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Caros assessores, jovens e demais instâncias relacionadas ao trabalho de
evangelização juvenil.
“Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês, eu peço para
serem protagonistas desta mudança. Peço-lhes para serem construtores do mundo,
trabalharem por um mundo melhor...” Papa Francisco
A Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil vem por meio desta explicitar a
importância e deixar uma breve explicação sobre o caminho formativo-celebrativo a
ser percorrido desde a Jornada Diocesana da Juventude, a JDJ, até o Dia Nacional da
Juventude, DNJ.
A todos aqueles que se dedicam ao trabalho de evangelização da juventude faz-se
de extrema importância e de relevada indicação o estudo e a atenção aos materiais de
auxílio propostos a serem trabalhados com as juventudes em geral, sobretudo quando
se refere a dois momentos marcantes e de alcance nacional como a JDJ e o DNJ. Tal
atenção é tida de grande importância uma vez que desse modo as atividades que
se dirigem à juventude possam ser realizadas em conjunto e com objetivos e temas
comuns a qualquer denominação.
O caminho a ser seguido inicia-se com o compromisso assumido na Jornada
Diocesana da Juventude, e em seguida a retomada do estudo do Caderno Jovem
da Campanha da Fraternidade 2014, que será disponibilizado em nosso site, o
Jovens Conectados. O referido estudo depois de refletido das mais diversas formas
deve culminar em uma pesquisa e mapeamento das formas de tráfico e exploração
humana que se fazem presentes em cada uma das realidades específicas a fim de que
se tome consciência da realidade em que se está inserida cada juventude.
Na sequência, dar-se-á a o lançamento do Caderno do Dia Nacional da Juventude
2014 que deve fomentar as atividades a serem planejadas e promovidas relacionadas
ao mapeamento feito anteriormente. O primeiro passo após o lançamento deve
contemplar um planejamento minucioso e atento de formas de combate às mais
diversas realidades encontradas durante a pesquisa de campo, principalmente as
relativas ao tráfico, exploração e escravidão de pessoas. Uma vez planejadas e estudadas
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as propostas, deve-se partir ao trabalho por meio da realização de visitas aos locais
onde foram encontradas as situações acima citadas a fim de que o propósito principal
não se contenha apenas ao mundo das reflexões e sim, transpasse-o atingindo ações
concretas.
Por fim, propõem-se fóruns, partilhas e vigílias a partir das experiências vivenciadas
grupo a grupo nas realidades visitadas para que não exista apenas uma visão única do
local no qual cada jovem esteve presente, mas seja proporcionada uma visão ampla
dos fatos e vivências, abrindo assim horizontes mais longínquos.
Todas as atividades nos levam a um ponto: a celebração do Dia Nacional da Juventude,
que será de grande valia e com muita alegria, uma vez que todo um caminho e uma
intensa preparação foram realizados para se alcançar tão grande momento.
Na intenção de ter auxiliado na reflexão dos detalhes do caminho proposto às
juventudes desde a JDJ até o DNJ, a Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil põe-se a
disposição a qualquer esclarecimento que se faça necessário e estima uma experiência
rica das bênçãos de Deus aos que se propuserem a realizar esse caminho.
Confiantes na juventude,

Aline Ogliari, Anderlon Mendes, Diogo Rocha, Everson Lima, Felix Siriani, Iago Ervanovite,
Maurício Stanzani, Poliana Dias, Valesca Montenegro, Wellington Silva.
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