
ORAÇÃO PELO 
3° CONGRESSO NACIONAL DA PJMP 

Senhor Deus! 
Nosso bom pai dos homens e das mulheres, 

dos pequenos e dos grandes, 
dos jovens e das crianças, 
dos idosos e dos enfermos, 
pai de toda família humana, 

nós vos agradecemos pelo dom de nossas vidas.  

Do nascer ao pôr do sol, 
sob o esplendor do luar e do brilho das estrelas, 
nós vos louvamos pelo dom da vida da natureza. 

Ao som do vento que canta, 
da chuva fria que molha a terra e faz gerar os alimentos, 

nós vos bendizemos por tudo que gera vida 
e a faz digna de ser vivida. 

Obrigado, Senhor, pelos 30 anos de vida 
de nossa Pastoral da Juventude do Meio Popular. 

Obrigado, Senhor, por termos sido ao longo desse tempo 
instrumentos de vida para outros jovens 

sedentos e famintos de dignidade, cidadania e vida plena. 

 Nós vos pedimos, abençoai nosso Congresso, 
a ser realizado aos pés do Senhor Bom Jesus da Lapa. 

Que seja um momento de comunhão 
para juntos celebrarmos a vida, 

e de luz para unidos pensarmos o futuro que nos desafia. 

De mãos dadas, 
com um só pensamento e de coração que bate junto, 

queremos, como discípulos e missionários, 
sermos instrumentos de amor e de paz 

para toda a juventude e em especial a do meio popular. 

AMÉM! 

(Dom Frei Luiz Flávio Cappio - Bispo da Diocese da Barra – BA) 

 Realização: Apoio: 

Bom Jesus da Lapa é espaço aberto pra te acolher ! 
Distâncias aproximadas de algumas capitais (km): 

 Fortaleza - 1.960  Manaus - 4.206 Natal - 1.779 
 Salvador - 800 Goiânia - 834 Recife - 1.492 
 São Paulo - 1.542 Curitiba - 1.962 Vitória - 1.344 

Contatos, Inscrições e Informações 
para o 3° Congresso da PJMP 

* Equipe de Articulação Local * 

Raquel – Tel: (77) 8812-7441 – racha.pjmp@yahoo.com.br 

* Secretaria do 3° Congresso * 

Lucineide - Tel: (77) 8113-5947 - lucineidesoamor@yahoo.com.br 

3º Congresso 
Nacional da PJMP 

Tema: 
PJMP 30 ANOS DE FÉ E 
VIDA NO MEIO POPULAR 

Lema: 
EM NOSSAS MÃOS UM 
SONHO EM MUTIRÃO  

26 a 30 de Janeiro de 2009. 
Bom Jesus da Lapa - BA 

Secretaria Nacional da PJMP 
Ludimila Aparecida Silva Barboza 

Tel.: (62) 3549-9547 e 8136-1956 - ludi.milla2@hotmail.com  

Visite também as páginas: 

www.pjmp.mahost.org www.pjmp-org.blogspot.com  

CELEBRAR 30 ANOS DE CAMINHADA 
O Congresso será um grande momento celebrativo, 

com muita alegria, música, dança, arte e diversas 
manifestações que só as juventudes sabem fazer.  

O Congresso será também, um ambiente de 
formação, articulação, celebração da vida, para 
fortalecimento da fé Cristã e de reafirmação da opção 
preferencial pelos pobres.  

Percebemos que neste momento será de suma 
importância nos unir em prol da realização e concretização 
do 3º Congresso da PJMP e para que isso ocorra se faz 
necessária a participação dos Regionais, Dioceses, 
Paróquias, Comunidades, Grupos de base e a militância.  

Sendo assim, Juventude do Meio Popular e todas 
as outras juventudes unidas pela vontade de construir um 
outro mundo deste nosso Brasil sejamos fermento na 
massa a partir dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus 
Cristo, e que possamos ser proclamadores do Evangelho 
Libertador.  

Vamos arregaçar as mangas, colocar a mochila nas 
costa, pé na estrada rumo a construção desse grande 
mutirão! 



Quinta — 29/01 
 
 
 

 
 
 

 
Sexta — 30/01 
 

 

O que é a PJMP? 
A Pastoral de Juventude do Meio Popular (PJMP) é uma das quatro pastorais específicas vin-culadas à Comissão do Laicato da CNBB e que inte-gra a PJB junto com a PJ, PJR e PJE. 

A PJMP nasceu em 1978, em Recife (PE) no auge no ministério pastoral de Dom Hélder Câ-mara, como fruto das sementes jogadas pela Ju-ventude Operária Católica destruída pela ditadura militar. 

A PJMP nasceu tendo como objetivo sus-citar, entre os jovens do meio popular, uma vivên-cia da fé a partir da sua condição social e de clas-se. Que a juventude empobrecida se evangelize! Que os jovens do meio popular se tornem sujeitos de sua própria libertação! Era o grito da PJMP no seu nascimento e tem sido o seu maior desafio. 
A PJMP tem hoje como missão: “Vivenciar 

e testemunhar a proposta do Reino de Deus es-
tando presente na vida, na luta e nos sonhos 
dos jovens empobrecidos, visando evangelizar 
numa prática libertadora, contribuindo na trans-
formação da pessoa humana e da sociedade”. 

A PJMP se organiza a partir de grupos de base que têm a preocupação em se colocar a servi-ço da comunidade, da sociedade e do ambiente em que os jovens vivem. Leva em conta a construção do cidadão(ã) onde a fé e o sentimento de pertença à Igreja, comunidade de irmãos(ãs), é a força que impulsiona e nos compromete com mudanças reais na vida das pessoas, na sociedade e na Igreja. É uma articulação de jovens da classe trabalhadora. 

Programação 

Segunda — 26/01 
 

 
 

 

 

 

 

Terça — 27/01 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quarta — 28/01 

 

Oficinas do Congresso 
I. Juventudes e Meio Ambiente 
II. Juventudes e Espiritualidade 

III.   Rio São Francisco 
IV. Juventudes e Direitos Humanos 

V. Juventudes e Cultura 
VI. Juventudes Afetividade e Sexualidade 

VII.  Juventudes e Educação Popular 
VIII.  Juventudes e o Mundo do Trabalho 

IX. Juventudes e Gênero 
X. Trem da história da PJMP 
XI. Juventudes e Ecumenismo 

XII.  Juventudes e Lutas Sociais 
XIII.  Juventudes e Etnia 

Manhã 
* Alojamento 
* Credenciamento 

* Instruções Gerais 

Tarde 

* Mística de boas vindas e 

Animação 
* Celebração Eucarística 

de abertura 
* Análise de conjuntura 

Noite 

* Show cultural - 
Noite Baiana  

Manhã 
* Manhã orante 
*Mesa: PJMP: 30 anos de Fé 

e Vida no Meio Popular 
(história, grandes idéias e 

atuação) 
– Debate sobre a história 

política do Brasil com enfo-

que na atuação das forças 

sociais e a atuação da PJMP 

nos seus 30 anos. 

* Encaminhamento para as 

oficinas 

Tarde 

Desenvolvimento 
das Oficinas 

Noite 

* Celebração Campal 
dos 30 anos 
* Show cultural 
Noite dos Estados 

Manhã 
 
* Retorno às oficinas 
com oração temática. 

Tarde 

* Mini-plenárias 

Noite 

* Celebração da fé e 

da luta 
* Show cultural – noite 

dos artistas nacionais 

Manhã 
* Mística do sonho em mutirão 
* Socialização das oficinas 
(teórico- lúdicas e praticas) 
* Socialização das conclusões 
da ANPJMP 

Tarde 

* Mesa: PJMP: Em Nos-
sas mãos um sonho em 
mutirão (desafios, sonhos 
e perspectivas) 
- Debate sobre os rumos 
da PJMP para os próxi-
mos 30 anos. 
 
* Síntese/acordos e car-
ta de conclusão do con-
gresso. 

Noite 

* Vigília 
* Luau e confraternização 

Manhã 
* Alvorada 
* Romaria da Juventude 
do Meio Popular 

Tarde 

* Encerramento da Romaria 
com a celebração eucarística 

Noite 

* Retorno para as bases 


