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Como contar aos outros, aos milhares 
que se encontram por todo esse vasto 
país de várias cores, e sotaques, jeitos, 
sabores, e cheiros... sobre o que vivemos 
na Ampliada Nacional da Pastoral da 
Juventude? Uma missão difícil! Cada um 
experimentou, de certo, os momentos 
daquela semana de janeiro (19 a 26) de 
forma tão particular e, ao mesmo tempo 
tão coletiva, comunitária, que falar dessa 
experiência pra tanta gente, não é tarefa 
fácil.

Mas vamos lá, vamos fazer com que 
mais gente, além das que já conversamos 
e viram o brilho nos nossos olhos quando 
falávamos sobre a ANPJ, sentirem o sabor 
que foi mais uma Ampliada. Sabor porque 
estávamos em terras mineiras, de comida 
farta e marcante; de gente acolhedora. 
Sabor de celebrar 40 anos de história, 
de eternizar e externar sentimentos, 
de encontrar gente comprometida, 
sonhadora, pé no chão e disposta. Sabor 
de celebrar a vida doada ao máximo de 
gente que está sempre tão perto da gente, 
como nos votos perpétuos dos queridos 
irmãos Joilson, Paulo e Wesley. 

Nas páginas que seguem, a partilha 
de muita gente que fez e faz a história da 
Pastoral da Juventude, mas, sobretudo, 
o desejo de que essa revista chegue 
até você animadora e animador dos 
mais de 9 mil grupos de jovens da PJ. É 
por vocês que estão nas bases, na lida 
diária que preparamos e sonhamos esse 
material. Leiam, partilhem, questionem 
e juntas e juntos construamos outros 
momentos bonitos dessa história, 
porque “o que a memória amou, ficou 
eterno”, (Adélia Prado).

Pastoral da Juventude do Brasil: 
Um caminho bordado a Fé...



O primeiro dia foi de 
chegada, acolhida e 
festa. Entre abraços, 

beijos, encontros e reencontros, a 
celebração de abertura deu o tom 
da Ampliada: louvar ao Senhor da 
Vida pelos 40 anos da Pastoral da 
Juventude, rosto da Igreja Jovem 
construindo a Civilização do 
Amor. Desde o início ficou claro 
que “Não podemos deixar de falar 
das coisas que vimos e ouvimos!” 
(At 4,20). Memória, celebração, 
encontro, alegria...

O mesmo espírito conduziu a 
mesa de abertura, apelidada de 
“pufe de abertura”, composta por 
Dom Eduardo Pinheiro (Comissão 
Episcopal Pastoral para a 
Juventude – CNBB), Alessandro 
Melchior (CONJUVE), Alessandra 
Miranda (Cáritas Brasileira), Ir. 
Ronilton Santos (Província Marista 
Brasil Centro-Norte), Ir. Maria 
Couto (CNAPJ), Vinícius Borges 
Gomes (CNPJ), César Augusto 
(Arquidiocese de Belo Horizonte) 
e Thiesco Crisóstomo (Secretário 
Nacional da PJ). O método 
Ver-Julgar-Agir-Rever-Celebrar 
conduziu toda a Ampliada, 
com palavras-chave, gestos e 
símbolos que davam o tom de 
cada dia. Nos dois primeiros 
dias, tempo reservado para o 
Ver, delegados e convidados 

fizeram um movimento de Situar-
se no Chão da realidade, para 
que as juventudes tenham vida. 
E começaram a fazer isso na 
oração da manhã, onde todos se 
acolheram e rezaram sua crença 
na juventude.

À tarde, Alessandra Miranda, 
Sérgio Coutinho, Raquel Pulita 
e Edilson Gondim motivaram a 
análise de conjuntura, favorecendo 
a reflexão sobre aspectos 
sociopolíticos das realidades 
juvenis, o contexto eclesial 
contemporâneo e especificidades 
destes elementos na vida dos 
jovens, com as vivências e 
processos característicos desta 
etapa da vida. À noite, a plenária 
entrou em clima de Altos Papos. 
Lourival Rodrigues, Hildete 
Souza e Alessandro Melchior 
provocaram os jovens a dialogar 
sobre sua relação com artes e 
cultura, participação política, 
engajamento eclesial, afetividade 
e sexualidade... Faltou tempo 
para tanto assunto!

No dia seguinte, o Ver pegou 
um trem para fazer memória da 
PJ, tempo de contemplar o que 
amamos e que ficou eternizado 
em nossos corpos e corações. 
Os quarenta anos de vida da PJ 
foram visualizados em quatro 

vagões do trem, preenchidos 
com fatos importantes do 
contexto sociopolítico, eclesial e 
juvenil. Pe. Hilário Dick, Ir. Ângela 
Falquetto e Lourival Rodrigues 
trouxeram seus olhares sobre 
esta história. Depois, cada 
participante da ANPJ também 
pôde se reconhecer no trem 
da PJ, assinalando o momento 
em que passou a ser pjoteiro/a. 
Foi bonito ver todos os vagões 
preenchidos com rostos, corpos, 
nomes e cores tão diversos! O 
que a memória amou fica, de fato, 
eterno...

O olhar sobre a realidade atual 
da PJ, a partir do levantamento 
realizado junto a 17 Regionais 
e 158 Dioceses, possibilitou 
visualizar a capilaridade dos 9.183 
grupos de jovens mapeados no 
chão do Brasil. Alegria, ternura, 
esperança e desafio permearam 
o exercício de visualizar no 
mapa os lugares onde a PJ está, 
quais dioceses contam com 
coordenadores e assessores, 
como os jovens dos grupos se 
comunicam e se organizam, o que 
percebem de avanços e desafios. 
O momento do Ver suscitou muitas 
perguntas e anseios de respostas, 
sistematizados na síntese pessoal 
e partilha grupal, para serem 
retomados posteriormente.

Ver
Julgar

Agir

Olhar adiante para continuar 
sendo rosto da Igreja Jovem, 
acolhendo a diversidade 
das realidades juvenis e 
contribuindo para que toda 
a Igreja reconheça, nessas 
realidades, a voz de Deus que 
fala ao mundo por meio dos 
adolescentes e jovens.

A construção do itinerário metodológico da Ampliada Nacional da 
Pastoral da Juventude (ANPJ) de Belo Horizonte foi um exercício de 
fazer perguntas. O que faz todo o sentido, pois a origem grega da 
palavra “metodologia” se refere justamente à arte de refletir (logos) 
o caminho (hodós) por meio do qual (metá) se quer seguir adiante. E 
não faltaram reuniões presenciais e virtuais para que Janaína Sales 
(Nordeste 2), Gabriel Jaste (Leste 1), Deisy Rocha (Nordeste 3), Júlio 
Costa (Sul 1), Joaquim Alberto (CNAPJ) e Eder D’Artagnan chegassem 
ao desenho final do itinerário metodológico. 

A questão central era chegar a um itinerário que fizesse da Ampliada 
um processo no qual os meninos e meninas da PJ pudessem falar 
sobre o que têm visto e ouvido, colocar em comum suas experiências 
e percepções e desenhar coletivamente os rumos para a Pastoral 
da Juventude no próximo triênio. Podemos dizer que a ANPJ foi um 
verdadeiro puxirum (mutirão)!

Ver

Por Eder D’Artagnan

ANPJ
Itinerários e
processos da
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O Julgar se desenvolveu em 
torno da concepção de Igreja 
Jovem, expressão pela qual a 
PJ afirma sua identidade eclesial 
e sua maneira de contribuir 
na construção do Reino de 
Deus. O momento começou 
com a Ampliada rezando o 
ser discípulo missionário nos 
diversos caminhos pelos quais 
vamos a Deus. Na terra boa de se 
caminhar, foram apresentados os 
indicados à Secretaria Nacional, 

Aline Ogliari 
e Júlio Costa. 
Continuando, 
o Pe. Edinho 
Thomass im 
conduziu o 
m o v i m e n t o 

de compreender a novidade de 
ser uma Igreja Jovem, sinodal, 
inspirada na vivência das 
primeiras comunidades cristãs 
e traduzida hoje para a vida no 
grupo de jovens.

Maristela Tezza seguiu outra 
trilha, que nos levou à comunidade 
do evangelista Marcos. A partir 

dos primeiros registros dos 
ensinamentos de Jesus, meninos 
e meninas foram provocados a 
compreender o sentido de seguir 
o Mestre e se comprometer com 
Ele, anunciando e testemunhando 
a Boa Notícia do Reino. O grupo 
de jovens é lugar de discipulado 
missionário, tanto pessoal quanto 
comunitário. O rosto de Deus é 
jovem também. Tudo isso foi trazido 
para a celebração das luzes, à 
noite, na qual foram apresentadas 
as pessoas indicadas para a 
nova CNAPJ. Percebemos sinais 
de muitos fogos que, com seus 
testemunhos, incendeiam a vida 
de muita gente.

Na quinta-feira, o Ir. Joilson 
Toledo reforçou, de maneira 
vivencial e orante, a necessidade 
de manter vivo o sonho e cultivar 
a utopia da Civilização do Amor. 
Música, partilha e leitura orante 
se entrelaçaram para afirmar o 
compromisso individual e grupal 
com a construção de um outro 
mundo possível. Na sequência, os 
projetos nacionais e a organização 
da PJ foram contemplados sob 
esta perspectiva, a partir da visão 
das Dioceses e Regionais sobre o 
que andou no último triênio e o que 
necessita de maior dinamização. 
Esse tempo provocou a reflexão 
sobre o quanto os projetos 
respondem, na prática, à missão 
da PJ como rosto da Igreja 
Jovem. E a noite foi de descanso, 
para favorecer a convivência e a 
partilha de vida.

Julgar

Compreender o sentido de seguir o Mestre 
e se comprometer com Ele, anunciando e 
testemunhando a Boa Notícia do Reino. 

Agir

O Agir retomou os momentos 
anteriores para projetar o futuro e 
se inspirou no local da Ampliada 
para desenhar o belo horizonte 
que desejamos para a PJ, no que 
diz respeito à sua identidade, 
organização e missão. A biodança 
na oração da manhã já preparou 
os participantes para o trabalho 
intenso pela frente: olhar além 
do horizonte, visualizar lugares 
inspiradores, viver com ousadia. 
A memória individual do Ver e do 
Julgar foi partilhada, para ajudar 
a plenária a discutir a missão da 
PJ, considerando as perspectivas 
apontadas pelas Dioceses e 
Regionais e as percepções da 
própria Ampliada. O olhar sobre 
os projetos nacionais reafirmou 
cada um como parte da missão 
da PJ, ainda que necessitem 
ser mais bem compreendidos, 
assumidos e dinamizados. Tudo 
isso também foi trazido para 
a celebração dos mártires da 
caminhada: a Eucaristia atualizou 
a memória de tantos homens e 
mulheres que doaram suas vidas 
no serviço aos pobres, à justiça, 
ao Reino. Continuam presentes 
na caminhada!

Reflexões, discussões, 
questionamentos, retomadas, 
dúvidas e esclarecimentos 
marcaram o sábado, no qual 
os meninos e meninas foram 
provocados a ousar na hora de 
definir o itinerário da PJ para 
o próximo triênio. A oração, 
inspirada na pessoa de Maria, 
fez memória de mulheres que 
são força que nunca secam e 
possuem a estranha mania de ter 
fé na vida. Com essa inspiração, 
CNAPJ, CNPJ, SN e CONJUVE 
foram colocados em pauta, 
destacando a necessidade de 
que a organização da PJ, em 
âmbito nacional e regional, esteja 
mais próxima das dioceses, 
colocando-se a serviço dos 
grupos de base.

Ao final do Agir, foram 
aclamados os novos membros da 
Comissão Nacional de Assessores 
da PJ. E também foi escolhida a 

nova secretária nacional da PJ, 
Aline Ogliari. Estas pessoas serão 
responsáveis por dinamizar, junto 
com os Coordenadores Nacionais 
da PJ, o resultado do processo 
vivido nesta Ampliada, durante o 
triênio 2014-2016. A alegria deu 
o tom à confraternização, com 
música, dança, apresentações 
artísticas, convivência, bate-papo 
e celebração da diversidade da 
cultura brasileira.

O momento de Avaliar, no 
domingo, foi tempo de rever o 
caminho e começou com os 
meninos e meninas rezando 
os elementos fundamentais 
da identidade pjoteira, que 
a caracterizam e identificam 
como rosto da Igreja Jovem. 
Daí os participantes retomaram 
todo o percurso da Ampliada, 
destacando acertos, lacunas, 
momentos significativos e limites 
do processo. E o Celebrar foi 
momento forte de relembrar 
pessoas, agradecer pela 
contribuição para a caminhada da 
PJ, enviar os novos responsáveis 
pelos serviços e dar graças ao 
Senhor da Vida, colocando em 
suas mãos tudo o que vimos 
e ouvimos nessa ANPJ. Arte, 
mística, choro e risos finalizaram 
essa semana intensa de partilha, 
formação, discussão, convivência 
e construção coletiva.

A Ampliada foi um tempo 
marcante, nos 40 anos da PJ, 
para fazer memória e celebrar o 
caminho percorrido. Mas, também, 
de olhar adiante para continuar 
sendo rosto da Igreja Jovem, 
acolhendo a diversidade das 
realidades juvenis e contribuindo 
para que toda a Igreja reconheça, 
nessas realidades, a voz de Deus 
que fala ao mundo por meio dos 
adolescentes e jovens. A Pastoral 
da Juventude segue em frente, 
para ser sinal de vida e esperança 
junto às diversas juventudes. A 
PJ se faz presente nos espaços 
eclesiais e sociais que necessitam 
de profecia e ternura no serviço 
ao Reino de Deus.
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Minha vida é andar por

Sorriso nos lábios, ternura no olhar e profetismo nas ações. 
Assim foi reconhecida, por alguns jovens da ANPJ, a nova 
secretária nacional da PJ. Eleita pelos delegados da Ampliada, 
Aline Ogliari, 22 anos, é natural da cidade de Modelo/SC. Filha 
de militantes da Pastoral da Juventude, conheceu de fato a PJ 
em 2006. Iniciou a caminhada nos grupos de base, e depois 
participou da coordenação paroquial. Foi, durante os últimos três 
anos, a jovem liberada pela diocese para trabalhar com as PJs 
e representou a diocese de Chapecó na coordenação regional.

Aline, agora, no serviço da secretaria, deve ser referência 
da PJ para facilitar a comunicação com as coordenações, 
assessores, dioceses, regionais e parceiros. A secretaria é 
um espaço de articulação e animação da caminhada da PJ 
no Brasil. É importante que se conheça a realidade juvenil, 
tenha conhecimento de planejamento, estrutura organizativa, 
identidade, missão, princípios e história da PJ. Além de ter 
capacidade de diálogo, conheça, estude e se atualize no que 
diz respeito aos documentos da Igreja.

Formada em Gestão Ambiental, Aline Ogliari cursa 
especialização em Juventude e Religião pela Faculdade Católica 
de Santa Catarina, em Florianópolis. Para ela, o serviço com 
a juventude provoca a sair do lugar comum. “A piazada está 
sempre nos surpreendendo com seus jeitos, sorrisos, encantos, 
questionamentos, angustias e certezas”–, afirmou. Depois de 
relutar em aceitar a indicação, a jovem catarinense apresentou 
seu nome para o serviço com um compromisso: “seguir na 
fidelidade evangélica que a PJ tem”.

“Seguir na fidelidade evangélica que 
a PJ tem”. Com esse lema a jovem 
catarinense, Aline Ogliari, colocou 
seu nome à serviço da secretaria  

nacional da PJ e foi escolhida pelos 
delegados da Ampliada Nacional 

de Belo Horizonte, para estar no 
espaço de articulação e animação 

da caminhada da PJ no Brasil.”
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Hoje é dia de fazer memória. Dia 15 de janeiro 
de 2014, exatamente três anos depois de 
minha eleição para secretário nacional. 

Faço hoje a última viagem neste serviço. O destino 
é Belo Horizonte, um lugar com nome sugestivo 
para aquilo que desejo pra mim de agora em diante. 
Acordei com certa nostalgia, fazendo memória de 
tantos rostos, lugares, sabores... de tantos medos, 
como o de voar, que ainda não superei.

Fiz memória dos dias em Imperatriz, quando 
da mística que foi construída para a escolha da 
secretaria nacional. Vi postagens nas redes sociais 
falando da emoção que foi e da emoção que se 
espera em Minas Gerais. Meu coração palpita de 
emoção, de medo e de incerteza.

Não poderia deixar de lembrar também das 
primeiras viagens, dos primeiros encontros. Aliás, 
fazer memória do primeiro encontro é mais que 
fundamental, pois mostra o quanto meu serviço foi 
pautado no diálogo e no desejo de ser comunidade. 

A primeira vez que viajei para um encontro foi 
para o Ceará, para a Ampliada Nacional das CEBs, 
em preparação ao 13º Intereclesial, do qual acabo 
de sair. Para mim, começar e terminar meu serviço 
bebendo e sendo fonte a partir das Comunidades 
Eclesiais de Base não é apenas coincidência, é um 
projeto de vida e de serviço. As CEBs sempre foram 
e sempre serão o jeito pelo qual quero me organizar 
e ser Igreja. A PJ me proporcionou ser essa Igreja 
Viva e dinâmica enquanto jovem. Ainda tenho um 
belo caminho como jovem, mas ser comunidade, 
como seguidores do Ressuscitado, é nossa vocação 
primeira. Por isso, agradeço com toda a força de 
minha alma a cada um e cada uma deste grupo de 
pessoas que se organiza para ajudar nos caminhos 
das CEBs no Brasil, por terem me acolhido, sem 
preconceito, com carinho e atenção.

Quero fazer memória também de muitos nomes, 
pessoas que ao longo destes três anos me ajudaram 
em diferentes momentos e situações. Poderia dizer 
que não citaria nomes, para não parecer injusto. 
Mas também não posso deixar de citar alguns, em 
especial, pois sempre foram e são fortaleza em 
minha vida. São exemplos do Cristo. 

Antes de tudo, gostaria de lembrar de toda minha 
família, que na loucura de me colocar a disposição 
para o serviço, me apoiaram sem duvidar da minha 
capacidade.

À minha querida mãe, meu eterno agradecimento, 
em nome de toda a família, até daqueles que não 
professam a mesma fé, nem acreditam nas mesmas 

coisas que eu.

Quero agradecer à Coordenação Nacional e 
os Assessores da Pastoral da Juventude. Luis 
Duarte e Paula Grassi, meus irmãos, confidentes, 
companheiros dos primeiros passos. Álvaro e Jon, 
os primeiros a me questionarem da necessidade de 
eu estar neste espaço. Quem diria que aquele papo 
na Venezuela daria tantos belos frutos. Carmem, 
Hilário, Rezende, Wander e Joilson, meus mestres... 
Joaquim e Raquel, as pessoas que mais me 
questionaram nesse período. Me fizeram crescer... 
mais do que eu imaginava que poderia crescer. 
Joaquim, Edgar, meus companheiros, verdadeiros 
camaradas de todas as horas, até nas grandes 
atribulações, sempre estaremos juntos meus irmãos 
(que a Força esteja sempre conosco!). Quero 
ainda recordar minha querida irmã de caminhada, 
Gilda, pois sempre esteve comigo, nas alegrias e 
nas crises. Não poderia também esquecer de Pe. 
Luizão e Diene, meus queridos companheiros de 
Marabá, que sempre me escutaram e me ajudaram 
em tantos momentos. Luizão, minha gratidão pelo 
que tens feito por nós da PJ em Marabá. Por fim, 
agradeço a Bianca por estar comigo neste momento 
de transição.

Neste momento de memória, vem muitos nomes, 
muitos momentos em minha mente... mas quero 
finalizar essa pequena e despretensiosa partilha 
com algo que foi e é muito significativo em minha 
caminhada... momentos e nomes que tem sido luz e 
sal nos meus caminhos: Na primeira viagem que fiz, 
dei uma paradinha em Recife. Um lugar que para 
mim sempre foi sagrado é a Igrejinha das Fronteiras, 
onde dom Helder Câmara passou os últimos dias 
de vida. Lá fiz minhas preces para que meu serviço 
fosse sempre tendo como horizonte o Reino e os 
mais pobres. Em outro momento, pude também 
visitar o local onde está enterrado dom Luciano 
Mendes, em Mariana.

Lá estive por duas vezes, e sempre renovei 
minhas preces de estar sempre a serviço daqueles 
e daquelas que mais precisarem de mim. Por isso, 
quero terminar fazendo memória destes homens 
que tem sido exemplo de pastoreio em minha vida: 
Dom Luciano, Dom Helder, Dom Oscar Romero, 
Dom José Mauro e Pe. Gisley Azevedo.

A todos e todas, minha eterna gratidão. Não 
esqueci ninguém, estão todos marcados em minha 
alma.

“O que a memória amou, ficou eterno” (Adélia 
Prado)

No céu do Brasil, 15 de janeiro de 2014.
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“Para mim, 
começar e terminar 

meu serviço bebendo 
e sendo fonte a partir 

das Comunidades Eclesiais 
de Base não é apenas 

coincidência, é um projeto 
de vida e de serviço.”

de um Caminho bordado à fé
Memórias 



De olho na realidade
PJ aqui, PJ lá, PJ em todo lugar

1195
1116

1025

830

794

570

564

452

447

424

407

358

318

274

261
112

360

grupos de jovens da PJ 
mapeados em todo o Brasil

9183

158

2675

1641

paróquias têm 
coord. de PJ

Dioceses 
mapeadas

paróquias do 
Brasil têm PJ

paróquias não 
têm assessoria

1765

Projetos 
Nacionais da 
Pastoral da 
Juventude

Teias da Comunicação

Caminhos de Esperança

A Juventude quer viver

Mística e Construção

Tecendo Relações

Ajuri

Projetos 
nacionais nas 

dioceses

57
56

36

31
108



40 anos: no trem da 

História...
Estamos aprendendo, sempre melhor, que a história não 

é só fundamental na caminhada de qualquer instituição, 
assim como a memória é coisa de Deus que aprendemos 
na Bíblia. É também na Bíblia que aprendemos que na 
história valem mais os acontecimentos que as datas.

A recordação e a celebração dos 40 anos da Pastoral 
da Juventude veio carregada de figuras, de eventos, 
de testemunhos, de vidas doadas e de muitas coisas 
bonitas. Nesta história, no entanto, também houve 
momentos que podem ser chamados de “batalhas” e 
de “refregas”. A consciência da história, contudo, é que 
vai amadurecendo a instituição. Olha-se o passado para 
aprender e animar; o passado não nos segura; ele nos 
empurra. Na Ampliada de Belo Horizonte procurou-se 
olhar a história como um trem que vai andando, com seus 
vários vagões, olhando para trás e para o futuro.

Como foi bonito poder não só ouvir esta história; mas 
ler esta história... É que durante a Ampliada saiu uma 
publicação da história dos 40 anos, escrita por pessoas 
que ajudaram a fazer esta história. Cada década vivida, 
em si, tem suas novidades. Se começamos na década 
de 1970, foi na década de 1980 que contemplamos 
uma Pastoral da Juventude definindo sua identidade, 
pedagogia, mística e forma de organizar-se. A década de 
1990 já foi mais “conflitiva” porque o espírito dionisíaco 
veio entrando firme, empurrando o apolíneo para fora 
da hegemonia. Contudo, foi em 1995 que apareceu um 
documento muito importante do CELAM: Civilização do 
Amor – Tarefa e Esperança.

Nos anos que vão de 2000 a 2013 aconteceu muita 
coisa, principalmente quando – pela conjuntura eclesial 
– o cenário de Igreja foi tomando outras feições. O 
que começou a manifestar-se com  mais evidência, 
no entanto, foi a mudança de paradigma. A Pastoral 
da Juventude, como jovem sendo Igreja, viveu estas 
novidades com muita evidência, mas recebeu outras boas 
novas como o documento da CNBB sobre Evangelização 
da Juventude, Desafios e Perspectivas Pastorais e, do 

CELAM, Civilização do Amor – Projeto e Missão. Uma 
realidade mais conflitiva apareceu quando a forma como 
setores da Igreja entenderam e encaminharam a questão 
do Setor Juventude e toda a juventude que procura ser 
Igreja está nesta vivência.

Eventos massivos da juventude também não deixaram 
de mexer com a Pastoral da Juventude, principalmente 
as mobilizações de junho de 2013, um pouco antes da 
Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de 
Janeiro, reunindo cerca de três milhões de jovens. Antes, 
no entanto, o Dia Nacional da Juventude, da Pastoral da 
Juventude, foi um evento que, desde 1986, marcou a 
igreja e a sociedade. Reconhece-se, igualmente, como 
um fato que toda a discussão e implantação de Políticas 
Públicas da Juventude deve muito às reflexões e debates 
da Pastoral da Juventude.

Contemplando a história dos 40 anos da Pastoral da 
Juventude aparece muito bem como os jovens foram 
sendo igreja e como se manifestaram, como jovens, em 
diferentes aspectos e problemas sociais do Brasil. A 
Pastoral da Juventude conseguiu ser coerente com sua 
identidade de não ser autorreferente, mas destacando-se 
na luta pela construção da autonomia, do protagonismo 
e do empoderamento. Pode-se dizer que a afirmação e 
a formação para a autonomia foi uma das características 
da Pastoral da Juventude, também foi esta afirmação 
que suscitou mais dificuldades, questionamentos, e, até, 
criminalizações. 

Como é bonito ver, nesta memória e nesta história, 
pessoas contando como foram construindo sua identidade 
em grandes realizações como, principalmente, nas 
vivências solenes dos pequenos grupos que guardam 
suas atas, suas fotos, seus passeios, sua construção de 
personalidades. A história da Pastoral da Juventude tem, 
por isso, muitos aspectos, mas o aspecto fundamental e 
o crescimento dela nos pequenos “grupos de base”, isto 
é, os grupos que vão fazendo a alegria de milhões de 
comunidades espalhadas no Brasil e na América Latina.

Por Hilário Dick
Arte: Aurélio Fred
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O que a 
memória amouficou eterno

O que vi e ouvi da ANPJ

Muitos são os jovens 
que passaram pelas Ampliadas 

da Pastoral da Juventude. Desde 
São Luiz/MA, passando por Vila Velha/

ES, Salgado/SE, Palmas/TO, Imperatriz/MA e 
chegando em Belo Horizonte/MG, muitos são os 
rostos que marcaram essa história de construção 

da PJ. Jovens que trazem os sonhos de seus 
regionais para serem partilhados com tantos outros 

e, juntos, formarem a grande teia da vida.

Na Ampliada de BH tivemos jovens que já 
participaram de outras e jovens que vieram pela 

primeira vez a este espaço nacional. Cada 
um sai com uma marca distinta, mas com 
o mesmo desejo: construir a história da 
Pastoral que promove o protagonismo e 

a autonomia da juventude.

Luciano Santos Magalhães
Noroeste

“Vi que não estamos 
sós nessa caminhada. 
Vi no rosto de cada um 
a emoção de lembrar 
de pessoas que nos 
movem para estar aqui. 
Pensar os projetos 
é se sentir parte do 
processo e saber 
que ele vai chegar 
às nossas bases nos 
próximos 3 anos.”

Alan Ribeiro 
Nordeste 1

“Vi que os nossos 
grupos de base, de 
fato, são nossa base 
e estão presentes no 
Brasil mais do que 
podemos imaginar. E 
que ao longo da nossa 
história Jesus se faz 
base e é por isso que 
a gente existe.”

Arleth de Jesus
Norte 2

“Vi que precisamos cuidar 
das pessoas que estão à 
frente dos diversos serviços 
da PJ. Quando avaliamos os 
serviços, não avaliamos as 
pessoas, mas precisamos 
cuidar delas que são tão 
importantes para nossa 
missão e caminhada.”

Kenisson Dantas 
Nordeste 2

Vi que esse chão que 
a gente pisa tem um 
desejo de cuidado e 
espera mudanças, 
ao mesmo tempo que 
se lança, sem medo, 
para construir um 
Reino para e com a 
Juventude.

Bruno Conceição
Regional Nordeste 3

Vi uma juventude 
que vem trazer suas 
sugestões e críticas. 
Rostos de jovens 
cansados e saturados 
diante desse 
contexto eclesial. 
Vi, também, rostos 
alegres que trazem 
sonhos, esperanças 
e renovação para a 
Pastoral da Juventude.

Aline Barbosa – 
Regional Leste 1

Vi a importância de 
estarmos em sintonia com 

nós mesmos e o criador 
para nos colocarmos de 

verdade à serviço do 
trabalho da PJ. Pensar 

atitudes nacionais precisa 
dos pés firmes no chão e 

com olhar no belo horizonte. 

Itaibele Gomes
Oeste 2

Vi que o grupo de jovens 
é o lugar da felicidade. Vi 

que essa pastoral é tecida 
de amor. Precisamos ter 

cuidado uns com os outros, 
acolher a diversidade 

e pluralidade, sabendo 
reconhecer o espaço do 

outro.

Caroline Lira
Centro-Oeste

Para mim é destaque em 
Belo Horizonte o caminho 
metodológico, não melhor, 
mas que trilha outros 
caminhos. Nesta ANPJ é 
destaque especialmente o 
intenso momento do Julgar: 
para além dos documentos 
oficiais, demais referenciais 
teóricos e iluminação 
bíblica. Aqui se fez um rico 
e crítico estudo teológico! 
Analisamos profundamente 
a prática de Jesus Cristo a 
partir do livro de Marcos. Os 
créditos vão para Maristela 
Tezza.

Seguimos a Ampliada. 
Agora vamos ao Agir. Oxalá 
tudo aqui que ruminamos até 
agora, neste processo de 
ANPJ, se faça contemplar 
na definição das ações para 
os próximos 3 anos!”

“Participar da 6ª ANPJ foi uma experiência de 
aprendizados e partilhas. Mais do que isso, no 
entanto, a Ampliada foi um processo de reflexão 
sobre a missão e história da PJ no Brasil, que já tem 
40 anos, e de construção da caminhada para os 
próximos anos. A realidade da juventude brasileira 
nos mostra que existem muitos jovens vivendo em 
condições contrárias ao que o Evangelho nos diz, 
por isso a PJ precisa continuar lutando pela vida dos 
jovens e pelo Reino, sendo Igreja Jovem. Agora, junto 
a tantos grupos de jovens espalhados pelo Brasil, 
somos responsáveis por continuar construindo aquilo 
que a memória eternizou.”

Josieli Lazzarotto
Sul 3

“Vi a maravilha da PJ tratar 
de planejamento e organizar 
a vida pastoral. Tudo feito 
de forma jovem, com dança, 
poesia, quando pensamos 
que esse tema tem que 
ser feito apenas de  forma 
metódica. Vi a esperança ao 
planejar mais 3 anos, mesmo 
em meio aos desafios.”

Milady Trava
Sul 2
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Para começar esta escrita rememoro o poeta 
e filosofo Fernando Pessoa, que além de trazer 
a alma para sua poesia, coloca ela (a alma), no 
lugar que para nós tem sido muito caro. O lugar 
da persistência e do olhar para o nosso fazer, 
nossa práxis. 

Iniciamos em Março de 2013 na terra gaúcha 
de São Leopoldo a abertura das comemorações 
dos 40 anos da Pastoral da Juventude no Brasil. 
O desejo da Coordenação Nacional da PJ e da 
Comissão de Assessores, era espalhar pelo Brasil 
essa energia para celebrar a vida de quem faz 
aniversário, ou seja, celebrar um jeito de fazer 
evangelização da e com a Juventude, com sua 
missão, seguimento, metodologia e mística. 
E para isso, escolhemos como combustível a 
Memória, afinal, quando falamos em PJ, falamos 
de pessoas e processos, e a poetiza mineira 
Adélia Prado consagrou este desejo, quando nos 
apropriamos das palavras dela: “O que a memória 
ama fica eterno”, para animar toda a juventude 
para esta festa. 

Fomos neste ano de 2013 amando e deixando 
eternidades para que nas terras das broas e 
pães de queijo, dos “trens” e dos “uais”, em 
Minas Gerais, com um “Belo Horizonte” encerrar 
o ano da celebração e memória dos 40 anos, 
com a realização da Ampliada Nacional da PJ. 
Queríamos eternizar as memórias. E para isto 
assumimos as intencionalidades metodológicas 
desta Ampliada: olhar para o caminho feito, 
ver com ele e sobre ele onde estamos, como 
planejamos, para assim, desenhar nossas ações 
e os nossos Belos Horizontes na perspectiva de 
continuar organizando os sonhos, efetivando o 
sonho de Deus através dos Projetos Nacionais e 
da reafirmação dos nossos princípios. 

Desejamos também que olhando para nossa 
missão, pudéssemos pensar nas pessoas para os 

serviços e qual a estrutura que demanda nossa 
missão, tudo isso perpassado pela mística do 
seguimento a Jesus de Nazaré, da espiritualidade 
enraizada na vida e na justiça, geradora de paz. 

Assim o fizemos, com os “tremores e temores”, 
tensões e soluções para o caminho, assim como o 
conflito no debate qualificado nas perspectivas da 
democracia, ética e cuidado. Foram 7 dias! Dias 
de ir para a Praça da Assembléia, ocupação do 
lugar da Juventude na casa que assim dizem ser 
do Povo. Lá fizemos festa, oficinas, muita música 
e celebração eucarística. Depois seguimos para 
o Recanto Marista, para assim cumprir a missão 
da realização da Ampliada, feita de muita gente, 
éramos quase 100, de todo o Brasil. Jovens, 
assessores, padres, bispos, educadores, artistas, 
muita gente. Todo este povo com a alma grande, 
que traziam as sandálias da missão, da ousadia 
infinita para transformar/mudar. 

Foram 7 dias de construção, iluminados/as 
pela simbologia da criação da humanidade, onde 
nosso Deus, amoroso como só, olhou no sétimo 
dia e disse que tudo estava bom, muito bom! 
Creio que este Deus agora, assim como nestes 
40 anos, continuará com o gesto mais terno, 
ficará nos acompanhando com um olhar amoroso 
e cuidadoso, lugar da liberdade de uma PJ que 
continua seguindo.

No início do texto eu me referia às pessoas 
(memórias de almas grandes). Na memória deste 
último lugar que assumi como assessora no serviço 
a PJ no Brasil através da CNA, lugar da mística 
do acompanhamento, fico com o coração cheio 
de eternidades e mãos que oferecem os melhores 
perfumes pela vida doada. A vida destas pessoas 
que se doaram ao serviço da Assessoria Nacional, 
assim como da Coordenação Nacional, foram e 
são vidas de nobreza incalculável. Mulheres e 
homens, jovens e adultos, com os pés e corações 
fincados no chão da vida da Juventude. Agora 
outros/as disseram o seu Sim nesta continuidade 
da construção da Civilização do Amor. As almas 
continuam grandes na terna eternidade, porque 
amam e continuam a amar.

Vida longa a Pastoral da Juventude, lugar onde 
aprendemos o que é amar, e o que é eternidade.

Com terna-eternidade!

O amor está no ar...
E vou cantar pra todo este país“

“

Porque 
nossas 

almas 
não são 

pequenas

Todo este povo com a alma grande, 
que traziam as sandálias da missão, da 
ousadia infinita para transformar/mudar. 

Por Alessandra Miranda
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“A assessoria não é uma mera função com 
determinadas ‘atividades’. Não se trata somente 
de ‘fazer’ coisas, mas de ‘ser’ alguém numa igreja 
toda ela ministerial”, pontua Hilário Dick, em Cartas 
a Neotéfilo, sobre o ministério da assessoria. “O 
(a) assessor(a) da Pastoral da Juventude é uma 
pessoa chamada por Deus para exercer o ministério 
a serviço dos jovens, assumindo esse ministério 
como opção pessoal, como envio da Igreja e como 
aceitação (busca, reconhecimento) por parte dos 
jovens”, continua ele.

É para esse ministério que seis adultos, indicados 
pelos jovens nos diversos regionais desse Brasil, 
disseram sim na Ampliada Nacional da Pastoral da 
Juventude em Ribeirão das Neves. Eles irão compor 
a Comissão Nacional de Assessores/CNA que tem 
a missão de acompanhar os processos educativos 
dos jovens na instância nacional.

É ainda papel da CNA animar e assessorar a 
coordenação e secretaria nacional, prestando 
serviço de acompanhamento pessoal, processual 
e metodológico. Seguir o desenvolvimento dos 
projetos nacionais e deliberações da ANPJ, 
além de acompanhar os demais assessores 
regionais, oferecendo espaços de formação e 
articulação. Contribuir nas discussões relativas ao 
universo juvenil e no diálogo com o clero e outras 
organizações eclesiais.

Nesse ministério, estiveram acompanhando 
os processos no triênio 2011-2013 outros seis 
assessores. Alessandra Miranda, Ir. Joilson Toledo, Ir. 
Maria Couto, Joaquim Alberto, Pe. Edson Thomassim 
(Edinho) e Pe. Wander Torres (Wandinho). “Um grupo 
que viu e ouviu muita coisa ao longo do Brasil”. Entre 
sorrisos e lágrimas partilharam, durante a ANPJ, um 
pouco das andanças que fizeram. “Conseguimos 
estar em todos os regionais” disse Joaquim Alberto.

Como avanço da CNA, nesses últimos anos, 
destaca-se a diversidade da equipe (gênero, regiões, 
projeto de vida), realização de reuniões presenciais 
e virtuais, organização para o acompanhamento às 
regiões do país e presença em todas as reuniões 
da CNPJ. Enquanto desafios, muitas demandas 
para uma equipe que não é liberada para exercer 
suas funções, garantia de sustentabilidade para 
a realização do acompanhamento nacional e 
regional, as muitas demandas além da assessoria 
nacional que dificulta o acompanhamento (projeto 
pessoal de vida).

À essa grande equipe que dedicou-se no serviço 
aos jovens fica o agradecimento por toda a doação. 
Os cheiros, os sabores, as cores, os sons, vistos, 
ouvidos e sentidos ficarão gravados na vida e na 
história de cada um. Pois, “o que a memória amou 
ficou eterno”.

Alberto Chamorro 
Alberto Chamorro. Leigo, 

arquidiocese de Santa Maria/RS. 
Professor de Filosofia, Sociologia 
e Ensino Religioso e doutorando 
em Bioética. Acompanha grupos 
de jovens e faz parte da CRA no 

regional Sul 3. 

Loide de Souza e Silva 
Leiga, diocese de Marabá/

PA. Educadora e especialista 
em juventude no mundo 

contemporâneo, faz parte da 
CRA Norte 2.

Ir. Tomelina Maria 
Religiosa da Congregação 

das Filhas de Jesus, reside na 
diocese de Picos/PI. Assessora a 
PJ na paróquia e na diocese. Na 
CRB regional Piauí acompanha o 

GT Juventude.

Pe. Joel Nalepa
Diocese de Ponta Grossa/PR. 
Atualmente é presidente da 
Casa da Juventude do Paraná 
e assessor da Pastoral da 
Juventude no Paraná, regional 
Sul 2 da CNBB.

Pe. Sebastiao Corrêa Neto
Diocese de Oliveira/MG. É 
reitor do seminário diocesano, 
vigário paroquial e assessor 
referencial do Serviço Regional 
de Evangelização da Juventude 
no regional Leste 2.

Ir. Paulo Henrique Martins 
de Jesus
Religioso do instituto dos Irmãos 
Maristas, reside na arquidiocese 
de Brasília/DF. Formado em 
Teologia e estudante de 
comunicação, acompanha a PJ 
em Brasília.

Assessoria,Ministério da

um chamado
 “O (a) assessor(a) da Pastoral da 

Juventude é uma pessoa chamada por 
Deus para exercer o ministério a serviço 

dos jovens, assumindo esse ministério 
como opção pessoal, como envio 

da Igreja e como aceitação (busca, 
reconhecimento) por parte dos jovens”
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•	 Há 40 anos a PJ vem se empenhando em 
nos ajudar a VER a realidade juvenil, com 
seus mistérios, grandezas, preocupações, 
belezas, desafios, escuridões, sofrimentos. 
pensamentos, os anseios e os cantos 
juvenis ressoados em nosso país. 

•	 Há 40 anos a PJ vem trabalhando para nos 
ajudar a ESCUTAR os sentimentos e os 
pensamentos da juventude em todo país. 

•	 Há 40 anos a PJ tem buscado ANUNCIAR 
nos ambientes juvenis, os valores cristãos. 

•	 Há 40 anos a PJ tem procurado AUXILIAR 
OS JOVENS a “verem”, a “ouvirem” e a 
“anunciarem” Jesus Cristo: “a luz do mundo” 
(Jo 8), “o pão da vida” (Jo 6), , “a porta e o 
pastor” (Jo 10), “a fonte de água viva” (Jo 
4), “a videira verdadeira” (Jo 15), “o começo 
e o fim” (Ap 22), “a ressurreição” (Jo 11), “o 

caminho, a verdade e a vida” (Jo 14). 

Há muito a agradecer! Não esqueçamos 
disso! Há pontos que precisam ser retomados 
e fortalecidos! Não nos cansemos de descobri-
los e de reconhecê-los! Há elementos a serem 
renovados! Não tenhamos medo do novo! Há 
urgência em avançar! Não nos desanimemos 
diante dos ventos fortes dos novos tempos, pois:

•	 Os jovens estão aqui, ali, lá... sempre nos 
aguardando ou nos chamando! 

•	 Jesus Cristo nos mostra horizontes e nos 
assegura sabedoria para enfrentar estes 
novos tempos! 

•	 A Igreja (CNBB) quer continuar contando 
com a força, a experiência e a presença 
da PJ em sua missão de colaborar na 
construção da Civilização do Amor em meio 
às juventudes e a partir delas!

É preciso sério discernimento frente a esta 
mudança de época. Discernimento acompanhado 
de visão de fé e de sabedoria, temperado de 
amor e humor para que as decisões e as ações 
estejam exclusivamente a serviço do projeto 
de Jesus Cristo, e sejam executadas na alegria 
do ser discípulo missionário do Senhor. Que o 
Espírito Santo os conduza neste momento que é, 
ao mesmo tempo, bonito, delicado e promissor!

A Igreja, que gerou a Pastoral da Juventude a 
partir dos jovens, se volta a Deus agradecendo-

lhe o que já foi construído e pedindo-lhe especiais 
bênçãos para que esta sua pastoral se fortaleça 
naquilo tudo que lhe é próprio, revitalizando-se, 
principalmente, no seu imprescindível serviço:

•	 de organização e acompanhamento de 
grupos de base;

•	 de capacitação dos jovens em sua vocação 
de liderança eclesial e social;

•	 de valorização do protagonismo juvenil;

•	 de acompanhamento dos jovens em seu 
discernimento vocacional e na organização 
de seu projeto pessoal de vida; 

•	 de socialização (partilha) daquelas suas 
saudáveis experiências missionárias, 
princípios pedagógicos, subsídios 
formativos;

•	 de resgatar no coração de todos, 
principalmente dos adultos (leigos, 
consagrados, sacerdotes) a paixão pela 
juventude;

•	 de diálogo e contributo com a sociedade, 
principal responsável de garantir dignidade 
de vida e oportunidades de crescimento às 
juventudes.

A Igreja do Brasil, agradecida pela preciosa 
experiência destes 40 anos de história, conta, 
também, com a presença missionária da Pastoral 
da Juventude em vista do fortalecimento da 
unidade das várias expressões juvenis que 
compõem o cenário eclesial atual, contribuindo, 
assim, com a adequada e profética organização 
do Setor Diocesano da Juventude em vista da 
vida das nossas juventudes.

“Não podemos deixar de falar das coisas que 
vimos e ouvimos!”

“Não podemos deixar de reconhecer as muitas 
coisas bonitas da PJ que vimos e uvimos nestes 
40 anos!”

“Não podemos deixar de celebrar o passado 
que nos alegra, o presente que nos odesafia em 
conversão, o futuro que deve nos encantar cada 
vez mais, porque, no final das contas, a Deus tudo 
pertence!”

Parabéns, Pastoral da Juventude!

Parabéns Igreja do Brasil que possui esta 
Pastoral em sua organização evangelizadora 
junto aos jovens!

Não podemos deixar de falar 
das coisas que vimos e ouvimos

“Somos Igreja Jovem: 40 anos 
construindo a Civilização do Amor”

“

“

Por Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb

1. “Não podemos deixar de falar das coisas 
que vimos e ouvimos!” (At 4,20)

2. Agradecer, Fortalecer, Renovar, Avançar

5. “Não podemos deixar de falar das coisas 
que vimos e ouvimos!” (At 4,20)

4. Setor Diocesano da Juventude

3. A Igreja do Brasil (CNBB)

A 
Igreja, como 

Pedro e João (Atos), 
chamada a “ver” e a “ouvir” o 

Senhor, e a “falar” das maravilhas 
de sua presença nas páginas da 

história, se alegra por poder contar com 
a organização da Pastoral da Juventude. 

Há décadas, ela nos auxilia a todos, 
Igreja e Sociedade, na compreensão 

e valorização do jovem enquanto 
mensagem sagrada, atualizada 

e provocativa de Deus para 
os novos tempos. 

Presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Juventude, CNBB
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A Pastoral da Juventude deve 
ser a Pastoral DAS juventudes 
e uma Pastoral PARA as 
Juventudes, mesmo porque 
quem não é jovem, deve assumir 
essa Pastoral também. Uma 
Pastoral como toda autentica 
Pastoral que seja integral. Não se 
pode fazer pastoral atendendo 
apenas um tipo de necessidade. 
Se não se põe o corpo e alma, 
a vida pessoal e a vida familiar, 
o trabalho e o lazer, a igreja 
e o mundo secularizado. Não 
podem permitir-se os jovens, que 
alguém roube sua juventude. O 
consumismo, com frivolidade. 
Há uma juventude frouxa, 
vencida e acaba se suicidando 
gradativamente. E a juventude, 
como Pastoral, deveria ser um 
grito de alarme por um lado e 
um grito de esperança por outro. 
Ser jovem é ter capacidade 
para se abrir, capacidade para 
entrar na fronteira. E na fronteira, 
sabemos que facilmente se tem 
contrabandos, infiltrações. Há 
um receio, por parte de bispos 
e de animadores da pastoral 
diocesana, com respeito à 
juventude, por que a juventude 
“é louca”, “não tem controle”. 
É próprio da juventude essa 
loucura. Essa simples insensatez, 

faz com que a imensa maioria 
dos católicos sejamos tudo, 
menos testemunho.

Agora, o que se tem que pedir 
da juventude é coerência. Que 
se lute pelos pobres, que se lute 
pelos povos marginalizados. 
Pregamos a Pastoral da 
Juventude. Pregamos a 
necessidade de lutar pela 
sobriedade e depois com a 
prática, afogamos na cerveja o 
que tínhamos proclamado com a 
Palavra.

E entre tudo e sobretudo, 
recordar que é pastoral, 
pastoral é uma ação de Igreja 
e que Igreja é Comunidade dos 
seguidores e seguidoras de 
Cristo. Hoje tem muitos livros 
esplêndidos sobre Cristo, sobre 
Jesus de Nazaré. Eu peço a 
todo o pessoal da Pastoral da 
Juventude que durante este ano 
façam questão de ler um livro 
de Cristologia. Um livro sobre 
Jesus. Se poderia recomendar 
vários. Eu vou citar um: Jesus, 
aproximação histórica, de José 
Antonio Pagola, da editora Vozes. 
Jesus, aproximação histórica, de 
Pagola.

Pedir também aos jovens 
que recuperem as famílias, que 

recuperem as escolas, que 
recuperem os hospitais, que 
recuperem a política. A juventude 
não pode ser um espaço, um 
gueto fechado. E não pode 
ser uma perspectiva para uns 
poucos anos só, depois se 
entre no serviço formal, consigo 
um casamento e já fomos 
Pastoral da Juventude. Parece 
que não há uma continuidade. 
Deve haver continuidade. 
Como continuidade, entre o 
fermento e a massa, sempre 
haverá uma minoria que será a 
autêntica PJ e uma massa que 
precisa compaixão, estímulo, 
esperança...

Para todos e todas, um grande 
abraço, quem falou de medo 
havendo pascoa, quem falou de 
juventude se não faz questão 
de que nessa juventude entre 
Jesus de Nazaré. Quem falou 
em juventude e se esquece 
a memoria dos mártires, dos 
que deram sua vida por essa 
causa, que é a causa do Reino. 
A palavra que enchia a boca e o 
coração de Jesus: O REINO, O 
REINO. Que é a paixão do Pai, o 
projeto do Pai.

Um grande abraço e a Paz 
subversiva do Evangelho.

São Félix do Araguaia/MT, 
05 de dezembro de 2012.

Pedro 
Casaldáliga
Mensagem em ocasião dos 40 anos 

da Pastoral da Juventude no Brasil
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