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Recife, Julho de 2011 

 

  Irmãos, que a paz fruto da justiça e a indignação dos mártires estejam convosco! 

 É com muita alegria que nós da Pastoral da Juventude do Meio Popular da Arquidiocese de 

Olinda e Recife desejamos as boas vindas a tod@s envolvid@s na segunda etapa da Escola 

Nacional  José Adelar Nunes, Promovida pela PJMP. 

 Passou-se dezoito anos desde a ultima grande atividade nacional em nossa arquidiocese (a 

ultima foi a romaria de 15 anos em 1993), e a perspectiva em torno desta escola é muito grande. 

Jovens iniciantes, coordenadores e militantes, estamos todos envolvidos seja como alunos, seja na 

grande equipe de infra-estrutura, na luta por alimentação, na articulação da pré e da pós escola 

(pra quem vem antes e/ou volta depois). Ligações, emails, e reuniões, tudo para que esta atividade 

seja um sucesso está sendo providenciado. 

 Esperamos que o clima da terra do índio Filipe Camarão e a insurreição pernambucana de 

1654, da Revolução que nós fez uma república independente em 1817 (75 dias de liberdade), terra 

de Frei Caneca e a Confederação do Equador de 1824 (desta vez foram 77 dias de independência), 

da Revolução Praieira, de Joaquim Nabuco, Zumbi e Lampião. Terra das Ligas Camponesas e 

onde nossa amada PJMP nasceu em 1978, terra onde o profeta Dom Hélder Câmara viveu boa 

parte de sua vida, tome conta de tod@s! 

 Será uma semana de frevo, coco, ciranda e maracatu. Cordel, causo e historias, Cuscuz e 

macaxeira, mas sobretudo uma semana de importância estratégica para o futuro da Pastoral. 

 Mais uma vez, Sejam Bem Vind@s, porque já diz nosso povo: O bom filho à casa torna. 

 

Amém, Axé, Awerê, Aleluia e Oxênte! 
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