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CARTA DA PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR 

AO PAPA FRANCISCO 

  

 

Querido Papa Francisco, 

 

Nós, jovens participantes da XVII Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude do 

Meio Popular – ANPJMP, reunidos/as entre os dias 15 a 18 de novembro de 2018, na cidade 

de Palmares, estado de Pernambuco, Regional Nordeste 2 do Brasil, assumimos o compromisso 

de pensar com criatividade os passos da pastoral para os próximos anos. Acentuamos que a 

PJMP é uma pastoral juvenil, específica, que trabalha com os/as jovens empobrecidos/as do 

campo e da cidade para o seguimento de Jesus Libertador (cf. Cl 4, 14-21). Esta pastoral nasceu 

nos idos dos anos 70, nas terras do Nordeste do Brasil, com grande impulso de nosso querido 

Dom Helder Camara. 

 

Com alegria, a PJMP tem acompanhado o seu ministério como Bispo de Roma, suas 

atitudes e discursos nos encorajam a sermos e, como procuramos fazer no dia a dia, uma Igreja 

em saída que corre o risco de se acidentar e se ferir pelas estradas (cf. Evangelii Gaudium, 49).  

 

Nós jovens do meio popular, nos empenhamos a sermos “caminheiros da fé” e levarmos 

Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça (cf. Evangelii Gaudium, 106), não com pessimismo 

estéril, mas com entusiasmo e ousadias próprias de nossa idade. 

 

Seguindo o seu testemunho, nos associamos à sua decidida e profética coragem de querer 

uma Igreja que viva a sua conversão pastoral e busque abandonar ultrapassadas estruturas (cf. 

Documento da 4º Conferência Episcopal Latino-Americano em Aparecida, Brasil, 365). 

 

Agradecemos pela realização do Sínodo dos Jovens (03 a 28/10/18), como oportunidade 

para ver e conhecer a realidade juvenil, saber seus clamores e esperanças e, oportunizar para 

que os jovens sejam “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5, 13-14). 

 

Reafirmamos nosso compromisso como PJMP, com a proposta evangelizadora da Igreja 

em saída para as periferias sociais e existenciais, porque está em sintonia com as grandes linhas 

do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), as diretrizes e orientações pastorais da 2º 

Conferência Episcopal Latino-Americano em Medellín, Colômbia (1968), que para a geografia 

e realidade latino-americana, levaram nossos bispos a abraçar profeticamente a “opção 

preferencial pelos pobres”. 

http://www.pjmp.org/
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No chão da América Latina, queremos com ternura, sensibilidade, coragem e geração da 

vida, espalhar as boas novas do Reino, tendo força, trazendo as marcas no corpo, não deixando 

calar os gritos que sobem das cidades e dos campos, firmes na estrada, a gente segue 

caminhando, porque“a esperança dança na corda bamba de sombrinha” (cf. Trecho da música 

O bêbado e a equilibrista, Elis Regina), mas não nos desencanta. 

 

Querido Papa, queremos caminhar juntos, na percepção da necessidade suave do sopro 

do Espírito que antecede as ações e renova todas as coisas. Queremos caminhar anunciando o 

Evangelho e testemunhando-o como anúncio e presença do Reino de Deus entre nós. 

Continuamos rezando por sua pessoa e seu ministério como Bispo de Roma. 

 

Das terras do Padre Ibiapina, do Padre Cícero, do Padre Antônio Henrique Pereira Neto, 

do Dom Helder Camara, da Beata Maria de Araújo, invocamos de Nossa Senhora Aparecida, 

Padroeira do Brasil, sua maternal intercessão. 

 

 

Palmares, 18 de novembro de 2018. 
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