PJMP Contra o extermínio da Juventude
Jesus denunciando a violência
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10) Este é
o sentido pleno da vida: a sua realização, em Deus, em todos os sentidos. É um
mandato querido por Cristo em duas vertentes: cada um, em particular é
chamado a conduzir a sua vida na Graça, mas cada um é co-responsável
para que o outro, de modo particular, os jovens, tenham a sua vida na
plenitude.
Mas, infelizmente, nem sempre o compromisso Cristão para com os jovens são assumidos na perspectiva da dignidade humana. Neste sentido, Jesus denuncia as violências que levam os jovens a diversos sofrimentos denunciando:
“ai de vocês: ... que pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam
de lado a justiça e o amor de Deus (Lc 11,42) ... que gostam do lugar de honra nas sinagogas, e de
serem cumprimentos em praças públicas (Lc 11,43) .... que impõem sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo (Lc 11,46) ... que constroem
túmulos para os profetas; no entanto foram os pais de vocês que os mataram (Lc 11,47)...”

Sobre a violência e o extermínio da Juventude no Brasil e no DF
Nas favelas, a polícia matou mais um jovem. Ele não é o único. No Brasil morrem em
média 54 jovens por dia, vitimas de homicídio. São cerca de 19 mil jovens exterminados por ano.
A cada 10 assassinatos, 7 são com jovens negros. Somos o terceiro país que mais assassina seus
jovens no mundo. A maioria são mortos pela polícia. São jovens, homens, negros e pobres.
No Brasil e no mundo um jovem grita contra as violências. Ele não é o único. Em 2008 a
Pastoral da Juventude, Pastoral da Juventude do Meio Popular - PJMP, Pastoral da Juventude
Estudantil e Pastoral da Juventude Rural, reunidas na 15ª. Assembléia Nacional das Pastorais da
Juventude do Brasil assumiram como bandeira a luta contra a violência e o extermínio de jovens.
Aqui no Brasil, um adolescente tem 30 vezes mais chance de ser morto do que um jovem
europeu que vive nas mesmas condições econômicas e ocorre um verdadeiro extermínio de negros jovens e pobres. De cada 100 pessoas mortas por arma de fogo no Brasil, 65 delas têm entre
15 e 29 anos. Segundo a UnB, no DF, 178 jovens que estavam sob a proteção do Estado foram
mortos entre 2003 e 2005.
Jurados de morte por quadrilhas especializadas no tráfico de drogas, assaltos ou por gangues, crianças e adolescentes de 12 a 17 anos precisam deixar suas famílias e as comunidades
onde moram para não serem executados. Atualmente, 19 jovens que moram em Brasília estão
sob as asas do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).
Das mortes registradas em 2003 no Brasil 15% foram consideradas violentas.Na Inglaterra apenas 5%, enquanto isso no Rio 17% e no DF 24% das mortes são consideradas violentas.
A PJMP e as Pastorais da Juventude do Brasil, nesse dia nacional da juventude, convocam
a todos e todas para se colocarem em marcha contra a violência e o extermínio de jovens. Avancem juventude, marchem, denunciem, gritem, somos fortes, somos esperança, somos rebeldia,
somos a mudança!
(Fonte: IBGE, UnB, LAV-UERJ)

O que é a PJMP?

A PJMP é uma pastoral de jovens empobrecidos que evangelizam uns aos outros,
vivenciam uma espiritualidade libertadora e buscam contribuir na luta dos que se
juntam por uma sociedade mais justa e solidária.
É um grande ILEAÔ, casa de encontro entre irmãos jovens do meio popular que
ousam romper todas as formas de violência, exploração, discriminação, opressão
e ser protagonistas na Igreja e na sociedade .

Conheça a PJMP:
Site: http://pjmp.mahost.org.br
e-mail: pjmpdf@gmail.com

