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Apresentação
Jesus, 

tendo amado os seus, 
amou-os até o fim!

(Jo 13,1)

Queridos/as jovens e assessores/as deste lindo e imenso Brasil,

Já estamos respirando ares paranaenses e sentindo o cheiro do pinhão, pois o 10º 

Encontro Nacional da Pastoral da Juventude (ENPJ) se aproxima. 

O Encontro Nacional é um momento em que a Pastoral da Juventude, no seguimento a 

Jesus se reúne em uma diocese do Brasil para como comunidade refletir, discutir, partilhar e 

celebrar a vida e a caminhada dos grupos de jovens. O encontro é realizado a cada três anos, 

reunindo jovens e assessore/as da PJ de todas as dioceses do Brasil. Com grande alegria a PJ fará 

sua morada entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2012 nas belas terras da Arquidiocese de Maringá 

– Regional Sul II da CNBB, que é a primeira diocese da região sul do país a receber o Encontro 

Nacional da PJ (ENPJ).

Em janeiro de 2012 a juventude reafirma sua eclesialidade refletindo e celebrando o 

tema: Somos Igreja Jovem, à luz da celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, das Diretrizes 

Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil e do Plano de Ação Pastoral da PJ.  

Embalados/as pelo lema: Na Ciranda da vida, a nossa missão é amar sem medida, os/as 

pejoteiros/as de todo o Brasil celebrarão e se animarão para que como seguidores/as do Jovem 

de Nazaré, vivendo em comunidade, juntos/as possam defender a vida da juventude amando-a 

sem medida como o próprio Cristo também amou e ama. O 10º ENPJ, encontro de uma 

juventude discípula missionária, sendo Igreja, será animado pelo exemplo e memória de Jesus 

que amou sempre e sem medida, dando sua vida livremente. É por isso, que a PJ, fiel à sua 

missão junto à juventude, no 10º ENPJ assume como iluminação bíblica para si e para sua missão 

as palavras que descrevem o amor incondicional de Jesus: Jesus, tendo amado os seus, amou-os 

até o fim! (Jo 13,1)

O ENPJ mais que uma semana de vida comunitária, celebrações, partilhas e trocas de 

saberes e experiências, é com certeza uma longa caminhada a qual toda a juventude brasileira 

organizada em seus grupos de jovens é chamada a aderir.  É momento de reforçar o ser “Igreja 

comunidade” e o “processo formativo que se constitui no alimento da vida cristã e precisa estar 

voltado para a missão, que se concretiza em vida plena, em Jesus Cristo, para todos, em especial 

para os pobres (DGAE 2011-2015, n. 84a) e de privilegiar na Pastoral da Juventude processos de 

educação e amadurecimento na fé como resposta de sentido e orientação da vida, e garantia de 

compromisso missionário, tendo a certeza de que os jovens são sensíveis a descobrir sua 

vocação a serem amigos e discípulos de Cristo.” (Doc. Aparecida, n. 443 e 446d).
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Com grande alegria, nós da Coordenação e Assessoria Nacional da PJ apresentamos a 

todos/as pejoteiros/as este subsídio preparado com muito carinho pela PJ do Regional Sul II para 

irmos juntos/as, desde nossas dioceses, vivendo e nos preparando para a grande celebração do 

10º ENPJ. Este é o primeiro de três subsídios que contribuirão no processo de preparação e na 

vivência da unidade, deste importante momento da ação pastoral juntos aos jovens na Igreja do 

Brasil.

Gratidão à PJ do Regional Sul II e da Arquidiocese de Maringá pelo bonito e imenso 

trabalho que vêm realizando em prol dos grupos de jovens e na preparação e acolhida do 10º 

Encontro Nacional da PJ, como nos pede o Documento 85 da CNBB e o Documento Civilização do 

Amor, do CELAM: organizando a missão a partir da base, gerando um processo dinâmico de 

comunhão e participação. (Doc. 85, n. 189)

Que o Jovem de Nazaré nos proteja em nossa missão de amar sem medidas!

Abraços fraternos no desejo de nos encontrarmos em janeiro de 2012.

Brasil, outubro de 2011.

Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude

Comissão Nacional de Assessores/as da Pastoral da Juventude
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Encontro é vida!

Juventude brasileira!

Queridas(os) jovens,

Bem vindos à Maringá, aqui estamos alegres e prontos para oferecer o melhor que temos, a fim de que o 

10º ENPJ seja um novo marco referencial na caminhada de evangelização dos jovens em nosso querido Brasil.

Sob a luz do tema "Somos Igreja Jovem!", com o lema "Na Ciranda da vida, a nossa missão é amar sem 

medida" e fortalecidos pela Palavra: "Ele tendo amado os seus, amou-os até o fim"(Jo 13,1), desejo que este 

encontro seja para todos vocês jovens uma redescoberta do amor de Deus  em suas vidas.

Encontro é vida, é celebração, é amor circulando nos corações da juventude para um mundo melhor. 

Coloco cada um de vocês em oração ao nosso bom Pai Deus, a fim de que o 10º ENPJ, seja “10” em tudo e em todos!

Bem-vindos, bem-vindas e que Deus vos abençoe!

Maringá, outubro de 2011.

Dom Anuar Battisti

Arcebispo de Maringá

Juventude Brasileira,

No desejo ardente de nos encontrarmos na grande ciranda da vida, no comprometimento do amor, 

aquele que é sem medida, estamos vivendo um tempo de advento, de expectativas e sonhos. Tempo de deixar a 

vida florescer.  

É chegada a hora! De 8 a 15 de janeiro de 2012 a nossa casa, Arquidiocese de Maringá - Regional Sul 2, será 

a casa da juventude brasileira. 

É com grande alegria que estamos nos preparando para receber os tantos rostos e cheiros que virão de 

todos os cantos do Brasil. Ao mesmo tempo, também desejamos estar em sintonia com todos e todas, rezando, 

cantando e celebrando a proposta apresentada neste subsídio.

É chegada a hora! Que Nossa Senhora da Glória abençoe a juventude brasileira e de, forma especial, os 

delegados e as delegadas do 10º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. Rezemos juntos e juntas para que 

eles e elas tragam em suas bagagens muito amor, partilha, vivências, sonhos e ousadia.

Juventude brasileira, que possamos unir nossos corações para fazer do 10º ENPJ o começo de um novo 

tempo em nossa caminhada rumo a Civilização do Amor.

Maringá, outubro de 2011.

Pastoral da Juventude 

Arquidiocese de Maringá
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1º Encontro

Objetivo
Celebrar e refletir com os/as jovens sobre o que é Ser Igreja Jovem em sintonia com a 
preparação do 10º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude (ENPJ). 

Ambiente
Preparar o ambiente do encontro com objetos que lembrem a participação do jovem na 
Igreja e se possível o cartaz do Encontro Nacional, com o logotipo, ou algo que se remeta a 
ele. Colocar também bandeiras, bíblia, vela, tecidos coloridos, canetas coloridas, fotos do 
grupo e no centro um cartaz bem grande e em cima dele a frase: SOMOS IGREJA JOVEM! 
Se possível organizar o ambiente com as cadeiras ou bancos em círculo ou semi-círculo.

Acolhida
O/a coordenador/a acolhe cada jovem que chega saudando-lhes fraternalmente e 
afirmando: Você é Igreja. Em seguida o/a coordenador/a apresenta a todos/as o objetivo 
da reunião e os motiva à oração inicial.

Oração Inicial
O/a coordenador/a motiva os presentes a cantar o refrão: 
Seja bem vindo quem chega. 
Seja bem vindo quem chega. 
Trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor! 

(Cantar em grupo, em duplas e em grupo novamente.) 

Iniciando a temática
O/A coordenador/a ou alguém convidado partilha algumas informações sobre os 
Encontros Nacionais da PJ já realizados (ver página 17) e também sobre os objetivos e 
outros assuntos da décima edição. Pode-se também apresentar  o símbolo do 10º ENPJ e 
explicar a proposta do mesmo (página 19).

Dinâmica: Ser Igreja Jovem
No centro da sala está o cartaz que tem como título: SOMOS IGREJA JOVEM. O/A 
coordenador/a motiva para que cada pessoa reflita: O que significa e o que é Ser Igreja 
Jovem? Dá alguns minutos para isso.  Depois o/a coordenador/a motiva que todos/as 
partilhem o que acreditam Ser Igreja Jovem. Cada jovem que partilha deve aproximar-se 
do cartaz e ir desenhando algo que contenha na estrutura de uma Igreja, de modo que 
após todos/as terem partilhado se tenha no cartaz um desenho que represente uma 
Igreja, a Igreja Jovem. 

Canto
O/A animador/a motiva a todos/as para cantar o hino do 10º ENPJ (página 16).

Somos Igreja Jovem



Leitura Bíblica
O/a coordenador/a convida para que um dos/as participantes faça a leitura do texto: 
Cor 12, 12-20

Reflexão
Após a leitura e instante de silêncio o/a coordenador/a motiva a partilha. Sobre o que a 
leitura pode ser relacionada com a temática do encontro.

Perguntas para auxiliar na reflexão
- Como fortalecer a Igreja Jovem em minha comunidade local?
- Quais os desafios e oportunidades de viver e ser a Igreja Jovem?

Preces
- Deus da Vida e da Partilha, fortalece-nos como Igreja Jovem para seguirmos-te 
coerentemente...
Resposta: Ouve, ó Deus, o clamor da Igreja Jovem...

- Deus da Esperança, faze-nos profetas da vida e da partilha...
Resposta: Ouve, ó Deus, o clamor da Igreja Jovem...

- Deus da Vida, envia-nos em defesa da vida da juventude...
Resposta: Ouve, ó Deus, o clamor da Igreja Jovem...

- Deus da Alegria, abençoe e fortaleça na graça da felicidade a juventude da Arquidiocese 
de Maringá...
Resposta: Ouve, ó Deus, o clamor da Igreja Jovem...

- Preces Espontâneas...
Resposta: Ouve, ó Deus, o clamor da Igreja Jovem...

Pai Nosso

Oração do 10º ENPJ (página 15)

Dança Circular: Força da Paz
Força da Paz
Cresça sempre, sempre mais
Que reine a Paz e acabem as fronteiras
Nós Somos Um

O/A animador/a motiva a todos para finalizarem o encontro com abraço e que cada um/a 
assuma como compromisso trazer no próximo encontro um amigo/a.
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2º Encontro

Objetivo do encontro
Refletir sobre nossa missão de, em comunidade, amar sem medida a exemplo de Jesus, o 
jovem de Nazaré. 

Ambiente
Preparar o ambiente do encontro com objetos que lembrem a vida comunitária, o amor e 
se possível o cartaz do Encontro Nacional, com o logotipo, ou algo que se remeta a ele. 
Colocar também bandeiras, fitinhas, vela, bíblia, tecidos coloridos, fotos do grupo e no 
centro um cartaz com a frase: NA CIRANDA DA VIDA, NOSSA MISSÃO É AMAR SEM 
MEDIDA! Se possível organizar o ambiente com as cadeiras ou bancos em círculo ou semi-
círculo.

Acolhida
O/a coordenador/a acolhe cada jovem que chega saudando-lhes fraternalmente com um 
abraço bem caloroso. Em seguida o/a coordenador/a apresenta a todos/as o objetivo da 
reunião e os motiva à oração inicial.

Oração Inicial
O/A animador/a motiva a todos/as para que possam dançar uma ciranda popular que seja 
conhecida na região. Após a ciranda, convida para que todos/as rezem a Oração do 10º 
ENPJ (página 15). 

Recordação da vida
O/a coordenador/a motiva os presentes para trazerem aspectos que marcaram no 
primeiro encontro e que temos carregado em nosso cotidiano. Após a partilha da 
recordação da vida, o/a animador/a salienta o nome do encontro, como lema do 10º ENPJ.

Dinâmica: Na Ciranda da Vida nossa missão é amar sem medida
O/A coordenador/a faz a leitura do texto de Dom Pedro Casaldáliga “Hino do amor” 
(página 21) e conversa um pouco com o grupo sobre a missão de amarmos sem medida. 
Em seguida, motiva para que cada jovem pegue no espaço ambientado uma fitinha e 
convida para refletir sobre a  forma de realizar a missão de amarmos sem medida. Em 
seguida motiva para que os presentes possam partilhar como realizar essa missão. A 
medida que cada um/a for partilhando, o próximo é convidado a ir amarrando as fitinhas 
uma na outra até formar uma rede. Essa rede representa a missão do grupo e o 
compromisso com a missão de amar sem medida. 

Canto: Hino do 10º ENPJ (página 16)

Na ciranda da vida, 
a nossa missão é amar sem medida
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Leitura Bíblica
O/a coordenador/a convida para que um dos/as participantes faça a leitura do texto:
Mt 5, 1-12

Reflexão
Após a leitura e instante de silêncio o/a coordenador/a motiva a partilha. Sobre o que a 
leitura pode ser relacionada com a temática do encontro.

Perguntas para auxiliar na reflexão
- O que é ser uma pessoa bem aventurada nos dias atuais?
- Como seria reescrever com palavras ou termos utilizados na atualidade este trecho do 
evangelho?

Preces
- Deus da Vida e da Partilha, fortalece-nos como Comunidade dos/as Seguidores/as de teu 
Filho Jesus...
Resposta: Ouve, ó  Deus, o clamor de nosso Grupo.

- Deus da Esperança, faze-nos profetas da esperança, do amor, do cuidado...
Resposta: Ouve, ó  Deus, o clamor de nosso Grupo.

- Deus da Vida, envia-nos  para sempre amar como teu filho amou...
Resposta: Ouve, ó  Deus, o clamor de nosso Grupo.

- Deus de Amor, inunda com fé, esperança e amor, a vida dos/as jovens e assessores/as  da 
Pastoral da Juventude em seus trabalhos pastorais e na vivência da preparação do 10º 
ENPJ...
Resposta: Ouve, ó  Deus, o clamor de nosso Grupo.

- Preces Espontâneas...
Resposta: Ouve, ó  Deus, o clamor de nosso Grupo.

Pai Nosso

Oração Final
O/A animador/a propõe que o grupo forme duplas e que possam traçar na fronte de cada 
um/a o sinal da cruz, desejando que o Deus da vida favoreça a doação em favor da vida do 
próximo, em especial dos jovens e pobres.

Dança Circular: Caminhamos pela Luz de Deus
Caminhamos pela luz de Deus
Caminhamos pela luz de Deus.
Caminhamos sempre, caminhamos ô, ô
Caminhamos pela luz de Deus.
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3º Encontro

Objetivo
 Refletir sobre o seguimento a Jesus que nos impele a amar a todos/as sem medidas. 

Ambiente
Preparar o ambiente do encontro com objetos que lembrem a participação do jovem na 
Igreja e se possível o cartaz do Encontro Nacional, com o logotipo, ou algo que se remeta a 
ele. Colocar também bandeiras, fotos do grupo, velas, bíblia, panos coloridos, pedaços de 
papéis e canetas e no centro um cartaz com a frase: JESUS, TENDO AMADO OS SEUS, 
AMOU-OS ATÉ O FIM! Se possível organizar o ambiente com as cadeiras ou bancos em 
círculo ou semi-círculo.

Acolhida
O/a coordenador/a acolhe cada jovem que chega saudando-lhes fraternalmente. Em 
seguida o/a coordenador/a apresenta a todos/as o objetivo da reunião e os motiva à 
oração inicial.

Oração Inicial
O/a coordenador/a motiva aos presentes a cantar o refrão: 
Onde Reina o Amor, fraterno Amor. 
Onde Reina o Amor, Deus ai Está.

Recordação da vida
O/a coordenador/a motiva aos presentes para trazerem aspectos que marcaram no 
encontro anterior e o que temos carregado em nosso cotidiano.

Dinâmica: Seguimento apaixonante...
O/A animador/a pede que cada participante pegue no espaço ornamentado dois pedaços 
de papel e uma caneta. Motiva que preencham nos papéis o nome de duas pessoas que 
no seguimento ao projeto de Jesus Cristo, consumiram a sua vida, entregando-a em favor 
dos menos favorecidos. Após o preenchimento propõe que coloquem os papéis no centro 
do espaço, dizendo os nomes das pessoas em voz alta. Quando todos já tiverem 
apresentado os nomes, o/a animador/a motivará para que espontaneamente partilhem o 
motivo da escolha dos nomes.

Canto: Hino do 10º ENPJ (página 16)

Leitura Bíblica
O/a coordenador/a convida para que um dos/as participantes faça a leitura do texto: 
Jo 13, 1-20

“Jesus, tendo amado os seus, 
amou-os até o fim!”
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Reflexão
Depois da leitura, deixar um tempo de meditação para que a Palavra se encontre com a 
experiência de vida de cada um/a. 

Após um tempo de silêncio pode haver uma partilha de sentimentos e pode se fazer uma 
reflexão em cima das seguintes perguntas:
- O que esta Palavra nos diz hoje como jovens da Pastoral da Juventude?
- Jesus amou seus discípulos até o fim. E nós temos amado os nossos irmãos e inimigos até 
o fim?

O/A animador/a pode utilizar o texto “Reflexão sobre a Iluminação Bíblica do 10º ENPJ” 
(página 20) para auxiliar na reflexão.

Preces
- Senhor, nós te pedimos que a tua paz, brilhe no meio de nós e que teu amor liberte as 
nossas vidas.
Resposta: Ouvi, Deus de amor, nosso clamor.

- Dai-nos força e perseverança para lutarmos pela civilização do amor.
Resposta: Ouvi, Deus de amor, nosso clamor.

- Ó Cristo, firma os nossos passos para que caminhemos sempre amando sem medidas.
Resposta: Ouvi, Deus de amor, nosso clamor.

- Te pedimos, ó Deus, pelo 10º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que seja um 
momento fecundo na vida da PJ e dos grupos de jovens.
Resposta: Ouvi, Deus de amor, nosso clamor.

Pai Nosso

Oração do 10º ENPJ (página 15)

Saideira: Ciranda pela Vida da Juventude (Equipe CDL Musical)

Vamos juntos gritar, 
girar o mundo.
Chega de violência 
e extermínio de jovens!

São milhares de jovens mortos,
Proibidos de sonhar,
Sem direitos, sem respeito,
Sem ter paz para cantar.

Nossa gente que tá chorando,
Nosso povo que tá sangrando,
Com Jesus a nos guiar,
Pela vida plena é que vamos lutar!



Ofício

Somos Igreja Jovem
Na ciranda da vida, a nossa missão é amar sem medida
Ele tendo amado os seus, amou-os até o fim! (Jo 13,1)

Ambiente
Preparar o ambiente com objetos que lembrem a participação do jovem na Igreja e se 
possível o cartaz do Encontro Nacional, com o logotipo, ou algo que se remeta a ele. 
Colocar também bandeiras, bíblia, vela, tecidos coloridos, canetas coloridas, fotos do 
grupo e no centro um cartaz bem grande e em cima dele frases com o tema, o lema e a 
iluminação bíblica do 10º ENPJ. Se possível organizar o ambiente com as cadeiras ou 
bancos em círculo ou semi-círculo.

Chegada
Silêncio – Oração Pessoal...

Deus é amor, 
arrisquemos viver por Amor. 
Deus é Amor, 
ele afasta o medo. 

 Abertura
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a Luz! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória aos Deus bendito! (bis)

- A cair a tarde, ele apareceu, (bis)
A paz e muita alegria trouxe para os seus! (bis) 

Recordação da Vida
Sonhos para a Igreja Jovem – Pastoral da Juventude e para a Juventude. 
Nesta hora em que nosso grupo se reúne para, em sintonia com jovens de todo o Brasil, 
rezar e celebrar o 10º ENPJ, somos convidados/as a refletir e partilhar sobre os sonhos do 
grupo e montar um retalho para ser enviado a cidade de Maringá, local que acolherá esta 
atividade que fará história  . Este retalho será unido a outros retalhos que juntos formarão 
uma grande colcha de retalhos, simbolizando os sonhos da juventude brasileira.

Material necessário: Uma folha de papel e caneta para cada participante, um pedaço de 
retalho de tecido de algodão no tamanho de 50x50cm. A cor do retalho pode ser da 
escolha do grupo. Lembrando que o tamanho e o tipo de tecido devem ser seguidos 
segundo a sugestão dada para que possa ser unido à grande colcha no 10º ENPJ.

Celebração
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Desenvolvimento
A) Entregar uma folha de papel para cada um e motivá-los para que eles pensem e 
escrevam sobre três sonhos individuais. 

B) Em dupla partilhar os sonhos individuais e escrever dois sonhos em comum. 

C) Juntar as duplas com outras e escrever um sonho que seja comum entre todos. 

D) Em plenária partilhar os sonhos listados pelos pequenos grupos e deles escolher os 
mais comuns e que identificam o verdadeiro desejo do grupo. 

E) Escolhidos os sonhos mais importantes do grupo, escrevê-los no pedaço de retalho 
juntamente com o nome do grupo, a (arqui) diocese, a cidade e o estado.

Na página 23 você encontra o endereço para onde deve ser enviado o retalho. 

Em caso de dúvidas, escreva para enpj@pj.org.br.

Hino do 10º ENPJ 
Celebrando este sonho de nosso grupo que se reunirá com sonhos de jovens de todo o 
Brasil somos convidados/as a cantar alegremente o Hino do 10º ENPJ (página 16).

Salmo 46 (45)
Cantemos alegres a certeza de que Deus nos acompanha em nosso caminho para 
também nós amarmos até o fim como Igreja Jovem. 

1. Nosso Deus é nossa força, nosso Deus é nosso abrigo,
um socorro sempre alerta contra todos os perigos;
treme a terra, ruge o mar não tememos seus bramidos. (bis)

O senhor dos que combatem é conosco, está com a gente,
Ele é nossa fortaleza, é o Deus que nos defende!

2. Corre um rio de alegria pra Cidade onde está Deus.
Deus está bem lá no meio, ninguém pode com os seus;
raia o dia, ele os socorre, vence o mundo a voz dos céus! (Bis)

3. Venham ver suas maravilhas, ele acaba toda guerra,
despedaça carros e armas, joga tudo na fogueira;
Tenham paz, pois eu sou Deus, mais que os povos, mais que a Terra! (Bis)

4. Glória ao Deus dos pequeninos que confunde os poderosos,
glória ao Filho Bem-Amado, que é de Deus e é dos nossos;
glória ao Espírito Santo, por seus feitos grandiosos! (Bis)

IMPORTANTE

O prazo para postagem é até o dia 15 de dezembro de 2011. 
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Aclamação
Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe como orvalho, como o chuvisco na relva, 
como o aguaceiro na grama. Amém! (Cf. Dt. 32,2)

Leitura Bíblica
“Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim!” 
Jo 13, 1-20

Meditação / Silêncio Partilha 
Após a leitura e instante de silêncio o/a coordenador/a motiva a partilha. 
1 – Quem é Jesus, que nos amou até o fim?
2 – Quem são “os seus” de Jesus?
3 – O que é amar até o fim?
4 – E nós, amamos até o fim?

Preces
Entreguemos agora nas mãos da Testemunha Fiel nossas preces.
Preces Espontâneas...

Pai-Nosso

Oração do 10º ENPJ (página 15)

Benção
Que Cristo, a Testemunha Fiel, guie e guarde todos/as em nossos caminhos e andanças. 
Amém!

Saideira: Linda Juventude (14 bis)

Zabelê, Zumbi, Besouro Fado, sina, lei, tesouro Zabelê, Zumbi, Besouro
Vespa fabricando mel Canta que te quero bem Vespa fabricando mel
Guardo teu tesouro Brilha que te quero Guardo teu tesouro
Jóia marrom Luz andaluz Jóia marrom
Raça como nossa cor... Massa como o nosso amor... Raça como nossa cor...

Nossa linda juventude
Nossa linda juventude Página de um livro bom Nossa linda juventude
Página de um livro bom Canta que quero cais e calor Página de um livro bom
Canta que te quero Claro como o sol raiou Canta que te quero
Cais e calor Claro como o sol raiou... Cais e calor
Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou
Claro como o sol raiou... Maravilha, juventude Claro como o sol raiou...

Tudo de mim, tudo de nós
Maravilha, juventude Via Láctea, brilha por nós
Pobre de mim, pobre de nós Vidas bonitas da esquina...
Via Láctea, brilha por nós
Vidas pequenas na esquina...
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Oração do 10º Encontro Nacional 
da Pastoral da Juventude

Autoria: Wellington Couto e Geovani Vasconcelos
Adaptação: Coordenação Regional Sul II

Pai, aqui estamos, jovens de todo Brasil, 

de coração e braços abertos.

Jovens discípulos(as) missionários(as), 

para partilhar e mostrar o rosto jovem da Igreja.

Rosto que retrata a alegria e o respeito da juventude por Cristo.

Um Cristo que tendo-nos amado, 

amou-nos até o fim (Jo 13,1).

Somos jovens na ciranda da vida, de mãos dadas, 

aqui nos reunimos para rezar pelo 

10º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude.

Unidos em um só coração, 

pedimos à Nossa Senhora do Rocio a vossa intercessão.

Senhor, queremos ser jovens protagonistas do novo, 

com a missão de amar sem medidas, 

construir a civilização do amor.

Enviai o Teu Espírito, Senhor, 

sobre nós e sobre a juventude do Brasil.

Amém, Axé, Awerê, Aleluia!!!
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Somos igreja jovem Tendo amado os seus até o final 
A7                 D Amou-os de todo seu coração
Sempre reunida Seja bem vindo às terras de Maringá

Esta cidade te acolhe com amor.
Nossa aliança Nos abençoe Nossa Senhora da Glória
                                      A7 Padroeira deste povo lutador
Compromisso com o irmão Traga esperança pra toda essa gente
                   Em                          A7 Braços abertos pro dia que já chegou.
Um canto novo vai brotar da esperança 
              G               A              D     A7 REFRÃO
Pela partilha que ilumina o coração.
 D                     A7        D Cortando o céu lá alto a gralha azul
Na ciranda da vida a missão Vai semeando pela terra o pinhão
                    D7                        G O sol que surge por de trás da Araucária 
Ao nosso Deus amar sem medida Revelando o novo dia que chegou.
                               A          D Nosso orgulho as cataratas do Iguaçu
Celebrando a festa da criação Sua beleza encanta o mundo inteiro 
    Bm     A7                   G         D   Ecoa um canto longe na imensidão
Somos igreja jovem sempre reunida. Seja bem vinda juventude brasileira.

REFRÃO
                      A7
:/ Eu quero ver Mês de novembro todo povo reunido
                                 D Iluminado pela força do amor
A vida nova florescer Es tu Senhora Santa Virgem do Rocio
                   A7 Quem te vê nunca mais esquecera.
Eu quero ver a Pediu romeiro e uma graça alcançou
             G                    D   D7 Aconteceu lá em Paranaguá
Luz do sol, um novo dia Imaculada nossa Santa padroeira
                   G             A              Bm Foi proclamada Rainha do Paraná.
Estamos juntos e juntas até o final
                   A7            G                 D REFRÃO
Vamos lutando espalhando alegria /:

Hino do 10º ENPJ

Letra: Jair de Oliveira
Contribuição: Alessandra Lizaldo

Luz do sol, um novo dia 

Mp3: Acesse www.pj.org.br/enpj e faça download do hino do 10º ENPJ em mp3.
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Histórico do Encontro Nacional 
da Pastoral da Juventude

A Pastoral da Juventude Nacional realiza seus Encontros Nacionais a cada três anos, com 
representação de jovens de todas as dioceses em que houver trabalho articulado da Pastoral da 
Juventude. É um espaço para troca de experiências, reflexão da caminhada e apontamentos de 
pistas para a ação. 

Sua preparação e animação são de responsabilidade da coordenação nacional de jovens 
e assessores. Cada encontro aponta três cidades para acolher o encontro e a cidade que for 
escolhida terá que garantir uma infra-estrutura que possibilite o mesmo.  

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 abaixo uma breve síntese de cada encontro.

1º Encontro Nacional  Pontalina-GO, janeiro de 1994. Esteve presente neste encontro 
nove regionais da CNBB. Como ponto de pauta esta o conhecimento mutuo, o olhar para os 
grupos de jovens destes regionais, para perceber “quem somos”, “qual a nossa cara”, “nossa 
IDENTIDADE”.  Definiu-se que “não somos uma PJ específica. Somos jovens trabalhadores, 
estudantes, do meio urbano, do meio rural, desempregados”.

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 da PJ e foi definido que: “SOMOS A ARTICULAÇÃO DE DIVERSAS 
ESPERIÊNCIAS DE PJ (PJC, PJ, PJD)”.

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 PJ´s (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 empobrecidos 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.  A partir das discussões da trilogia dos 
primeiros três encontros, foi elaborado um texto oficial sobre Identidade e Missão e 
organização.

5º Encontro Nacional – Salvador-BA, janeiro de 1998. PJ teve um caráter mais de massa, 
aconteceu em janeiro de 1998, em Salvador – BA. Todos lembram daquele jornal “Conhecer-se 
para ser mais!”, que foi direcionado para as coordenações diocesanas, onde apresentava as 

–

Anexos
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grandes discussões sobre a juventude na pós-modernidade, e, mais uma vez, a identidade da PJ 
e a Missão, e Organização. O 5º ENPJ também foi o encontro das bandeiras, Educação e 
Espiritualidade, e definiu-se que a periodicidade dos Encontros Nacional seria de três em três 
anos e continuaria com este caráter de massa, sendo também deliberativo.

6º Encontro Nacional – Cuiabá-MT, janeiro de 2000. Foi momento de perceber como a 
PJ estava espalhada pelo Brasil. Através do Lema: Somos Jovens! Anunciamos um novo milênio 
de esperança, mostra-se o trabalho com a partilha do Plano Trienal da PJB e fez-se uma missão 
jovem pelos vários cantos da cidade.  Definiu-se, também, que o próximo encontro teria um 
caráter apenas de troca de experiência e que entre os encontros nacionais se faria uma Reunião 
Ampliada onde esta, teria um caráter deliberativo. Reunião Ampliada seria o espaço dos 
regionais discutirem e deliberarem as questões referentes a pastoral.  Elaborou-se também 
uma carta aos jovens do Brasil, fruto dessa experiência missionária.

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. É importante ressaltar que este foi o primeiro 
Encontro Nacional que teve o caráter exclusivamente de partilha. 

8º Encontro Nacional – Campinas-SP, janeiro de 2006. Foi um espaço privilegiado de 
animação, reflexão e celebração da caminhada, troca de experiências e estudo entre os/as 
jovens das dioceses e regionais de todo o Brasil. Teve como objetivo Celebrar os 27 anos de 
Puebla, considerando a realidade da juventude e reafirmação da mística para que a juventude 
tenha vida e a tenha em abundância. 

9º Encontro Nacional – Natal-RN, janeiro de 2009. Teve como tema: “IDE CONSTRUIR A 
CIVILIZAÇÃO DO AMOR” e lema “Eu vi um novo céu e uma nova terra” (ap. 21,1). Momento que 
possibilitou um amplo olhar sobre a realidade juvenil, a partir dos grupos de base, do Plano de 
Ação da Pastoral da Juventude, para a missão, intervenção social e a construção da Civilização 
do Amor a luz do seguimento a Jesus de Nazaré. Foi um espaço de encontro, troca de 
experiências dos grupos e vida das lideranças; Refletiu sobre os rumos para a caminhada da 
pastoral para os próximos anos tendo em vista seu plano de ação, missão e intervenção social 
considerando a diversidade da realidade da juventude brasileira; Celebrou o Deus da vida para 
animar a missão de construir a Civilização do Amor. Os eixos centrais foram: Missão e 
Espiritualidade missionária; Realidade juvenil e Realidade Teológica; Projeto de missão e 
intervenção pastoral; Projeto de Vida; Políticas Públicas e Direitos para a Juventude.

Anexos
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Explicação do símbolo do 10º ENPJ

O símbolo do 10º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 
(ENPJ) foi construído pela equipe de comunicação local, a partir de 
uma proposta inicial elaborada pelo jovem 
Lucas Toshiaki  Archangelo 
Okado, de Maringá.

U s a n d o  t ra ç o s  q u e  
simulam a impressão de um 
pincel sobre uma tela de 
pintura,  o s ímbolo é 
formado pelo mapa do 
Brasil e, dentro dele, a 
i m a g e m  d a  C a t e d ra l  
Basíl ica Menor Nossa 
Senhora da Glória, cartão postal de 
Maringá e, também, do estado Paraná, 
ambos que recebem o ENPJ.

Os traços que formam o mapa do 
Brasil simbolizam a juventude de todos os 
cantos do país, com suas diversidades, em 
uma grande ciranda ao redor do ícone da 
Catedral, representando a unidade desta 
“Igreja Jovem” que busca o novo, a Civilização 
do Amor.

As cores da bandeira nacional reforçam os sentimentos de esperança, de alegria e os 
sonhos da juventude brasileira. O vermelho da imagem da Catedral chama a atenção para a 
missão de, a exemplo de Cristo, amar sem medida.

Desta forma, os elementos e a escolha das cores procuram representar de forma simples 
o sentido proposto pelo tema “Somos Igreja Jovem”, lema “Na ciranda da vida, a nossa missão é 
amar sem medida” e a iluminação bíblica do encontro “Ele, tendo amado os seus, amou-os até o 
fim” (Jo 13, 1).

Anexos
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Texto para reflexão sobre a iluminação bíblica do 10º ENPJ

Luis Duarte Vieira - Rio Verde-GO

A Comunidade de João, antes de contar-nos sobre a última Ceia, o Lava-Pés, a agonia de 
Jesus, seu julgamento, sua Paixão, Morte e Ressurreição afirma categoricamente: Jesus, tendo 
amado os seus, amou-os até o fim! Mais que uma frase bonita é uma confissão, uma afirmação 
do amor incondicional de Cristo por todos/as que não é dito em palavras, mas consumado na 
Cruz. 

Ante esta confissão de Cristo podemos fazer algumas perguntas, sobre as quais 
tentaremos nos debruçar abaixo:

Quem é Jesus, que nos amou até o fim?
Quem é Jesus? Quem é este que amou até o fim? Muitas poderiam sem nossas 

afirmações para dizer quem é Jesus: Filho de Deus, homem como nós, nosso irmão, caminheiro 
pela vida, defensor dos pobres e oprimidos, aquele que lutou contra toda exploração, 
discriminação e opressão. Nesta reflexão queremos responder esta pergunta com as próprias 
palavras da Comunidade Joanina: Cristo é “Aquele que, tendo amado os seus, amou-os até o 
fim!”

Quem são “os seus” de Jesus?
Poderíamos também perguntar-nos quem são os que Jesus amou até o fim! Contra toda 

e qualquer expectativa ou resposta primeiro é preciso afirmar que ele amou 
incondicionalmente a todos/as. E esse todos/as são todos/as mesmo. Ele amou de tal forma que 
perdoou quem o matou. Agora vale trazer que amando incondicionalmente a todos/as, amou 
preferencialmente quem ele não poderia amar: pobres, oprimidos/as, mulheres, prostitutas, 
cobradores/as de impostos e pecadores/as. 
 

O que é amar até o fim?
O amor com que Jesus amou e ama não teve limites e assumiu todas as consequências. 

Ele amou a tal ponto que, livremente, deu sua vida por todos/as, para que todos/as tivessem 
vida e vida plena e abundante. Este amar até o fim é amar até a Cruz e é por isso mesmo amor 
que não acaba na Cruz, mas se completa no Sepulcro Vazio. 

Um mandato? Um convite?
É preciso primeiro afirmar que as palavras da Comunidade Joanina são uma confissão do 

amor de Cristo pelos seus, por todos/as. Mas é preciso, por isso mesmo, assegurar que esta 
afirmação é um convite e um mandato do próprio Cristo a todos/as nós. É como se o próprio 
Cristo falasse a cada um/a e a todos/as nós, através da Comunidade de João: “Todos/as vocês 
são convidados/as e impelidos/as a também amar até o fim.”

Oxalá no serviço à juventude, de modo especial à juventude empobrecida possamos, 
também nós, livremente, amarmos até o fim!

Jesus, tendo amado os seus, 
amou-os até o fim! (Jo 13,1)

Anexos
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Hino de amor 
Dom Pedro Casaldáliga

Se eu tivesse em mim
todas as emissoras,
os palcos de rock do mundo inteiro,
os altares e cátedras
e os parlamentos todos, mas não tivesse Amor,
seria... apenas ruído, ruído no ruído.
Se tivesse o dom de adivinhar
e o dom de encher os estádios
e de fazer curas milagrosas
e uma suposta fé, capaz de transportar
qualquer montanha,
mas não tivesse Amor,
eu seria apenas... um circo religioso.
Se eu distribuísse,
em cabazes do Natal
e em badalados gestos caritativos,
os bens que ganhei
- bem? mal? quem sabe? quem não sabe? -
e fosse até capaz de gastar a minha saúde
para ser mais eficiente, mas não tivesse Amor,
eu seria apenas... imagem entre imagens. 

Paciente é o Amor e disponível,
como um regaço materno.
Não tem inveja nem se vangloria.
Não procura tirar juros como os Bancos,
sabe ser gratuito e solidário, como a mesa da Páscoa.
Não pactua com a injustiça, nunca!
Faz a festa da Verdade.
Sabe esperar, forçando impertinente
as portas do futuro.

O Amor não passará, mesmo que passe
Tudo o que não é ele.
No entardecer da vida
O amor nos julgará.

Criança é a ciência e anda de gatinhas;
criança é a lei; o dogma, brinquedo.
O Amor já tem a idade sem idade de Deus.
Agora é um espelho a luz que contemplamos;
um dia será o Rosto, face a face.
Veremos e amaremos
como Ele nos vê e ama.

Agora são as três:
A fé, que é noite escura;
a pequena esperança, tão tenaz;
e ele, o Amor, que é o maior.
Um dia, para sempre,
para lá da noite e da espera,
será só o Amor.

Anexos



Retalho dos sonhos

CEPA - Centro de Pastoral da Arquidiocese / Pastoral da Juventude
Rua Ver. Joaquim Pereira de Castro, 267 
Vila Santo Antônio, CEP 87030-170
Maringá – PR

IMPORTANTE: Prazo para envio é até o dia 15 de dezembro de 2011.

Em caso de dúvidas, escreva para enpj@pj.org.br.

Endereço para envio 
dos retalhos dos sonhos
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