
enhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Comunidade Senhor
perfeita de relação de amor!

eus da história, da única história de salvação que permeiaDeus da
história da criação e a história da humanidade.

eus do cuidado com os pobres, com os simples, comDeus do
imidos, com os Jovens. Deus que acredita nos jovensoprimido

desde sua mais tenra idade chama a cada um e a cadadesde 
omo chamastes a Jeremias, A Samuel e a jovem Marcomo chamas

Nazaré para Encarnar teu Reino na história humana.Nazaré pa

rimentamos ao longo da história da PJMP QUE SOISExperime
eus da Vida e da justiça, Deus do amor que se vivDeus da

omunidade, porque sois também comunidade e  habitaiscomunidad
nós.

Senhor, sem ti não somos nada e não podemos fazer nada!Ah! Senho

 queremos te agradecer por nossa caminhada como jHoje que
tizados que vivem no meio popular deste imenso batizados

brasileiro!

nta graça derramastes na vida de tantos jovens! QQuanta
alor humano e divino temos aprendido com nossas oraçvalor humano

nossas ações nas Cebs, nos movimentos popularesnossas 
ersos partidos políticos que lutam pela dignidade humanadiversos

 vida. Vemos crescer cada dia a dignidade dos jovenspela vida.
onstrução das famílias cristãs, na formação humana, aconstrução

ritual  e na vida social. Quantos jovens da  Pespiritual
enderam o respeito e conquistaram sua dignidade humana  aprende

no trabalho e na sociedade!

enhor, vos elevamos nossa súplica em oração. SúplicaSenhor
ota de nossa fragilidade de fé e de nossa esperança:brota de nossa f

juda os jovens a  irradiar e levar tua presença amorosaAjuda os
mais sofridos do campo, da cidade, das fábricas e dasmais sof

juda os jovens a manter a ternura e a resistência, a alegrAjuda os
rnidade, a gratuidade e humildade nas vitórias fraternidad
otas experimentadas nesta vida terrena, enquaderrotas

caminhamos rumo à cidade de�nitiva do teu Reino.caminhamos rumo à cidade de�niti

 a Mãe Maria, mãe de todos os homens e mulheres doQue a M
erra nos acompanhe em nossas preces, em nosso silêncioda terra
nossas incertezas. Que, como ela, a juventude do em nossas

popular possa acolher em seu coração vossa santa vontadepopular
enda a dizer, pela presença do vosso Espírito: Faça Senhoraprenda
 vontade! Faça Senhor acontecer sempre a Vida no meiotua von

Nós, pois a Vida sois vós.

Ensina-nos a defender e a viver plenamente a Vida!Ensina-nos a de
Amém, Axé, Awerê, Aleluia!!!

ORAÇÃO DA PJMP

09 de julho
Dia Nacional de Oração pela

tude do Meio Popular

CANTO DE ANIMAÇÃO: Hino da PJMP

Ileaô, Ileaô, a juventude é bandeira do amor, com

o coração, com as duas mãos, com todo o povo a

gente faz um mundo novo.

COMPROMISSO:

Gesto-concreto – No círculo, de mãos dadas, cada

jovem expressa com uma palavra seu sentimento

como expressão daquilo que o motiva para a cami-

nhada e, em seguida, faz um gesto solidário (abra-

ço, beijo, ou outro gesto carinhoso) para alguém do

grupo concretizando seu compromisso.

ORAÇÃO FINAL:

Oração do Dia Nacional de Oração pela Juventude

do Meio Popular.

CANTO FINAL:

Avaliação do DNO

1 - Qual a avaliação que a diocese faz do DNO

desde 2005?

2 - A proposta foi aceita pelas dioceses, estados e

regionais?

3 - Tem correspondido a missão e ao objetivo da

PJMP?

4 - Quais os resultados?

Obs.: esta avaliação poderá se enviada para a 
equipe de serviço ou no sitio da PJMP.

mais informações acesse pjmp.org

er é não calar, temos que denunciar”

CNBB – COMISSÃO PARA O LAICATO

SETOR JUVENTUDE

PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR

.org



ROTEIRO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA NACIONAL 
DE ORAÇÃO PELA JUVENTUDE DO 

MEIO POPULAR

PREPARANDO O AMBIENTE: Fazer um caminho 
com pedras colocando dentro um cartaz com o 
tema do Dia Nacional de Oração pela Juventude do 
Meio Popular, um cartaz da Campanha contra o 
extermínio da Juventude, gravuras, frases com 
palavras de ordem, fotos de atividades que 
marcaram e marcam o processo histórico da PJMP 
da sua diocese, regional, paróquia, comunidade ou 
grupos. Expor velas de várias cores, Bíblia, vela, 
�ores, incenso, fogo e uma cruz. Caso seja a noite 
montar uma fogueira bem no centro de um quintal 
ou terreiro. Ao redor desse caminho todos/as estão 
em círculo de mãos dadas.

ACOLHIDA: Celebraremos hoje o Dia Nacional de 
Oração pela Juventude do Meio Popular, 
vivenciando nossa mística e fortalecendo nossa 
prática de vida fundamentada na fé, buscando 
concretizar o projeto de Jesus na construção do 
reino de Deus. Ele nos chama a fazer parte de uma 
nova construção de sociedade baseada na 
igualdade e justiça. Neste ano em que a Igreja nos 
convida a rezar com mais carinho pelos nossos 
jovens, vamos fazer um momento de silêncio e 
lembrar de todos/as aqueles/as jovens que foram 
vítimas de violência. Em seguida vamos receber 
um(a) jovem que entra com uma lamparina ou 
tocha de fogo ao som instrumental meditativo.

CANTO DE ABERTURA: “Utopia” de Zé Vicente (Ver 
livro “Lutando e Cantando” – a comunidade poderá 
escolher outro canto, se preferir).

COMENTÁRIO: A experiência mística começa como 
a maioria das experiências amorosas: como uma 
paixão. A primeira vez a gente nunca esquece, diz o 

dito popular. Ainda mais quando é com Deus, isso 
se segue a gratuidade que é o plano alto para a 
construção da civilização do amor. Diante da nossa 
Fé e nossas paixões pelo reino vamos trazer as 
várias realidades de sofrimento de tantos jovens do 
Brasil que hoje sofrem com a fome, as violências, as 
drogas, o desemprego, etc... Como Jesus, nós 
jovens da PJMP fazemos parte da classe 
empobrecida e oprimida deste país e temos anseios 
de libertação. Por isso nos identi�camos com sua 
pessoa e projeto. É isto que fundamenta nossa 
caminhada. Com o coração aberto acolhemos com 
alegria o Santo Evangelho cantando

CANTO DE ACLAMAÇÃO: Tua Palavra é Luz pro 
meu caminho meu Deus/ Luz pro meu caminho 
meu Deus tua Palavra é.

LEITURA: Jeremias 1, 4-10.

REFLEXÃO DO TEMA: Perante um tal chamamento, 
há por vezes uma resistência. Jeremias vê 
imediatamente as suas limitações (versículo 6). A 
sua resistência não é em si mesma negativa. Se 
Jeremias resiste, é por ter sido tocado no fundo do 
seu ser. Não �ca indiferente ao chamamento. Para 
ele, o desa�o é, conhecendo as suas fragilidades, 
passar além, não se deixar paralisar.
Muitas vezes, Deus abre um caminho através das 
nossas hesitações, chama por nós tal como somos. 
Deus diz a Jeremias: não olhes para as tuas 
limitações, fui eu que, ao chamar-te, tomei a 
iniciativa. Como sinal do seu amor, Deus dá a 
Jeremias uma palavra (versículo 9). Jeremias é 
chamado a deixar-se tocar por essa palavra e a fazer 
da sua vida uma resposta viva (versículo 10). 
Precisamos assumir como projeto de vida a nossa 
missão que nos desa�a a evangelizar os jovens do 
meio popular, anunciando o Jesus Libertador, 
jovem como nós.

CANTO O PROFETA

1. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua 
mãe,
Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei.
Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi,
Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás!

Ref.: Tenho que gritar, tenho que arriscar, Ai de mim 
se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, Se tua voz arde em 
meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar, Ai de mim se não o 
faço!
Como escapar de ti, como calar, Se tua voz arde em 
meu peito?

2.  Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei,
Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar,
Para edificar destruirás e plantarás!

3.  Deixa os teus irmão, deixa teu pai e tua mãe,
Deixa a tua casa, porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei;
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.

PARTILHA:

- O que no texto bíblico me deixa angustiado diante 
desta realidade que vivemos hoje?
- Quando descobrimos que estamos sendo 
chamados a evangelizar a Profetizar? Qual a nossa 
resposta
- Como percebemos a nossa identidade enquanto 
jovens da PJMP?
- Como esta a realidade dos Jovens hoje?
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