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Pastoral da Juventude do Meio Popular

O QUE É A PASTORAL DA JUVENTUDE
DO MEIO POPULAR?

OBJETIVO DA PASTORAL DA JUVENTUDE
DO MEIO POPULAR

É uma PASTORAL. A imagem
bíblica de que o povo de Deus é o
rebanho, do qual o próprio Deus é
PASTOR e dele cuida com carinho.
Toda pastoral é o trabalho feito pela
IGREJA, o novo povo de DEUS. A
PJMP é serviço da Igreja dentro da
dimensão evangélica apresentada
por Jesus: “eu vim para servir e não
para ser servido” (Mc 10,45), “se
alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que
serve à todos” (Mc 9,35). É pastoral que procura fazer a ligação entre
fé e vida.

Vivenciar e testemunhar a proposta do Reino de Deus estando
presente na vida, na luta e nos sonhos dos jovens empobrecidos,
visando evangelizar numa prática libertadora, contribuindo na
transformação da pessoa humana e da sociedade.

É da JUVENTUDE. Feita pelos jovens. Busca evangelizar os jovens
dentro ou fora da igreja. Apresenta à juventude o rosto de Jesus Cristo,
presente no meio do povo. Busca a construção do Reino a partir de
suas ações cotidianas.
É do MEIO. Meio pode ser
divisão igualitária, pode ser
modo, caminho, maneira; pode
também ser o ambiente onde
alguém vive e convive. A PJMP
busca a igualdade, um
caminho de vida e convivência!
POPULAR que dizer do povo,
povo no sentido de gente
pobre, empobrecida, excluída
das benesses da sociedade.
Optar pelos pobres é a melhor
forma de incluir a todos, porque
se partimos dos últimos,
abrimos o leque a todos, mas,
se partimos de cima deixamos
de fora os debaixo.

"AI DE MIM, SE EU NÃO EVANGELIZAR!" (1 Cor. 9,16)
"Evangelizar constitui a tarefa e a vocação próprias da Igreja, sua
identidade mais profunda. Ela existe para evangelizar.”

ATIVIDADE ESPECIFICA:
DNO - O Dia Nacional de Oração pela
Juventude do Meio Popular
A PJMP na sua 13ª Assembléia Nacional deliberou pela realização
Dia de Oração pela juventude do meio popular, no dia 09 de julho,
data que marca o nascimento da pastoral, portanto, este é um grande
momento de unidade nacional de nossa Pastoral e vivência da mística
libertadora e profética cultivada ao longo dos anos de história desta
pastoral juvenil. É um grande momento de celebrar a vida e os sonhos
da juventude do meio popular que clama por justiça.

Atividades Permanentes com as
outras PJs e a Igreja do Brasil
Semana da Cidadania – 14 à 21 de Abril;
Semana do Estudante – Agosto;
Dia Nacional da Juventude – Ultimo
domingo de outubro;

