social e eclesial da juventude enfatizando o horizonte que pauta a ação pastoral 
da PJ: a luta pela vida da juventude. Reafirmou os cinco projetos nacionais existentes, com acréscimo do 
projeto “Tecendo Relações”.
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ESPAÇOS E REPRESENTAÇÕES

Na Ampliada de Imperatriz, a organização nacional, passou por algumas alterações, fruto da reflexão e 
construção dos delegados presentes e da campanha da PJ nos últimos anos. A seguir, a descrição do papel 
e dos critérios da estrutura organizativa, do perfil e o processo de escolha das pessoas indicadas.

COORDENAÇÃO NACIONAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE (CNPJ)

A Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude (CNPJ) é composta por um representante de cada 
regional organizado conforme a CNBB, composta por 17 regionais, e pelos jovens que representam a PJ 
Nacional em outros espaços, quando necessário. A CNPJ se reúne duas vezes ao ano, ou mais, se preciso. 

A coordenação é, antes de tudo, um serviço missionário. A coordenação não é representação do 
regional, mas é eleita com base em seu respectivo regional. Portanto, a Coordenação Nacional deve ser 
vista como uma equipe colegiada de jovens que tem como tarefa a “direção” nacional da PJ, para além 
do regional do qual cada coordenador faz parte.

O papel da Coordenação Nacional da PJ
• Organizar e coordenar as reuniões da CNPJ e concretizar e operacionalizar as suas conclusões.
• Representar a PJ Nacional em outros espaços regionais, nacionais e latino-americanos, sendo 

estes eclesiais ou sociais.
• Facilitar a comunicação da PJ.
• Articular e animar nacionalmente a PJ, sendo elo direto com os regionais. 
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• Pensar e encaminhar as decisões da Secretaria Nacional da Ampliada Nacional, dos Encontros 
Nacionais, a questão financeira, os encaminhamentos das ações conjuntas da PJs e da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. 

• Coordenar as Equipes Responsáveis pelos Projetos Nacionais da PJ.
• Estudar, refletir e debater as questões relativas às juventudes de modo geral, assim como a 

conjuntura social e eclesial, observando o lugar e a ação da PJ.
• Preparar e encaminhar os Encontros e Ampliadas Nacionais. 
• Comprometer-se com o processo de transição entre os novos membros da CN e os membros 

da CN que deixam o serviço.
• Contribuir na elaboração e difusão de subsídios.

Perfil	do	jovem	para	assumir	o	serviço	da	Coordenação	Nacional	da	PJ
• Ter disponibilidade para prestar o serviço na CNPJ num período de dois a três anos, a depender 

do regional.
• Ter passado pela maioria das etapas metodológicas do processo de Educação da Fé proposto pela 

PJ (grupo de jovens, coordenação paroquial, coordenação diocesana e coordenação regional);
• Ser jovem, estando durante o período em que presta o serviço na CNPJ, na faixa etária entre 17 

a 29 anos de idade. 
• O representante da CNPJ seja referendado por seu bispo local e ou bispo referencial da juven-

tude do regional.
• Ter diálogo com a CNBB regional.  

A indicação ou eleição dos regionais
A indicação ou eleição do representante regional para a Coordenação Nacional da PJ é feita por re-

gional, em seu respectivo espaço deliberativo (reunião da Coordenação Regional, assembleia, encontro 
ou Reunião Ampliada). Entretanto, devem estar atentos ao perfil do jovem a ser indicado ou eleito para 
estar nesse espaço. 

SECRETARIA NACIONAL DE PASTORAL DA JUVENTUDE (SNPJ)

A Secretaria Nacional da PJ deve ser referência, quando da liberação de uma pessoa para facilitar o 
serviço de comunicação com as coordenações, assessores, dioceses, regionais e parcerias.  É um espaço 
de articulação e animação da caminhada da PJ no Brasil. 
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A Ampliada de Imperatriz encaminhou que o espaço físico da Secretaria Nacional deve ser no local de 
origem do secretário, favorecendo o cuidado com o projeto de vida do jovem que se dispõe a esse serviço, 
fazendo com que ele não se afaste de sua base comunitária e familiar. Destaca-se, ainda, a necessidade 
de que a secretaria seja acompanhada direta e continuamente pela Coordenação e Assessoria Nacional.

O papel da secretaria nacional
A secretaria é uma estrutura que facilita o serviço de comunicação com as coordenações, assesso-

rias, lideranças e parcerias nas diversas instâncias, cabendo-lhe como funções: 
• elaborar relatórios; 
• encaminhar documentos; 
• manter arquivo organizado; 
• encaminhar a infraestrutura das reuniões nacionais; 
• administrar os bens e recursos financeiros da secretaria; 
• estar presente nos eventos nacionais e nas reuniões da Coordenação Nacional;
• acompanhar a organização da PJ nos regionais;
• participar das atividades regionais, sempre que possível;
• participar de atividades com as Pastorais da Juventude;
• participar de atividades da CNBB e da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude;
• facilitar o diálogo entre a PJ e demais organizações eclesiais e não eclesiais de juventude no 

país e na América Latina.

Perfil do jovem que deve assumir a Secretaria Nacional
• Conhecer a realidade juvenil.
• Abertura para o processo de transição com a pessoa que deixa o serviço;.
• Ter conhecimento do planejamento, estrutura organizativa, identidade, missão, princípios e 

história da PJ.
• Ter capacidade de diálogo junto às PJs e às expressões da evangelização da juventude na Igreja 

no Brasil.
• Conhecer, estudar e atualizar-se dos documentos da Igreja de modo especial os que têm como 

referência a temática juvenil.

A indicação e eleição
A eleição da Secretaria Nacional acontece em três etapas. A primeira etapa é a indicação do jovem pela Co-

ordenação Regional, em seguida a Coordenação Nacional entra em contato com os nomes indicados e auxilia 
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no processo de apresentação para o serviço. A terceira e última etapa é a eleição direta da Secretaria na Am-
pliada Nacional. A eleição deve ser orientada pelo caráter missionário deste serviço e pelos princípios da PJ.

As indicações de jovens para a escolha do novo secretário nacional da PJ devem atender aos se-
guintes critérios: 

• idade: 17 a 29 anos, durante o período em que presta o serviço; 
• ser escolhido na instância máxima de deliberação, bem com o tempo de gestão; 
• ter disponibilidade de tempo para desempenhar o serviço em três anos, ou no tempo determi-

nado pela Ampliada Nacional; 
• ter uma breve apresentação pessoal e uma carta do bispo diocesano;
• ter vivenciado o processo de educação na fé;
• ter participado das estruturas organizativas da PJ de modo especial a coordenação diocesana 

ou regional;
• ter inserção na comunidade eclesial.

COMISSÃO NACIONAL DE ASSESSORES 
DA PASTORAL DA JUVENTUDE (CNAPJ)

A Comissão Nacional de Assessores parte da concepção colegiada de acompanhamento. É uma equi-
pe responsável pela assessoria nacional da PJ, e nela são distribuídas as tarefas e responsabilidades de 
acompanhamento de acordo com o perfil de cada integrante. Responde pelas necessidades concretas 
do acompanhamento nos processos educativos dos jovens na instância nacional. 

Na Ampliada Nacional de Imperatriz, definiu-se que a Comissão Nacional de Assessores seria com-
posta por seis assessores, visto que no período de um ano, um assessor da Comissão anterior acompa-
nharia o processo de transição. 

O papel da Comissão Nacional de Assessores
• Animar, por meio da espiritualidade libertadora do seguimento a Jesus Cristo, a coordenação 

e secretaria nacional.
• Assessorar a coordenação e secretaria nacional, prestando um serviço de acompanhamento 

pessoal, processual e metodológico que possibilite aos jovens desempenharem sua função.
• Seguir o desenvolvimento dos projetos nacionais e as demais deliberações da Ampliada Nacio-

nal com a coordenação e secretaria nacional.
• Acompanhar os demais assessores regionais, oferecendo espaços de formação e sempre que 
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possível, participar dos encontros para assessores nos regionais.
• Provocar discussões relativas ao cotidiano pastoral e juvenil.
• Contribuir no diálogo com o clero e outras organizações eclesiais.
• Animar a rede de assessores regionais e diocesanos.
• Dialogar e articular com a assessoria regional.
• Organizar os encontros nacionais de assessores como espaço de formação, partilha e troca de 

experiências.
• Acompanhar e elaborar subsídios.

Critérios para a composição da Comissão
• Respeitar a equidade de gênero.
• Garantir, se possível, a representação de mais de duas regiões do Brasil.
• Garantir, se possível, a representatividade de leigos, religiosos, religiosas e padres.

Critérios para a indicação dos assessores
• Todo assessor indicado deve ter vivenciado o processo de educação na fé, tendo experiência de 

assessoria diocesana, regional e/ou nos Centros e Institutos de juventude
• Todo assessor indicado deve ter experiência de assessoria diocesana, regional e/ou nos Centros 

e Institutos de Juventude.
• Todo assessor deve ter carta de indicação do bispo local ou bispo da juventude de seu regional. 

do superior de sua congregação; ou de sua instituição de trabalho (Centros e Instituto de Ju-
ventude, por exemplo).

• Todo assessor deve ter inserção na comunidade eclesial.

A Composição da Comissão
A composição da Comissão Nacional de Assessores se dá por meio de três etapas:

1. Indicação de nomes por parte das coordenações regionais da PJ .
2. Cada regional apresenta o/s nome/s indicado/s para a Coordenação Nacional e Comissão Na-

cional de Assessores. Em seguida a CNA entra em contato com os nomes indicados e auxilia no 
processo de apresentação para o serviço. 

3. A terceira e última etapa é a eleição da Comissão na Ampliada Nacional, tendo em vista que os 
nomes não são eleitos isoladamente, mas na Ampliada. No momento da Ampliada cada Regio-
nal presente vota em uma proposta conjunta de formação da CNA, atendendo os critérios da 
sua composição.
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REPRESENTAÇÃO JUNTO ÀS PASTORAIS DA JUVENTUDE (PJs) E NAS 
DEMAIS EXPRESSÕES DA EVANGELIZAÇÃO JUVENIL

É função primeira da secretaria nacional (na instância nacional) e do coordenador ou secretário (nas de-
mais instâncias de organização da PJ) o diálogo e representação nas PJs e outras expressões de evangeli-
zação da juventude. Porém, a depender da demanda e características de trabalho, a representação nesses 
espaços e coletivos, pode ser delegada a outro jovem com perfil que atenda às seguintes características:

• Possuir entre 17 e 29 anos no tempo em que presta o serviço.
• Conhecimento do planejamento, estrutura organizativa, identidade, missão, princípios e histó-

ria da PJ. 
• Capacidade de diálogo nas PJs e às expressões da evangelização da juventude no Brasil. 
• Considerar a construção coletiva.

O papel do representante da PJ em outros espaços
• Facilitar o diálogo entre a PJ e demais organizações pelas quais foi convidado a representar a 

PJ de sua instância.
• Avaliar com a Coordenação de sua instância as pautas, reflexões e questionamentos dos espa-

ços representados.
• Elaborar relatórios constando a experiência da representação nos espaços em que se fizer 

presente.
• Manter contato direto com a Coordenação sua instância.
• Participar das reuniões da Coordenação sua instância.

REPRESENTANTE DA PJ NOS CONSELHOS DE JUVENTUDE

É, também, papel da Pastoral da Juventude a inserção nos conselhos de direitos para a defesa e a 
efetivação de políticas públicas de juventude com base no acúmulo de reflexões das atividades per-
manentes, bem como incentivar que a rede dos grupos de jovens possa exercer contribuições diretas 
nesses espaços e ser subsidiada pelas informações vindas desses espaços.

A tarefa dos representantes nessas missões junto ao poder público e aos demais grupos juvenis 
consiste, para além da participação efetiva nas reuniões convocadas pelos espaços, dar capilaridade às 
notícias e informações; colaborar na geração de mobilizações em torno de bandeiras das quais partilha-
mos; articular contato permanente com a coordenação da PJ do nível que representar, subsidiando-a; 
perceber e sugerir fóruns, parcerias, eventos, para propor a participação da PJ. Além dessas questões, 
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podemos destacar a tarefa de 
mobilizar para eventos, con-
ferências de juventude nos 
temas relacionados e demais 
processos participativos.

Para tanto, o perfil do re-
presentante da PJ nesses es-
paços deve ser o de inserção 
interna e externa à Igreja, que 
articule as bandeiras que a PJ 
propõe com o debate de po-
líticas públicas. A formação 
estudantil e/ou de cursos e 
eventos e participações pasto-
rais deve apontar a trajetória 
nessa temática.

Perfil	do	jovem	conselheiro
• Ter inserção interna e externa à Igreja.
• Articule as bandeiras que a PJ propõe com o debate de políticas públicas.
• Estar ligado e ser referendado pela coordenação da PJ do nível que representar.
• Vivência da mística e espiritualidade proposta pela PJ há pelo menos um ano.
• Ter entre 17 e 29 anos.
• Capacidade de diálogo com o clero, partidos políticos e movimentos sociais.

Qual o papel deste representante?
• Participar ativamente das atividades da PJ.
• Manter contato com a PJ em nível local e nacional de forma a estar em sintonia com as bandei-

ras e pautas em outras instâncias.
• Estimular internamente na instância da PJ do qual faz parte, a discussão, reflexão e avaliação 

das pautas das reuniões dos Conselhos.
• Fortalecer o debate em torno das políticas de juventude de/com/para a juventude, tendo como 

base o acúmulo das PJs do Brasil nesse debate, levando em consideração sempre as grandes 
bandeiras de luta.



146

• Representar a PJ considerando os princípios pastorais, as prioridades e na luta em defesa da 
vida da juventude.

É recomendável que o conselheiro, após ser escolhido, passe a integrar a equipe de coordenação 
da instância pastoral do mesmo nível de representação, dependendo da realidade, da articulação e da 
organização pastoral. O mesmo deve ser acompanhado por no mínimo dois jovens da coordenação e 
um assessor da instância em que representa. 

A SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO

Está estabelecido que cada Regional assumirá os custos com passagens e estadia 
de seu representante na Coordenação Nacional da PJ (CNPJ).  A CNPJ deverá or-
ganizar e elaborar um projeto financeiro para a sustentação da organização e 
campanhas financeiras mais localizadas; além de descentralizar as reuniões 
da Coordenação Nacional.

É urgente repensar a autossustentação da PJ, tendo em vista o 
novo cenário de financiamento com base nas organizações interna-
cionais parceiras. 

Pauta a sustentabilidade para além do financeiro, é também, refletir 
sobre uma prestação de contas transparente e processual; na elaboração de 
planejamento e de relatórios para a própria PJ e para as entidades parceiras.

Faz-se necessário que todas as instâncias organizativas da Pastoral da Juventude 
reservem momentos em suas programações, para analisar o cenário financeiro de sua re-
alidade e planejar ações que favoreçam a autossustentabilidade da organização. Sugere-se, 
em alguns casos, que se possa buscar pessoas que tenham formação na área de sustentabilida-
de, administração ou captação de recursos para contribuir no processo formativo.
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“Dar o máximo. Trabalhar sempre com a alma. E com toda a alma. 

Que se trate de conduzir as estrelas uma nave espacial 

ou fazer a ponta de um lápis.”

(Dom Helder Câmara) 

Diante dos modelos que a sociedade neoliberal tem oferecido aos jovens e que muito pouco vão 
de encontro à proposta da Pastoral da Juventude, de tornar os jovens protagonistas e comprometidos 
com o projeto de Jesus Cristo, a Pastoral da Juventude é um dos modelos de resistência ao consumis-
mo, ao individualismo e a injustiça social.  

Ela acredita no potencial da juventude. São, contudo, muitos os sonhos por construir para melhor 
se aproximar da juventude, com uma mística que valorize o outro e o meio ambiente, a igreja, com uma 
linguagem jovem e clara, por meio de uma simbologia rica em suas expressões.  

Por tudo isso, damos os parabéns a todos e todas que, de uma forma ou de outra, vem contribuindo 
para que a Pastoral da Juventude continue com seu papel histórico de preparar pessoas realizadas e 
felizes como discípulas missionárias de Jesus para a efetivação do Reino de Deus.

O resultado que temos aqui é uma parte do registro de toda a riqueza que é a Pastoral da Juven-
tude. Evidente que necessita de complementos e revisão ao longo da caminhada. É o testemunho de 
milhares de jovens e assessores que, organizados por este chão, constroem suas vidas no seguimento 
a Jesus Cristo. 

CONCLUSÕES
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ATIVIDADES PERMANENTES

As Atividades Permanentes das Pastorais da Juventude são o resultado de pensar e agir, enquanto 
juventude, nas diversas realidades que existem dentro e fora da Igreja. Assim, as Atividades Permanen-
tes (APs), a cada ano, trazem uma sequência de temas a serem discutidos dentro das três atividades 
– Semana da Cidadania – SdC; Semana do Estudante – SdE; e Dia Nacional da Juventude – DNJ, que 
caminham em consonância com a proposta de trabalho com a Igreja do Brasil, uma vez que os temas 
acompanham as discussões permeadas pela Campanha da Fraternidade  refletindo os caminhos que as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) sugerem. 

Além disso, as Atividades Permanentes são atividades construídas nacionalmente pelas Pastorais da 
Juventude em parceria com a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude e com a Comissão 
Episcopal Pastoral para a Juventude. A construção dessas atividades se dá no Seminário Nacional de 
Preparação. Os Seminários Nacionais de Preparação das Atividades Permanentes foram realizados nos 
últimos três anos. Anteriormente, as Atividades Permanentes, eram construídas pelas PJs nas reuniões 
periódicas da Coordenação Nacional da PJB .

É preciso dar prosseguimento aos trabalhos já desenvolvidos nas APs fortalecendo nosso jeito de ser 
Igreja, sobretudo pelo caráter missionário, ecumênico e profético com que elas são desenvolvidas. Por 
isso, a Pastoral da Juventude acredita nessa opção de trabalho; é que ela possibilita a reflexão para além 
da nossa realidade particular e parte para a comunhão com as demais PJs, além de dialogar com outras 
organizações da sociedade que trabalham com as juventudes. Para entendermos melhor qual o objetivo 
e como surgiu cada uma das Atividades Permanentes segue uma breve explicação.

Anexos
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Semana da Cidadania
No ano de 1995 nasce a Semana da Cidadania, uma atividade defensora da vida da juventude e que 

é organizada em conjunto pelas Pastorais da Juventude do Brasil (PJ, PJR, PJE e PJMP), a Rede Brasi-
leira de Centros e Institutos de Juventude e a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. 
A Semana da Cidadania propõe ao jovem a reflexão e exercício do protagonismo juvenil, trabalhando 
questões do seu cotidiano de acordo com o tema de cada ano. O tema busca dialogar com a Campanha 
da Fraternidade, proporcionando uma continuidade da temática com um enfoque para a juventude. A 
Semana da Cidadania convida o jovem ao exercício da mística cristã, tendo em vista a construção da so-
ciedade que desejamos, onde o Reino de Deus se torna presente. Ela acontece, todo ano, de 14 a 21 de 
abril, e é também um espaço que proporciona a vivência da vida comunitária e a convocação para novos 
grupos de base. A Semana da Cidadania é uma atividade permanente da CNBB.
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Semana do Estudante
Em 11 de agosto, comemora-se o Dia do Estudante e, desde 2003, as Pastorais da Juventude do 

Brasil têm realizado a Semana do Estudante. A Semana do Estudante é realizada todo ano durante a 
semana do dia 11 de agosto. A cada ano a Semana do Estudante põe em evidência uma temática da 
realidade ligada ao contexto estudantil e juvenil, convocando todos os grupos de jovens em seus meios 
específicos de atuação a celebrar, discutir e construir com ousadia a educação e a sociedade que sonha-
mos e vamos contruindo pouco a pouco. É uma atividade diferenciada porque se propõe a trabalhar de 
acordo com o protagonismo do jovem estudante.

Dia Nacional da Juventude
No ano em que a Organização das Nações Unidas (ONU), declarava 1985 como o Ano Internacional 

da Juventude, aqui no Brasil nascia o Dia Nacional da Juventude. O DNJ é uma atividade do calendário 
permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e é realizado pelas Pastorais da Ju-
ventude em parceria com outras expressões juvenis. O DNJ é um dia de celebração da vida da juventu-
de, para além do dia a dia dos grupos de jovens da Igreja, e traz temas importantes ligados à realidade 
da juventude que proporciona férteis debates em grupos, e assim faz com que os sonhos da juventude 
não sejam sonhados a sós, mas por jovens e adultos que acreditam e priorizam a vida da juventude. A 
realização do DNJ acontece todo ano no último final de semana do mês de outubro – exceto em ano 
de eleição. O DNJ é o principal evento para a convocação de novos grupos de jovens, por intermédio da 
celebração e vivência deste dia, ousamos mostrar uma Igreja Jovem.
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PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PASTORAL JUVENIL 
NA AMÉRICA LATINA (2008-2015)

Embalada pela Conferência de Aparecida, que envia toda a Igreja Latino-americana em Missão, e que 
convoca a Missão Continental, a PJ na América Latina, com os pés na vida da juventude, no seguimento 
a Jesus e convidando todos a visitarem alguns lugares bíblicos marcantes na vida de Jesus, organizou o 
chamado Projeto de Revitalização da PJ na América Latina.  

A PJ deseja repensar suas orientações e práticas, revitalizando e fortalecendo sua ação com os jo-
vens. Porém, deseja fazer isso baseado na vida da juventude e com a juventude. Por isso mesmo o nome 
do Projeto é: “A vida da juventude, um caminho de discipulado e missão”. 

O Projeto foi esquematizado com passos e ações para cada ano. No entanto, não segue este cami-
nho de forma retilínea, mas sim um caminho que faz voltas, de modo que no último ano possa se viver 
todos os passos anteriores.
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No caminho de Jerusalém até Emaús vemos, em um primeiro movimento, a ação em que Jesus se 
aproxima dos discípulos e se coloca no caminho com eles, mesmo eles não o tendo reconhecido.  Se-
guindo esse exemplo, em 2008, toda a Igreja Latino-americana foi convidada a se aproximar da juventu-
de em seus lugares vitais e em seus caminhos.

Ainda no caminho para Emaús, Jesus se coloca numa postura de escuta e ouve os discípulos falarem de 
suas vidas, dores e tristezas, em especial sobre a morte do próprio Jesus. Impulsionados por essa atitude 
de Jesus, fomos convidados, em 2009, a nos colocarmos em postura de Escuta da juventude. Queríamos 
com isso, ouvir a Juventude. Queríamos estimular que ela falasse de suas dores, alegrias, medos e sonhos.

Após escutar os discípulos, Jesus ajuda-os a perceber que Ele próprio deveria sofrer, morrer e que Ele 
ressuscitaria, pois a morte não tem a palavra final. Jesus, com isso, retoma todos os escritos bíblicos que 
falavam sobre Ele. Já em Emaús, quando Jesus após o pedido dos discípulos para Ele ficar se coloca na mesa 
e parte o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Ele já não estava mais lá. 

No desejo de sermos fieis a essa ação de Jesus, durante o caminho até e em Emaús, fomos convida-
dos, em 2010, a vivermos um tempo de DISCERNIMENTO. Esse discernimento foi embalado pela escuta 
da Vida da Juventude, pela Palavra de Deus, pelo Magistério da Igreja, pelas Ciências Sociais e pela Prá-
tica Pastoral e culminou no III Congresso Latino-americano de Jovens. 

No partir o Pão, os discípulos, antes cegos, reconheceram Jesus e se deram conta que seus corações 
estavam ardendo. Na mesma hora, eles se levantam, se colocam no caminho, mesmo sendo de noite e 
perigoso, vão à Jerusalém. Na mesma experiência dos discípulos de Emaús que, com o coração ardendo, 
voltam à Jerusalém para anunciar a boa-nova da vida que vence a morte, nós somos convidados a irmos 
também para Jerusalém. Por isso, queremos, em 2015, chegar a Jerusalém.

Há duas idas para Jerusalém: uma que é até a cruz e a outra que é da ressurreição. Queremos chegar, 
em 2015, na ressurreição, e por isso faremos de 2011 a 2015 o tempo de converter/comover, visitando 
mais alguns lugares marcantes na vida de Jesus: Belém, Nazaré, Betânia e Samaria, para daí chegarmos 
na Jerusalém da ressurreição.

Em 2011, somos convidados a irmos até Belém e lá contemplarmos o mistério do Amor de Deus 
presente na encarnação de Jesus. Belém, o lugar do Nascimento e da Acolhida, deve nos ensinar várias 
ações e características, para o trabalho com a juventude, entre elas: confiança no outro e no Pai; cuidado 
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com a vida, com o pobre e com a juventude. Sob a mística de Belém somos convidados a CONVERTER 
nossa ação na direção da vida da juventude e a CONSTRUIR com os jovens esse caminho.

De Belém com o Menino Deus, somos convidados a partirmos para Nazaré, local do crescimento e 
da família, local do ser criança e do ser jovem, local de trabalhar e crescer, local da vida oculta de Jesus. 
Por isso, mesmo em 2012, somos convidados a fazermos com Jesus a experiência de Nazaré e vivermos 
igualmente a experiência do CUIDAR.

Já em 2013 somos convidados a celebrar a vida da juventude, a amizade e a vida no todo. Por isso, 
mesmo acompanharemos Jesus em Betânia, local da amizade, da partilha, da lágrima, do riso, do falar 
da vida. Viveremos, com os jovens e com Jesus, a experiência do SABOREAR e VIVENCIAR.

Pelo ano de 2014 somos convidados a nos encontrarmos com a diversidade juvenil, numa atitude de 
permanente acolhida e escuta. Somos convidados a RECONHECER, CONVIVER, viver, falar e partilhar 
com o diferente, exigindo-nos o compromisso com o excluído e marginalizado. Faremos esse exercício 
pisando nas terras de Samaria.

Após nos aproximarmos da juventude, termos escutado ela, termos discernido e termos vivido o mis-
tério da acolhida, do crescimento, do celebrar e do encontro com a diversidade. Após termos percorrido 
Emaús, Belém, Nazaré, Betânia e Samaria, somos convidados a, com Jesus, irmos a Jerusalém.

Participando da Paixão e Morte de Cristo na cruz, participamos também da paixão da juventude em 
nosso continente. Em um gesto de caminharmos com a juventude e vermos seus sofrimentos e dores, 
somos estimulados a nos indignarmos com as situações de morte juvenil. 

Em Jerusalém, somos provocados, ainda, a não pararmos na tristeza e na morte, porque ela não 
vence. Por isso, sendo a Igreja Jovem na Pátria Grande América Latina, somos impelidos a participarmos 
do mistério da Ressurreição. Somos convidados a CELEBRAR a vida que vence a morte e como compro-
misso da ressurreição, somos convocados a GERAR ações em defesa da vida da juventude. 

A Boa-Nova de Cristo, a Boa-Nova da Ressurreição que fez os discípulos de Emaús voltarem a Jerusa-
lém e fez com que os discípulos de Jesus não ficassem em Jerusalém, deve fazer com que todos nós, discí-
pulos de Jesus, testemunhas da Ressurreição e Igreja Jovem, saiamos pelo mundo anunciar a Boa-Nova da 
vida e a gritarmos o Evangelho com nossa vida no compromisso diário com a juventude e com os pobres. 
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CIVILIZAÇÃO DO AMOR: PROJETO E MISSÃO

A Pastoral Juvenil do Continente Latino-americano e Caribenho, no seu caminho de fidelidade ao 
Mestre de Nazaré, como Igreja Jovem, buscou registrar seus princípios e a memória do seu caminho 
desde o início de sua caminhada. Esse costume ela o assume como Povo de Deus, registrando tudo, 
seja através das orações, como os Salmos que rezamos até os dias de hoje; como as inspirações, as 
vivências, as pedagogias que este povo aprendia com o Deus que desceu para caminhar junto com 
seu povo. Em Jesus experimentamos um Deus que encarna e anuncia um Deus que é misericórdia e 
amor e, por isto, apresenta o Reino onde o cuidado, o amor, o serviço e a justiça são as expressões 
mais importantes, de modo especial para aqueles que sofrem – os pobres.

Neste caminhar da ação evangelizadora junto aos jovens, como Igreja, comunidade das teste-
munhas deste amor de Jesus, todo o seu anúncio do Reino de Deus reconhece que a Boa Notícia, 
o Querigma, para a vida da juventude do Continente, é a “vida e vida em abundância” (Jo 10,10). A 
Pastoral da Juventude vem clamar, junto com Jesus, “Venha a nós o seu Reinado de Amor” e, com 
isto, proclamar que o nosso Deus quer sarar todas as feridas, não se prendendo a um modelo de 
religião de aparência, mas libertando todos os que estão presos  “anunciando o ano da graça do 
Senhor” (Lc 4, 16-21).

Nesse ano de 2012, quando celebramos o jubileu da abertura do Concílio Vaticano II, isto é,  
quando o Papa João XXIII abria o Concílio, desejando abrir as portas e janelas desta Igreja, segui-
dora e testemunha do ressuscitado, para que ela fosse mais fiel a Jesus, aparece a nova versão de 
Civilização do Amor. “Civilização do Amor” é o estribilho, a frase, o conteúdo, a mística que acom-
panha a evangelização da juventude latino-americana desde o seu início. Quando, em 1968, nas 
terras deste Continente, em Medellín, a Igreja se reunia para apropriar-se daquela fonte de riqueza 
que o Espírito soprou para a Igreja no Concílio, “os olhos se abriram” e nós, como Igreja, enxerga-
mos muitas situações onde o Reino de Deus necessitava ser anunciado e (enxergamos) milhões de 
pessoas que necessitavam reconhecer o Deus de Jesus que é amor incondicional, um amor que pre-
cisava ser anunciado e, neste anúncio, reconhecer todas as situações onde não se reconhece esse 
Amor, também no mundo juvenil. 

Entre outras coisas, através da nova edição de Civilização do Amor, chegou a hora de dizer aos 
indígenas, com toda sua riqueza, história, experiência de Deus, línguas, costumes; dizer ao povo 
africano escravizado neste continente com suas danças, seus corpos, seus costumes, suas músicas 
e suas experiências de Deus; dizer a todos a opressão chegou ao fim, porque chegou o Deus de Je-
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sus, cujo amor é sem fim e cuja e sua misericórdia é sem medida. Também era urgente que aqueles 
que desejavam, no seguimento a Jesus, anunciar Boas Notícias para esta juventude, como Pastoral, 
se colocassem na mesma atitude de Jesus, Aquele que cuida, buscando seguir o caminho do Mes-
tre. Converter é mudar de caminho, ou seja, entrar no caminho do Mestre, não para anunciar aos 
jovens uma proposta pronta, ou estruturas e organizações já arrumadas, mas ajudá-los para que se 
organizem, na ação, preparando discípulos  no estudo da Palavra, na pertença à Comunidade e, na 
vivência e anúncio do Reino a partir da vida cotidiana. Foi assim que surgiu a Pastoral da Juventude 
do continente...

A memória desse caminho, com sua pedagogia, está registrada desde a década de 1970, ou 
seja, desde Medellín, expressão do Concílio Vaticano II traduzido para a Igreja da América Latina. 
Essa memória nos conta que esse caminho se faz a partir dos jovens, isto é, do seu contexto, da 
sua realidade mais ampla, onde a ação toca nas estruturas de poder, que é expressão de vida para 
todos; memória, também, de um processo de educação da fé que cuida da pessoa situada e, na sua 
totalidade, assim como Deus desejou e nos criou para sermos felizes. A PJ chama isso de Formação 
Integral – que tem dois componentes básicos: as dimensões e os processos que essas pessoas são e 
vivem. A memória é constitutiva desse caminho e das pessoas para que percebam que somos povo, 
parte da história de salvação com a qual nos comprometemos como Comunidade-Igreja do Senhor 
da Vida. Essa ação eclesial assume os jovens como sujeitos e, por isso, a sua organização, o modo de 
sair ao encontro da juventude, o modo de realizar o Querigma, o anúncio de Jesus como Boa-Notícia 
de forma integral, com sua vida, morte e ressurreição.

A organização como Igreja Jovem é o espaço da experiência da vida em comunidade. Por esta 
razão, a vida em grupo é uma opção pedagógica central, formar grupos de amigos: gente que se 
quer bem, com capacidade crítica, com capacidade de cuidar da juventude e do mundo que lhes 
toca viver, ingredientes para preparar a lucidez própria dos filhos da luz. A vida em grupo é a ex-
pressão do cuidado com a outra pessoa; é a oportunidade de abrir-se para o outro, para sair de si; 
construir um espaço onde o serviço ao outro se abre como a vivência do testemunho fiel de Jesus 
que ama sem medida (Jo 13,1) e por isso, se entrega para salvar. Assim, também, é o processo da 
vida comunitária, construída no grupo. Essa vida no grupo não é só alegria. Ela está marcada por 
muitas contradições, própria da nossa humanidade, das nossas vaidades, do desejo de continuar 
centrado em nós mesmos. Por isso, o valor e a importância dos métodos que marcam o caminho – 
a revisão da vida e da prática – para saber se estamos, ou não, sendo fieis a Jesus. Como irmãos e 
irmãs, vamos acertando e errando, jovens e adultos que, no caminho como Igreja, vão se ajudando, 
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com um acompanhamento que provoque para a maturidade, para a vida comunitária a serviço dos 
mais fracos, dos pequenos e pequenas para que todos reconheçam na sua vida e na sua história a 
presença Salvadora do Deus de Jesus.

Consequência da vida em grupo é a organização. Toda organização é para atuar. Por esta razão, 
os jovens assumem sempre a coordenação. É deles a tarefa de ordenar – junto com adultos acom-
panhantes - a ação de evangelizar a juventude. A organização em grupo tem como finalidade a ex-
periência comunitária, a formação para a ação, a formação de vínculos afetivos para que seja trans-
formada em carne a experiência das primeiras testemunhas do Evangelho: “vede como se amam”. 
Os grupos não são organizados de modo isolado; são articulados, porque somos testemunhas até 
os confins do mundo, ou seja, universal, como Igreja una em Jesus que comunga, como Igreja par-
ticular, a Diocese, como Igreja no país, Igreja no Brasil e como Igreja Universal. É uma ação que 
supõe processo, por isto, planejada e acompanhada – pessoas, grupos e a organização em todos os 
níveis. Supõe, igualmente, adultos que estejam nos diversos serviços e ministérios da Igreja. É o que 
se chama de Ministério da Assessoria.  O acompanhamento é uma tarefa da assessoria, podendo ser 
exercida, de forma específica, pela coordenação, quando acompanha os jovens, os processos dos 
grupos, a dinâmica de uma Igreja jovem de um país.

A Civilização do Amor é a tradução que o Papa Paulo VI fez do Reino de Deus entre nós. A pre-
sença do Reino se traduz em amor.  A Pastoral da Juventude no continente assumiu a tarefa para 
si, de construir neste continente esta Civilização e, já em 1983, lançava as primeiras diretrizes com 
este título. Em 1987 foi publicado, com a bênção do Papa, em Luján (Argentina) Pastoral da Juven-
tude, Sim à Civilização do Amor e, em 1995, Civilização do Amor, Tarefa e Esperança. Neste esforço 
de vivermos a mística da Civilização do Amor contamos com aqueles e aquelas que conviveram com 
Jesus e que foram suas testemunhas primeiras. Uma figura que se destaca é Maria. Maria é uma 
mulher que soube acolher em seu corpo a encarnação deste Deus que é Amor; soube acompanhar 
seus passos e respeitar suas escolhas, porque esteve com Ele até a cruz; testemunhou a ressur-
reição e vida comunitária marcada pelo fogo do Espírito que move para o anúncio das Boas-Notícias 
pelo mundo todo.

O modo de proceder de Maria junto a Jesus pode ser percebido quando o provocou a enxergar 
a necessidade dos noivos, pela falta de vinho; quando soube enfrentar a crítica dos parentes sobre 
a saída do filho de casa; quando soube encontrá-lo no caminho da cruz, estar na cruz e na morte, 
assim como na ressurreição. São posturas que inspiram aqueles que desejam acompanhar os jo-
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vens. São pessoas que não temem: abraçam os condenados pelo sistema e estão diante dos que 
estão à margem: tanto os jovens, vítimas de prostituição, de tráfico humano, do tráfico de drogas, 
das milícias organizadas, aos sistemas de corrupção, quanto os exterminados, sem poder projetar 
suas vidas. 

Civilização do Amor – Projeto e Missão é, pois,  uma síntese deste caminho. É um marco de 
referência, ou seja, um Horizonte para o caminho. É um livro que indica o caminho de comunhão 
deste caminho como Igreja Jovem. Está atualizado no espírito da Conferência do Episcopado La-
tino-americano que se reuniu aqui no Brasil, na casa de Maria, Nossa Senhora Aparecida, a nossa 
padroeira, aquela que esteve na defesa dos pequenos, pobres, pescadores, povo escravizado aqui 
nesse país. Debaixo do manto de Maria, virgem negra, a Igreja do Continente entende que estamos 
em tempo de CONVERSÃO na direção de Jesus. Vivemos um tempo, portanto, de nos inscrevermos, 
outra vez, na Escola de Jesus, de discipulado e de seguimento para sair em missão. 

No caso da ação como Igreja junto à juventude, ela passa por alguns movimentos: encantar-se 
por eles nos seus lugares vitais; escutar seu modo de compreender-se e do modo que estão vivendo 
neste mudo em constantes e rápidas transformações; provocar que estes digam a sua palavra ao 
mundo, a seu modo, através de suas expressões e linguagens encontrando o melhor caminho, os 
métodos para ali realizar o Anúncio de Jesus, converter-nos para o caminho comunitário, do cuida-
do com a Pessoa do outro, no serviço. 

Dizendo não ao movimento do isolamento, a Pastoral da Juventude provoca a juventude para 
que se organize em pequenos grupos; que se reconheçam e que percebam a riqueza que são na 
diversidade que é a criação de Deus.  A missão passa por um encontro pessoal com Jesus e, por isto, 
assume como geografia da conversão o movimento dos discípulos de Emaús que, depois da partilha 
na mesa da refeição, reconhecem o Mestre e voltam para Jerusalém. No esforço de compreender 
o caminho deste Mestre para fazer-se discípulos, passam por alguns lugares como Belém, para 
aprofundar a encarnação; Nazaré para entender o mergulho de 30 anos em uma cultura bem típica, 
com sua família, vivendo a construção do projeto de vida; Betânia para o encontro com seus amigos, 
encontrar-se com a coragem de abrir o túmulo, sem medo do mau cheiro; Samaria para compreen-
der como é viver nesta terra de estrangeiros, gente que se constrói na periferia até da religião da 
época; assim compreender Jerusalém, lugar da vida comunitária, do envio, da missão, da força do 
Espírito com seu fogo que convoca para o anúncio do Reino “até os confins da terra”. 
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Este marco de referência – Civilização do Amor: Projeto e Missão é um serviço da Igreja do Con-
tinente - CELAM55  para toda a juventude. O CELAM organizou uma equipe, indicada pela Comissão 
da Pastoral Juvenil, para elaborar e dinamizar a sistematização desse caminho. O Civilização do 
Amor: Projeto e Missão estará divulgado em duas línguas (espanhol e português). Exigirá, também, 
que seja traduzido para diversos materiais para todos os níveis. É memória do caminho e sinal de 
comunhão como Igreja.

Carmem Lúcia Teixeira – da equipe de assessoria do processo de Revitalização 

da PJ no Continente, diretora da Casa da Juventude - Goiânia/GO e membro da 

equipe de atualização de Civilização do Amor.

55 Conselho Episcopal Latino-americano, com sede em Bogotá. D. Helder Câmara foi um dos bispos que participou da sua criação.
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• Casa da Juventude Pe. Burnier: <www.casadajuventude.org.br>
• Centro de Capacitação da Juventude: <www.ccj.org.br>
• Centro de Estudos Bíblicos: <www.cebi.org.br>
• Centro de Juventude dos Jesuítas – Anchietanum: <www.anchietanum.com.br>
• Centros Maristas de Juventude: <www.marista.edu.br>
• Centro Popular de Formação da Juventude - Vida e Juventude: <www.vidaejuventude.org.br> 
• Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: <www.cnbb.org.br>
• Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional): <crbnacional.org.br>
• Conselho Episcopal Latino Americano: <www.celam.org>
• DNJ 25 anos (Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude): 

          <www.dnj25anos.redejuventude.org.br>
• Instituto de Juventude Contemporânea: <www.ijc.org.br>
• Instituto de Pastoral de Juventude Leste 2: <www.ipjleste2.org.br>
• Instituto Paulista de Juventude: <www.ipejota.org.br>
• Jornal Mundo Jovem: <www.mundojovem.com.br>
• Jovens Conectados: <www.jovensconectados.org.br>
• Movimento Nacional de Fé e Política: <www.fepolitica.org.br>
• Pastoral da Juventude: <www.pj.org.br>
• Pastoral da Juventude Estudantil: <www.pjebr.org>
• Pastoral da Juventude do Meio Popular: <www.pjmp.org>
• Pastoral da Juventude Rural: <pastoraldajuventuderural-pjr.blogspot.com>
• Revista Viração: <www.viracao.org>
• Secretaria Nacional de Juventude: <www.juventude.gov.br>
• Trilha Cidadã: <www.trilhacidada.org.br>

Dicas de sites
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ANPJ – Assembleia Nacional da 
Pastoral da Juventude

ANPJ – Ampliada Nacional da Pastoral da Juventude
CEBs – Comunidades Eclesiais de Base
CEBI – Centro de Estudos Bíblicos
CELAM – Conferência Episcopal Latino-americana
CEPJ – Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude
CNA(PJ) – Comissão Nacional de Assessores da 

Pastoral da Juventude
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNLB – Conselho Nacional do Laicato do Brasil
CN(PJ) – Coordenação Nacional da 

Pastoral da Juventude
COMIDI – Comissão Missionária Diocesana
COMIPA – Conselho Missionário Paroquial
COMIRE – Conselho Missionário Regional
CPP – Conselho Paroquial Pastoral
CRB – Conferência dos Religiosos do Brasil
DA – Documento de Aparecida
DNJ – Dia Nacional da Juventude
ENPJ – Encontro Nacional da Pastoral da Juventude
GT – Grupo de Trabalho
JAC – Juventude Agrária Católica
JEC – Juventude Estudantil Católica
JIC – Juventude Independente Católica

Siglas e Abreviaturas

JOC – Juventude Operária Católica
JUC – Juventude Universitária Católica
LOB – Leitura Orante da Bíblia
ODC – Ofício Divino das Comunidades
ODJ – Ofício Divino da Juventude
ONGs – Organizações 

Não Governamentais
PEF – Processo de Educação na Fé
PJ – Pastoral da Juventude
PJB – Pastoral da Juventude do Brasil
PJE – Pastoral da Juventude Estudantil
PJMP – Pastoral da Juventude do 

Meio Popular
PJR – Pastoral da Juventude Rural
PJs – Pastorais da Juventude
PRONASCI – Programa Nacional de 

Segurança Pública
e Cidadania

SdC – Semana da Cidadania
SdE – Semana do Estudante
SJ – Setor Juventude
SNPJ – Secretaria Nacional da 

Pastoral da Juventude
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Somos Pastoral da Juventude organizada dentro da Igreja Católica, no Brasil, 

com linha e metodologia própria, aberta ao novo e com acolhimento dos anseios 

da juventude, garantindo o seu protagonismo, evangelizando de forma 

inculturada na realidade em que vivemos.

Somos jovens felizes, apaixonados, ternos e motivados pela fé. Encaramos a 

vida com potencial criativo muito grande, valorizando a arte (dança, poesia, 

música...), o lazer, o corpo, o símbolo, a cultura, com ardor, sonhos e amor pela 

causa do Reino de Deus.

Somos jovens das diversas realidades regionais do país, na maioria 

empobrecida e, a exemplo de Jesus Cristo e da Igreja da América Latina, 

fazemos opção pelos pobres e jovens. Encontramo-nos em grupos para 

partilhar e celebrar a vida, as lutas, os sofrimentos e cultivar a amizade 

baseada em  uma formação integral e mística próprias.

Somos Pastoral da Juventude organizada dentro da Igreja Católica, no Brasil, 

com linha e metodologia própria, aberta ao novo e com acolhimento dos anseios 

da juventude, garantindo o seu protagonismo, evangelizando de forma 

inculturada na realidade em que vivemos.

Somos jovens felizes, apaixonados, ternos e motivados pela fé. Encaramos a 

vida com potencial criativo muito grande, valorizando a arte (dança, poesia, 

música...), o lazer, o corpo, o símbolo, a cultura, com ardor, sonhos e amor pela 

causa do Reino de Deus.

Somos jovens das diversas realidades regionais do país, na maioria 

empobrecida e, a exemplo de Jesus Cristo e da Igreja da América Latina, 

fazemos opção pelos pobres e jovens. Encontramo-nos em grupos para 

partilhar e celebrar a vida, as lutas, os sofrimentos e cultivar a amizade 

baseada em  uma formação integral e mística próprias.
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