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Apresentação do Projeto

Queridas jovens. Queridos jovens. Queridas assessoras e assessores da 
Pastoral da Juventude!

É com muita alegria e com o coração rodeado de sonhos e de esperança 
da novidade que vem do menino Deus que nasce em nossas vidas, que 
queremos fazer ecoar esta boa nova que agora apresentamos a vocês. 

Temos feito um bonito caminho orante e celebrativo em preparação 
para o Natal. Estamos rezando nossa vida e iluminando-a com a Palavra de 
Deus.  Esse processo celebrativo e orante ilumina nosso caminho para receber 
Jesus, para olhar o mistério do Natal e com ele retomar nossas esperanças. E 
neste dia, festa do nascimento de Jesus, a Pastoral da Juventude anuncia para 
todos os grupos de jovens do país um lindo caminho que iremos vivenciar nos 
próximos anos!

A Pastoral da Juventude, como Igreja Jovem - Comunidade dos/as 
seguidores/as de Jesus, vem fazendo, ao longo dos anos, um caminho cheio 
de vida e compromisso com a evangelização da juventude e com o anúncio 
da Boa-Nova do Reino de Deus, a Civilização do Amor.  A história da Pastoral 
da Juventude é feita com a doação de muitas pessoas, que fizeram e fazem 
a PJ acontecer, nas diversas realidades, nos grupos, paróquias, diocese e 
regionais deste país. Desde os primeiros grupos de jovens, a PJ caminha há 
45 anos…E agora marchamos rumo ao grande jubileu de 50 anos da Pastoral 
da Juventude! 

Ser fiel ao projeto de Jesus e comunicar a Boa-Notícia do Reino de 
Deus, defendendo a vida das juventudes, não é uma tarefa simples. Cada 
tempo pede respostas diferentes para a evangelização e o cuidado com a vida 
e as comunidades. É por isso que, neste caminho, a PJ foi se reinventando, 
criando, olhando, iluminando o caminho que percorria. O desejo sempre foi 
ser fiel a Jesus e ao Reino de Deus, como Igreja, caminhando com os/as jovens, 
na causa da vida e possibilitando processos de formação integral, formando 
e fazendo da juventude protagonistas na construção da Civilização do Amor. 
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50 ANOS DA PASTORAL DA JUVENTUDE: NOSSO TEMPO JUBILAR
 
Estamos num tempo muito bonito da nossa história pastoral. É tempo 

de preparar o coração para nosso Jubileu, para os 50 anos de vida da Pastoral 
da Juventude no Brasil, que se celebrará em 2023!

 
Para melhor vivermos esse processo jubilar é necessário que retomemos 

a nossa história. É preciso fazer memória dos momentos, das pessoas, dos 
processos, dos passos dados. É preciso pedir perdão pelas vezes em que não 
fomos fiéis a Jesus e a vida das juventudes. É necessário render graças.  E 
o fazemos para que também possamos olhar e projetar nossa ação pastoral 
diante de tudo aquilo que é essencial para nós: o seguimentos a Jesus, o Ser 
Igreja, o grupo de jovens, a opção preferencial pelos pobres, nossa memória, 
nossa ação pastoral, a assessoria e o acompanhamento, a formação integral, 
nossa organização, o cuidado com as diferentes realidades específicas, nossa 
atuação na sociedade, o respeito ao Divino no Jovem, o compromisso com a 
vida e tudo o mais que dá sentido à vida da PJ.

 
Celebrar o Jubileu é fazermos uma grande ação de graças ao Senhor 

da Vida por tanto bem que fez e faz em nossas vidas. É dar-nos conta da 
manifestação de Deus que vem libertar. O Jubileu nos convida a olhar para a 
história, com um coração agradecido. Jubileu é tempo de Deus se manifestar 
(Lc 4), proclamar a libertação dos pobres (Lv 25, 10), trazer unidade à família 
(Lv 25, 10), libertar das escravidões (Lv 25, 10). É tempo profético, de resgate 
(Lv 25, 29), de curas (Lc 4, 18), de avivamento (Lc 4, 19). É tempo de fartura 
(Lv 25, 22), de receber a maior unção (Lc 4, 18-19), de resgatar as terras – 
propriedades - (Lv 25, 24-31), de resgatar os irmãos (Lv, 25, 48) e a si mesmo 
(Lv 25, 49). É tempo de liberdade (Lv 25, 10 e 54), de evangelizar, de ter 
comunhão com Deus (Lc 4, 18), de resgatar o ministério de Jesus (Lc 4, 18- 
19), de perdão.

 
Celebrar o Jubileu é fazer memória: É não esquecer quem somos e os 

passos dados. É agradecer quem nos precedeu no serviço pastoral. É não 
esquecer as pessoas que já se doaram na causa do Reino com os/as jovens, 
através da PJ.  É não desviarmos do caminho. É revisitar nossos valores e 
opções e re-encontrar com tudo aquilo que nos faz viver e ser. E por isso, o 
Jubileu é um grande momento de fazer memória.
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Celebrar o Jubileu é ter um coração agradecido: O Jubileu convida-nos 

a termos e cultivarmos um coração agradecido. Quanto bem a PJ já fez na 
vida de centenas de milhares de jovens e amantes da juventude? Sem sombra 
de dúvidas, muito bem já foi feito, tudo pela graça de Deus. É por isso, que 
o Jubileu é um convite a termos um coração agradecido por nossa história e 
memória, como Pastoral da Juventude.

 
Celebrar o Jubileu é pedir perdão: Aos fazermos memória dos passos 

dados perceberemos que nem sempre fomos fiéis a Jesus e ao projeto do 
Reino de Deus. Nem sempre demos as respostas mais adequadas diante dos 
desafios que se apresentavam no processo de evangelização e de cuidado 
com a vida. E por isso, o Jubileu se fazer momento de pedir perdão por todos 
os pecados cometidos, seja em ação ou omissão. Jubileu é re-encontrar-se 
com o rosto amoroso e misericordioso de Deus.

 
Celebrar o Jubileu é se converter: O Jubileu ao gerar em nós um 

processo de memória, de gratidão e de pedido de perdão coloca-nos num 
caminho de conversão. E por isso, voltamos a olhar para quem somos e 
como nos organizamos. É por isso, que o jubileu nos permite reafirmar 
que nossa organização só tem sentido se gera nucleação, fortalecimento, 
acompanhamento e formação de grupos de jovens. É dos grupos articulados 
e organizados que iremos marchar pela vida das juventudes. É dos grupos 
que iremos para as Galileias juvenis. É dos grupos que iremos pautar a defesa 
da vida. Por isso mesmo, o Jubileu de 50 anos da PJ coloca-nos a olhar nossa 
organização, de modo a sempre converter-nos na direção de uma resposta 
mais radical, coerente e adequada o cuidado com os grupos de jovens.

 
Celebrar o Jubileu é esperançar: A festa jubilar não acaba em si. Mas, 

nos projeta para o futuro. Por isso, o jubileu é tempo de esperançar. É seguir 
transformando os espaços, as realidades, a vida. É olhar para o grupo de jovens, 
para nosso amor primeiro, para a nossa história e para as histórias daqueles e 
daquelas que amamos e que nos ajudaram a construir esse caminho, para que 
assim possamos renovar a esperança. O jubileu renova nossas esperanças e 
envia-nos a construir mais 50 anos de amor e doação, nos passos de Jesus e 
com os/as jovens, como Igreja.  Não descuidemos da esperança que brota da 
vida grupal, da vida da PJ.
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50 ANOS DA PASTORAL DA JUVENTUDE:
O CAMINHO QUE SE CONSTRÓI

  
Sabemos que não é possível celebrar o Jubileu de qualquer modo. 

Temos que nos preparar, avaliar, fazer memória e sonhar. Como nós, Pastoral 
da Juventude, queremos chegar aos 50 anos? Como queremos fazer esse 
caminho para a grande festa jubilar?

No desejo de melhor celebrarmos e vivermos o jubileu de 50 anos da 
PJ, apresentamos, neste dia de Natal, o presente projeto. Trata-se de um 
caminho, um processo. Propomos um caminho para vivermos esse tempo. 
Não se trata de uma camisa de força. Mas de um sentido comum a guiar os 
próximos anos da caminhada da PJ. É um caminho que nos leva viver essa 
espera, de forma concreta, sentida e rezada.

A estrada a ser trilhada foi pensada a partir do que vivenciamos e 
os que vieram antes de nós vivenciaram durante esses anos todos de PJ. 
Queremos valorizar a história, as marcas e o aprendizado deixado por todas/
os fizeram e/ou ainda fazem a PJ nas mais diferentes realidades. Todas as 
mãos que construíram e sonharam a PJ em conjunto e que fizeram com que 
nós chegássemos ao que somos hoje, são importantes e queremos unir-nos a 
elas. 

No entanto, para que o jubileu seja de fato tempo de memória, 
gratidão, perdão, conversão e esperança, somos convidados/as a olhar nossa 
história com o olhar amoroso de Deus, que bendiz os acertos e que vê as 
falhas e convida à conversão. É preciso fazermos um olhar que seja avaliativo, 
celebrativo e provocativo. Precisamos encontrar-nos com o que dá sentido 
à missão. Não queremos saudosismos, mas um coração agradecido. Não 
queremos a festa pela festa, mas queremos a festa que provoque a novidade, 
por isso esse tempo jubilar nos ajudará a avaliar o caminho feito e a projetar 
nossos sonhos. O jubileu precisa ser tempo de esperançar.

Para melhor celebrarmos o Jubileu, organizamos um caminho de cinco 
anos. Em cada ano refletiremos a partir de uma temática central. Seremos 
motivados por um referencial teórico-operativo. Visitaremos um lugar bíblico 
para alimentar-nos de sua mística. Faremos memória de alguns elementos 
essenciais de nossa história e memória. E refletiremos a formação integral, a 
partir de nossa história e da temática central que anima aquele ano.

Abaixo apresentamos uma breve explicação de cada um desses 
elementos que caracterizaram nosso caminho jubilar.
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Tema Central 
Para possamos vivenciar e construir juntos da melhor forma esses anos, 

de nosso Jubileu, foram pensados temas centrais para animar a reflexão de 
cada ano. A ideia é que cada ano seja convite para refletir uma característica 
de nossa identidade ou temáticas que são pertinentes a nós. Estes temas 
perpassam nossas reflexões e construções. A ideia é que o tema central possa 
nos ajudar a fazer memória, ilumine nossas reflexões e nos ajude a projetar os 
próximos passos de nossa missão, superando os desafios que surgem.

 
Referencial teórico – operativo 

O Referencial teórico-operativo é o convite para aprofundar elementos 
centrais do fazer pastoral. Trata-se de retomar textos, documentos e reflexões 
basilares e essenciais para o fazer pastoral. E ir além de retomar, trata-se de 
analisar, aprofundar e trazer novidades para essas temáticas. A ideia é que 
possamos nos debruçar sobre uma característica da nossa ação e organização, 
a partir dos referenciais teóricos mais centrais do fazer pastoral.

 
Cidade bíblica 

 Nesse caminho jubilar, queremos seguir nos alimentando da mística 
das cidades e lugares bíblicos. O Jubileu se insere na vida da Pastoral da 
Juventude. E desde o projeto de Revitalização da PJ na América Latina 
(2008-2015), os lugares bíblicos inspiram e alimentam nossa mística. Desde a 
Ampliada Nacional da PJ do Crato/CE (2017) estamos nas Galileias Juvenis, 
descobrindo, com o Ressuscitado e os/as jovens, como ser fiel na construção 
do Reino. Da mesma forma, a vivência desse caminho jubilar,  continuará 
sendo iluminada pela Palavra de Deus. É por isso, que foram escolhidas 5 
cidades da região da Galileia que nos permitirão experimentar essa trajetória 
da melhor forma possível, também nos passos do Nazareno.

 
História / memória 

É necessário que esse caminho jubilar nos motive a olhar para nossa 
história, para as memórias que ardem em nossos corações. Neste caminho 
rumo ao grande jubileu de 50 anos, queremos retomar toda a nossa história, 
mas em cada ano queremos olhar para um aspecto central de nosso caminho. 
Traremos rostos, sorrisos, pessoas, momentos, e tantas outras lembranças para 
encantar e a rezar esse percurso. Este é um convite para que este movimento 
de memória aconteça em todos os grupos, paróquias, dioceses,
regionais!
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Formação integral 
A formação integral é o princípio de nossa missão evangelizadora com 

os/as jovens. E por isso, neste caminho, somos convidadas/os, a olhar para 
a formação integral. Queremos aprofundar o estudo de nossas pedagogias 
e metodologias, em vista do processo de educação na fé. É por isso, que 
propomos que cada ano nos faça olhar para a formação integral como parte 
constitutiva da nossa identidade e de nossa ação pastoral. 

Tudo foi pensado para que a PJ possa celebrar do melhor modo possível 
o grande jubileu de 50 anos, de forma sempre coletiva, construída por várias 
mãos para que consigamos fortalecer a nossa missão com os/as jovens, como 
Igreja, nos passos de Jesus, construindo o Reino de Deus.  

Abaixo, apresentaremos uma pequena síntese deste caminho. O 
desejo de apresentar um caminho comum para o Brasil, de modo que os 
grupos, paróquias, dioceses e regionais possam se inserir nessa caminhada e 
acrescentar outros elementos e aspectos essenciais, a partir de sua realidade. 
Estamos certas/os de que tudo isso é pequeno, diante de tudo aquilo que 
vai ser sonhado e construído nesse nosso caminhar, por todas jovens, por 
todos os jovens, assessores e assessoras, padres, religiosos/as e bispos desta 
Pastoral tão profética!

Sigamos juntos e juntas, na esperança daquele que vêm para anunciar a 
Boa nova, o Menino Jesus!  Um Feliz Natal e um Ano novo cheio de Esperança 
e Resistência!

 
NO CAMINHO DOS 50 ANOS DA PASTORAL DA JUVENTUDE
O caminho que nos conduzirá até o Jubileu da PJ no Brasil, será uma 

profunda possibilidade de memória, gratidão, pedido de perdão, conversão, 
revisão de vida e de prática. Será um tempo de aprofundar nossa missão em 
vista de sermos mais fiéis a Jesus, ao Reino de Deus e à vida das juventudes. 
Sem dúvida alguma, esse jubileu é um tempo de Graça, que nos permite 
chegar até os 50 anos mais disponíveis à Graça de Deus!

No ano de 2019 queremos reforçar a luta contra os ciclos de violência 
contra as mulheres, construindo relações fraternas e solidárias. É a missão! É 
o compromisso com a vida. Nos anos de 2020, 2021 e 2022 queremos refletir 
aquilo que compõe nossa identidade, nossa ação pastoral. É por isso que 
discutiremos o fazer pastoral no mundo urbano, em sintonia com a Igreja do 
Brasil. Além disso, dialogaremos sobre os grupos de jovens e a assessoria. Já 
em 2023, o ano jubilar, queremos reafirmar nosso compromisso com a vida 
das juventudes. E o faremos em busca dos marcos que nos ajudem a projetar 
nossa articulação nos espaços que discutem a vida dos e das jovens. E por fim 
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em 2024, no Encontro Nacional, encerraremos a celebração dos 50 anos da 
PJ, olhando para nossos referenciais utópicos.

É importante ressaltar que nesse caminho teremos duas Ampliadas 
Nacionais da Pastoral da Juventude (2020 e 2023) e dois Encontros Nacionais 
da Pastoral da Juventude (2021 e 2024). A proposta é que o ano jubilar de 50 
anos tenha início na Ampliada Nacional da PJ em 2020 e se encerre com o 
Encontro Nacional da PJ em 2024.  

Queremos aqui mostrar um pouco deste caminho, na certeza que muito 
mais será construído, vivido e realizado pelas várias mãos que compõem essa 
linda ciranda da PJ.

 
2019
Tema Central: Mulheres
Referencial Teórico- Operativo: A defesa da vida das mulheres e o 

combate aos ciclos de violências, trazendo as realidades e recortes específicos 
da vida e da realidade das mulheres.

Cidade Bíblica: Magdala- Trazendo a Figura de Maria de Madalena
História e Memória: As mulheres que fizeram a história da PJ
Formação integral: Aprofundar as temáticas da Campanha Nacional 

de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher à luz da formação 
integral.

 
2020
Tema Central: Mundo Urbano
Referencial Teórico- Operativo: Nossa Metodologia Pastoral
Cidade Bíblica: Tiberíades
História e Memória: Retomar os métodos da ação pastoral assumidos ao 

longo dos anos.
Formação integral: Aprofundar a metodologia necessária para garantir 

processos de formação integral na ação evangelizadora no mundo urbano.
 
2021
Tema Central: Grupo de Jovens
Referencial Teórico- Operativo: Nossa organização.
Cidade Biblica: Carfanaum - O chamado dos apóstolos, criação do 

grupo de Jesus.
História e Memória: Tempo de retomar a história da caminhada dos 

grupos de jovens, juntamente com a história da organização da PJ.
Formação integral: Refletir os processos organizativos da PJ para a 

efetivação da formação integral.
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2022
Tema Central: Assessoria e acompanhamento
Referencial Teórico- Operativo: O ministério do acompanhamento e 

da assessoria. Olhar de forma mais aprofundada para os atuais desafios do 
acompanhamento da juventude

Cidade Bíblica: Caná – Trazer a imagem das Bodas de Caná e a figura 
de Maria, como aquela que assessora e intercede a Jesus pelo jovem casal.

História e Memória: Retomar a vida dos assessores e assessoras, e suas 
contribuições e na história da PJ. Recordar os centros e institutos e casas da 
juventude que acompanharam a PJ.

Formação integral: Aprofundar o papel dos/as assessores/as para a 
efetivação da formação integral. Analisar a contribuição dos assessores/as e a 
melhor maneira de acompanhar os/as jovens em seus processos de educação 
na fé.

         
2023
Tema Central: Defesa da vida da juventude - Políticas Públicas de 

Juventude
Referencial Teórico- Operativo: Opção Preferencial pela Juventude, 

pelos pobres.
Cidade Bíblica: Nain -   retomar o compromisso de gerar e defender 

a vida, a partir de Jesus que ressuscita o filho da viúva de Nain. Com Jesus, 
queremos restaurar a dignidade da vida.

História e Memória: Retomar a contribuição da PJ nas formulações das 
políticas públicas para a juventude; avaliar a participação da PJ nos Conselhos 
de Juventude; e  retomar a história das atividades permanentes (Semana da 
Cidadania, Semana do Estudante, Dia Nacional da Juventude).

Formação integral: Aprofundar a formação integral em vista do 
compromisso radical com a defesa da vida e na  formulação de Políticas 
Públicas para Juventude.
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