Amargosa, 03 de outubro de 2013.

Paz e Bem,
Queridos e Queridas jovens, coordenadores, representantes e assessores dos
grupos de base e das articulações paroquiais da Pastoral da Juventude no território da
nossa amada Diocese de Amargosa,
É com muita alegria, carinho e cuidado que nos dirigimos a vós para fazer o
convite de vossa participação na Assembleia Diocesana da Pastoral da Juventude de
Amargosa com o tema Na memória dos 40 anos da PJ: "Somos fruto dessa história".
Nesse ano em que celebramos 40 anos das primeiras articulações dos trabalhos
de evangelização da juventude em torno da Pastoral da Juventude; no ano em que a
Igreja presente no Brasil, convidou a si mesma e a sociedade para olhar com
especificidade a realidade juvenil, através da Campanha da Fraternidade 2013; nesse
tempo das manifestações nas ruas por uma grande massa de jovens; de acolhida do
nosso pastor Francisco em nossas terras ameríndias e de marcada presença africana; e
de vivência da experiência do encontro, da partilha e da grande Tenda da comunidade
cristã juvenil que foi a Jornada Mundial da Juventude.
Nesse ano em que temos constantemente resgatado a nossa história pastoral
(nacional, regional e diocesana) e reafirmado as nossas lutas em defesa da vida das
juventudes, em defesa de um projeto popular de Brasil, pois somos uma juventude que
ousa sonhar e lutar para que a concretização do sonho do Novo Céu e da Nova Terra, de
uma Terra Sem Males, do Reino de Deus: a Civilização do Amor onde haja vida para
todos e todas e haja em abundância aconteça.
Nesse ano de renovação das nossas representações do Regional NE3; no ano de
muitos sonhos e de muita esperança; de celebração e fortalecimento de nossa caminhada
nessa terra particular da Diocese de Amargosa, com a realização de duas etapas do
Curso de Capacitação de Coordenadores (CCC), da Romaria da PJ junto a Romaria das
Comunidades na terra de Milagres, da formação de assessoria da PJ, de várias reuniões,
encontros, parcerias com a Dimensão Sócio-Transformadora, do programa de rádio
Atitude Jovem, da criação e lançamento do nosso site da PJ Diocesana
(http://www.pjdiocesedeamargosa.com.br/) e de tantas coisas mais que demarcam a
nossa história, quem somos e o que queremos.
Nesse ano, é que queremos vos convocar à terra de Nazaré, onde armaremos a
nossa Tenda, para fazer memória, planejar, deliberar e celebrar nossas ações para o ano
de 2014.
Seremos acolhidos nessa cidade que carrega o nome do lugar bíblico da vivência
familiar do nosso Mestre, d’Aquele a quem seguimos e que faz nosso coração arder pelo

caminho. Vamos a Nazaré como verdadeira família cristã que somos, unidos pelos laços
da fé, da amizade e da crença no Deus Libertador, construindo uma nova sociedade e
unidos por uma única causa: as juventudes.
Que nesse tempo de espera até a Assembleia, esse lugar bíblico de Nazaré seja
presença constante nas nossas ações, orações e meditações; que nos deixemos envolver
pela mística específica que Nazaré representa na vida de Cristo e que na ternura, na
confiança e no respeito de sermos uma só família nos dirijamos à cidade de Nazaré para
construir o nosso serviço pastoral e traçar os próximos rumos da evangelização da
juventude e construção do Reino de Deus em nossa Diocese, pois “não se acende uma
lâmpada para cobri-la ou coloca-la debaixo da cama; ao contrário, coloca-a no
candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz” (Lc 8, 16).
Assim, convocamos os jovens para que possam participar deste momento.
Informamos que as pessoas de contato, para esclarecimento de quaisquer dúvidas, são
Darlan Oliveira (Coordenador Diocesano da PJ) - (75) 8167-4299/ 8848-0807/
9944/7642/ darlan.ge@hotmail.com, Vanessa Carla (Articuladora do Zonal III) – (75)
8118-6866 e Mailson Pereira - (75) 9136-8230/pereiramailson@msn.com
Local– Instituto Feminino Nossa Senhora de Nazaré
Horário – A partir das 18h00 do dia 18 de outubro.
Taxa – R$ 25,00 (incluindo alimentação)
PS: Os participantes devem levar colchão, material de higiene pessoal, roupa de
cama, caderno para anotações, as respostas das perguntas em anexo, Bíblia e Ofício
Divino da Juventude (ODJ). O ponto de acolhida em Nazaré será a Rodoviária.

Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude

Questões Motivadoras
Quais são os espaços (não apenas como estrutura física) oferecidos/ propostos pela
paróquia/comunidade para a juventude?
Na Campanha da Fraternidade houve algum seminário
apresentação/formação para discutir esta campanha esse ano?

ou

evento

de

A paróquia realizou Semana Missionária, antes ou depois, com o tema da JMJ?
Quais são as maiores dificuldades e alegrias em trabalhar com a juventude na
comunidade?
Como você avalia as articulações da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude
este ano?
Se participou, qual avaliação você faz dos dois encontros de formação realizados pela
coordenação diocesana deste ano?

