Pastoral da Juventude Estudantil
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
“Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há
tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas as
pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos
fundamentais, o princípio do bem comum torna-se
imediatamente, como consequência lógica e inevitável, um
apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais
pobres. Esta opção implica tirar as consequências do
destino comum dos bens da terra, mas (...) exige, acima de
tudo, contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das
mais profundas convicções de fé. Basta observar a
realidade para compreender que, hoje, esta opção é uma
exigência ética fundamental para a efetiva realização do
bem comum“ –Papa Francisco (Laudato Si, 158).

Queridos/as jovens e assessores/as,
Como é bom estarmos sempre juntos e juntas!
A PASTORAL DA JUVENTUDE ESTUDANTIL, em seus 33 anos de luta, tem dedicado importantes
momentos de sua história para a formação de seus jovens e assessores/as, para que,
devidamente capacitados, possamos atuar em nossas realidades, ajudando a construir a tão
sonhada Civilização do Amor.
Acreditamos no protagonismo do/a jovem estudante para concretizar nossa missão
de ver a realidade em que estamos, julgar as transformações necessárias à luz da Palavra
de Deus, e agir, como sentinelas da manhã, para a construção de um novo céu e uma nova
terra.
Afinal, somos nós, jovens, os agentes principais de nossas próprias vidas, e, não por
outro motivo, também devemos participar ativamente de nossa sociedade, de suas lutas e
desafios.
Não nos esquecemos que, em nossa caminhada, o/a assessor/a desempenha
importante missão, por ser “alguém que acompanha processos pessoais e grupais de
educação na fé em que os jovens devem ser os protagonistas” (CNBB, Doc. 85, 208).
Cientes de nosso dever cristão, o Papa Francisco tem constantemente feito o convite
para que estejamos sempre atentos à sociedade em que vivemos, dela participando,
colocando-nos à disposição do chamado de Deus para que possamos “ser instrumentos de
Deus a serviço da libertação e da promoção dos pobres” (EG, 187).
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Nosso santo padre vai além, quando diz que, a exemplo do Profeta Jeremias (Jr 1, 7),
os/as jovens cristãos/ãstem igualmente o poder de transformar, e o dever de assumir
compromissos com a transformação que queremos ver na sociedade.
Durante a XV Assembleia Nacional da PJE, que ocorreu em janeiro de 2014, em Belo
Horizonte, traçamos alguns objetivos que norteariam nossas ações pastorais em todo o
Brasil.
Dentre as metas escolhidas por nossa última Assembleia, encontram-se o dever de
formar jovens líderes discípulos e missionários de Jesus, bem como despertar o ministério
da assessoria como vocação na vida daqueles/as que optaram por acompanhar as
juventudes.
E é por isso que lançamos o convite e abrimos as inscrições para dois importantes
eventos, que farão a Pastoral da Juventude Estudantil de todo o Brasil se reunir: o
3° ENARES – Encontro Nacional das Referências Estaduais e o IX Seminário Nacional de
Assessores da PJE.
Ambos os eventos acontecerão em São Paulo/SP, de 14 a 17 de janeiro de 2016, no
Colégio de Santa Inês1.
A 3ª edição do ENARES tem como tema “Jovens estudantes: discípulos/as
missionários/as”, como lema “Formando novos grupos e lideranças”, e como iluminação
bíblica a passagem do Evangelho de Lucas (2, 10): “Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma
nova alegria, que será também a de todo o povo!”
O Encontro das Referências objetiva reunir os/as jovens que fazem parte das
coordenações regionais e estaduais da PJE pelo Brasil, nesta edição, com o fim de
conscientiza-los sobre a importância do papel do jovem líder para articular e nuclear novos
grupos de base. Também objetiva cultivar nos jovens líderes estaduais a experiência orante
de ser um discípulo missionário do Cristo.
Por sua vez, a 9ª edição do Seminário de Assessores terá como tema: “Assessoria
como vocação”, como lema “Ousando crer com a juventude estudantil” e como iluminação
bíblica “Vi então um novo céu e uma nova terra” (Ap 21, 1a).
1

RuaTrês Rios, 362, Bairro Bom Retiro, São Paulo/SP, Tel. (11) 3334-9055, próx. ao Metrô Tiradentes.
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Este Seminário quer aprofundar com os/as assessores o ministério e a função da
assessoria, aprofundando os conhecimentos sobre as raízes e as origens teológicas de tal
ofício, e despertando o sentimento de ser tal papel um verdadeiro ministério consagrado
por Deus.
Convidamos a todos e a todas, jovens e assessores/as de Coordenações estaduais, a
fazerem parte destes eventos, que acontecerão simultaneamente.
As inscrições estão através do link http://goo.gl/forms/NJAAQkwgdn, e deverão ser
feitas pelas Coordenações de cada estado.
As vagas são limitadas ao máximo de 08 (oito) inscritos por estado, sendo 05 (cinco)
vagas para jovens coordenadores e 03 (três) vagas para assessores/as referenciais.
A taxa de inscrição de ambos os encontros é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por
pessoa.
Colocamo-nos

à

disposição

para

dúvidas

e

esclarecimentos

secretaria@pjebr.org ou por nossa página www.facebook.com/pjestudantil .
Nos vemos em janeiro!
Lorena, 15 de agosto de 2015, festa da Assunção da Virgem Maria
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