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“O rosto de Deus é jovem também 

E o sonho mais lindo é ele quem tem 

Deus não envelhece, tampouco morreu 

Continua vivo no povo que é seu 

Se a juventude viesse a faltar 

O rosto de Deus iria mudar.”. (Jorge Trevisol) 

 

 

 

Olá PJoteiros (as) companheiros (as) de caminhada, desejamos PAZ e BEM a todos e 

todas... Com o coração cheio de alegria e esperança, na certeza que o Mestre Moreno caminha 

conosco, que convidamos e convocamos a Pastoral da Juventude organizada nas Dioceses de 

Miracema, Conceição do Araguaia, Tocantinópolis, Arquidiocese de Palmas e Prelazia de São 

Félix do Araguaia do Regional Norte 3, para realizarmos o primeiro encontro unindo Pará, 

Mato Grosso e Tocantins.  

Iluminados pela passagem bíblica de Lucas (5, 5-11) somos convidados (as) a ser 

pescadores de homens e mulheres, a assumirmos cada vez mais nosso protagonismo. 

Parafraseando Papa Francisco “Sejam profetas da esperança, sejam revolucionários”, somos 

chamados(as) a cada dia a construir a civilização do amor, construindo um Reino de justiça, 

igualdade, fraternidade, fazendo opção pelos mais pobres e sofredores. 

Assim esperamos por cada um (a) trazendo suas histórias de lutas, conquistas e 

muitas vitórias ao longo da caminhada, e juntos vamos fortalecendo a Pastoral da Juventude 

do nosso querido Regional Norte 3. 

 

Amem.  Axé.  Awere. Aleluia. 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Regional Norte 3. 
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Data: 25 e 26 de maio de 2019 

Diocese que vai acolher: Diocese de Conceição do Araguaia 

Local do encontro: antigo Seminário menor em Conceição do Araguaia 

Iluminação Bíblica: “Não temas, doravante serás pescador de homens” (Lucas 5, 5-11) 

 

  

Assessoria: Raimundo Nascimento, Letícia Lima e Maria do Espírito Santo 

  

Assessoria religiosa: Dom Dominique, Padre Pedro, Irmã Janete  

  

  

  

Programação 

  

25/05 - Sábado: 

Manhã - Ver 

08:30hs: Café da manhã 

09:00hs: Oração Inicial (Diocese de Conceição e Miracema) 

09:30hs: Breve análise de conjuntura - apresentação das realidades de cada diocese 

10:30hs: Apresentação da história da PJ do Regional norte 3: O chão que Pisamos é sagrado 

(Letícia Lima, Maria, Ir. Janete) 

12:00hs: Almoço 

 

Tarde - Julgar 

14:00hs: Roda de Conversa: Sínodo da Juventude e a Exortação Apostólica pós Sinodal (Dom 

Dominique ou Pe. Pascal)  

15:30hs: Partilha sobre a CF 2019: trazendo a luz sobre o protagonismo da Juventude em 

busca de políticas públicas para todos (Nascimento) 

16:30hs: Lanche 
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16:45hs: Rezar e partilhar nossos anseios e desafios a partir da Leitura Bíblica de Lucas 5: 5 – 

11- Mística na beira do rio  (Leticia, Meiriely, Wanessa, Ir. Janete, Daniel, Cleyton) 

17:15hs: Lazer 

18:30hs: Banho 

19:00hs: Janta 

20:00hs: Noite Cultural: (Arquidiocese de Palmas, Tocantinópolis) 

- Amigo da onça (cada um levar uma lembrancinha para a brincadeira) 

- Cada diocese deve levar duas dinâmicas para partilhar com os demais 

 

 

26/05 - Domingo – Agir 

07:30hs: Missa na Catedral (Padre Pedro) 

09:00hs: Café da manhã 

09:15hs: - Apresentação sobre o mapeamento e diagnóstico  (Cleyton, Leticia e Maria)  

               - Comissão para montar o mapeamento/diagnóstico 

               - Subsídio/instrumento para conhecer as realidades dos grupos de base e preparar-se 

para a assembleia regional. 

              - Avisos da PJ Nacional (ENA, AMPLIADA NACIONAL 2020) 

11:30hs: Oração de Envio (Prelazia de São Félix do Araguaia) 

12:00hs: Almoço 

 

 

OBS: 

O que levar para o encontro? Bíblia, Ofício Divino da Juventude, bandeiras das Dioceses, 

Arquidioceses e Prelazias, instrumentos musicais, materiais de uso pessoal (roupa de cama, 

travesseiro, toalha, produtos de higiene, etc...) e muita alegria. 

 

 


