Reunião Ampliada Nacional da PJMP

Recife – PE, 28 a 30 de junho de 2012.
Relatoria: Laudiano e Rúbia.

Pauta:
1. DNO
2. Ano Missionário
3. CEPJ – JMJ
4. Congresso dos 35 anos
5. Vídeo dos 30 anos
6. Assembléia Nacional
7. Secretaria Nacional de Juventude
8. Escola nacional de formação
9. CEPIS
10. Equipes (finanças e comunicação)
11. Informes

1. DNO
O processo de construção do material foi conduzido por Claudia e Luís e encaminhado para o
grupo de e-mail do nacional. Guilherme trouxe a problemática de que na reunião do Rio de
janeiro tinha sido decidido um tema e lema e que depois na reunião de Aracaju foi modificado
o que atrasou nosso trabalho em sete meses.
Para o DNO 2013 a sugestão é de que em novembro os e as companheiros/as da 3ª etapa da
escola em Manaus decidam o Tema e Lema, logo depois da escola a CN senta e divide as
responsabilidades. Na assembléia nacional em 2013 o material já deve ser distribuído.
Logo em seguida vimos como se deu o DNO nos estados e mais uma vez deu certo, a proposta
vem sendo vivida e celebrada nos cantos e recantos do Brasil.
2. ANO MISSIONÁRIO DA PJMP
Aproveitar o espaço do setor juventude para chegar em dioceses e/ou paróquias onde
não tem articulação de PJMP, mais tem grupos sem identidade pastoral. Rúbia socializou as
conversas durante a missão no Paraná (estão em processo de rearticulação mais se esbarram
no bispo que não aceita a pastoral, como encaminhamento será feita uma carta e solicitada a
padre Toninho e Dom Eduardo para assinarem na carta será colocada a importância das
pastorais de juventude para o Brasil. Em Santa Catarina a PJMP de Florianópolis não esta em
contato com as outras dioceses, isso é preocupante, lá tiramos o indicativo de que vejam
alguém de São Miguel do Oeste para acompanhar a CN, seria interessante que fosse Pedro ou
Rafael, que já conhecem a CN, a PJMP lá tem trabalho conjunto com a PJR e com a Via
Campesina, essa é uma articulação muito boa, embora que tenham ajuda direta da Paróquia a
partir do Padre Reneu, que infelizmente talvez vá embora, assim sendo conversamos na

perspectiva de que vejam outras saídas para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o
PR.
Em Alagoas estão fazendo a peregrinação de uma cruz missionária da PJMP que passa um
mês em cada cidade onde é realizada a missão se explica o que é o ano missionário, e se
conversa com todos na casa que acolhe, essa cruz vai sendo acolhida nas casas e antes é
convidada toda a comunidade da rua para que participem do momento. No final da
peregrinação terá um momento onde todas as paróquias celebrarão juntas na Diocese de
Palmeira dos Índios.
Brasília esta no começo de uma articulação de base a partir de Rudmile, Dani, Breno,
André entre outros, colocaram as dificuldades de se encontrarem e a ideia é que se encontrem
a cada 15 dias ou mensal, e que tenham também uma articulação mais forte junto com a PJMP
do GO.
A Bahia, tiramos a deliberação de que receberá a visita de Rúbia para sabermos como
anda a articulação por lá e quem representará a CN.
No Rio de Janeiro tiveram uma reunião sobre o ano missionário para definir as
prioridades, realizaram encontro na rosinha e um encontro regional de militantes. Estão com
problemas por que não conseguem se encontrar para conversar. Em nova Iguaçu estão com
três grupos articulados. Estão priorizando visitar grupos articulados sem identidade. Estão
procurando um meio para receber a galera da Pastoral a nível nacional da diocese de nova
Iguaçu durante a JMJ.
Na Paraíba existe uma dificuldade em se encontrar e conversar sobre o ano missionário.
Em João pessoa Andressa esta visitando e realizando encontros de intercâmbios entre os
grupos que se visitam e fortalecem a identidade da pastoral, já aconteceram 2 encontros e o
terceiro esta pra acontecer junto com algumas parcerias. Em Guarabira aconteceu o encontro
de estudo sobre a missão e o ano missionário onde foi construído uma oração para o ano
missionário. Realizaram uma missão de 15 a 20 de julho em Solânea, em agosto também
visitaram outra comunidade onde teve articulação da PJMP na tentativa de rearticular.
No Rio grande do Norte na diocese de Natal tiveram três reuniões especificas. Em uma
delas foi levantado os nomes de quem poderia contribuir como missionário que seriam
convidados a participar. Na segunda reunião com mais pessoas foi feito um levantamento de
onde a PJMP esta organizada e onde esta precisando articular, as que tem contatos e as
desarticuladas. A partir daí foi feito uma programação de visitas que esta sendo executado.
Foram elaborados três roteiros de encontros que deverão ser seguidos durante as visitas. Na
diocese de Mossoró estão sendo realizadas visitas e vendo as necessidades de cada grupo,
realizarão caminhada e momento celebrativo diocesano em comemoração ao DNO.
Em Palmares estão nesse período missionário chegando em algumas cidades, fazendo
acontecer a PJMP nas comunidades. É a PJMP que da um tom na articulação do setor
juventude. Terão um encontro diocesano em outubro e um acampamento em dezembro ( 26 a
30). Estão contando com as irmãs do sagrado coração de Jesus.

O Ceará realizou um momento de apresentação do ano missionário a nível regional e as
dioceses a partir do norte metodológico devem conduzir os processos nos seus espaços de
articulação. Estão acontecendo já missões na diocese de Limoeiro do Norte e Sobral e a
diocese de Iguatu esta usando o espaço de uma radio comunitária pra divulgar trabalhos da
pastoral.
Ficamos muito felizes com o Vídeo, letra e música para o Hino Missionário que a PJMP do
Paraná nos enviou, a letra composta por Claudio - PR, tem tudo haver com a proposta do Ano
Missionário e com a PJMP é claro, assim sendo a escolhemos.
3. CEPJ E JMJ
CEPJ - 3 bispo (Dom Vilson, Dom Dino e Dom Eduardo) e o2 padres (Toninho e Sávio).
Coordenação nacional de pastoral juvenil (Canção Nova, Shalon, RCC, JUFRA, PJMP, PJE, PJR,
PJ e mais 02 movimentos).
Danny apresentou um breve relatório do encontro no Chile e logo depois algumas
coisas pontuais da JMJ. IV Gesto Comum do Cone Sul de 5 a 12 de agosto de 2012,
amanhã Danny terá o material sistematizado do Brasil. Ver nas dioceses para fazer o
pedido no Ajuda a Igreja que sofre, para conseguirmos materiais do catecismo. Sobre o
apoio que a nós foi pedido, Danny vai pedir mais informações e vai entrar em contato
com a gente para darmos a resposta.
Com base no relatório da ultima reunião ampliada encaminhamos que:
 Danny deve conversar na reunião da coordenação nacional sobre como conseguir ter
uma tenda no espaço dos movimentos.
 Parte de nosso grupo se hospedará em um espaço único na diocese de nova Iguaçu (
coordenação). Temos ate a escola pra definir a quantidade de pessoas.
 Devemos preparar material para distribuição onde será apresentada a PJMP.
 Organizaremos um momento em que todos os jovens da PJMP que estiverem na JMJ
deverão participar. Uma tenda da Vida da PJMP.
4. CONGRESSO DOS 35 ANOS
Objetivo: Celebrar e anunciar os 35 anos tendo em vista nossa missão, reafirmando a fé, a
luta, a identidade os sonhos da PJMP.
Equipe para pensar o congresso: André, Rúbia, Danny, Pe. Murilo, Enildo, Luís Carlos,
Laudiano, Sanádia, Elton e Redelson. OBS.: trazer Pe. Tadeu.
Data do Congresso: 13 a 19 de janeiro de 2014.
Enildo apresentou uma proposta de como deveria acontecer o congresso, que estará nos
anexos deste relatório, logo depois Padre Tadeu socializou as conversas da Diocese de
Palmares que decidiram que não poderiam acolher o congresso, sendo assim o congresso dos
35 anos será realizado em Recife - PE.
Encaminhamentos:



Fazer o projeto financeiro do congresso. (Equipe de finanças)
Descentralizar a produção de materiais (distribuindo entre as dioceses).









Concurso de arte e hino até novembro (escola nacional de formação), lançando na
Assembleia Nacional.
Divulgação do congresso ( equipe de comunicação).
Na próxima semana terá um encontro em recife do setor juventude onde a equipe do
regional NE II (Rúbia, André e Danny) conversarão com Luiz Carlos sobre a
possibilidade de conseguir uma casa com as congregações para ser sede da PJMP
nacional e secretaria do Congresso.
Devemos organizar nosso material do congresso e da assembleia (assim como todos os
materiais que precisaremos nesse período) e encaminhar o quanto antes para a
secretaria nacional de Juventude para se possível entrar no próximo orçamento.
A comissão do congresso deve preparar uma apresentação da Pastoral e da atividade
proposta.

Obs: Eric deve socializar as informações da Faice.
5. ASSEMBLEIA NACIONAL






Será de 30 de maio a 02 de junho em GO.
Tema e lema a equipe que vai pensar a ANPJMP, ver isso e nos mandar por e-mail para
irmos discutindo até a escola.
Por estado – CN mais 07 vagas ( sendo que pelo menos 2 das vagas devem ser de
estudantes da escola Nacional de Formação.
Ter participado no mínimo de assembléia diocesana, e ser referendado pelo estado.
Fazer e encaminhar carta de princípios que servirá como orientação.
Na escola nacional será apresentada a metodologia e a carta de princípios.

A equipe de coordenação da assembleia ficará com Enildo, Redelson, Claudia e Eric, Rúbia fará
apenas o diagnóstico da PJMP – Brasil.
6. SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE
Depois de uma apresentação o Eric socializou que o objetivo dessa conversa é formalizar
alguma parceria junto a secretaria. Diva falou um pouco de como se deu o processo de
construção da SNJ (houve uma grande mobilização dos movimentos). As pautas do plano de
enfrentamento a mortalidade da juventude negra e do extermínio da juventude era comum
aos movimentos. Este plano é prioridade hoje para a secretaria. A secretaria nacional de
juventude é responsável por articular, coordenar e executar as políticas públicas de juventude.
A secretaria criou um programa especifico de juventude (autonomia e emancipação da
juventude) para o Plano Plurianual. Elegeram 05 prioridades:
1. Plano de enfrentamento a mortalidade da juventude negra;
Reduzir a vulnerabilidade da juventude negra.
2. Programa estação juventude;

3. O observatório/Participatório da juventude; (este equipamento vai contribuir a construção
de políticas especificas).
4. Marcos legais / relação com os ministérios;
Tem uma equipe do CONJUV que acompanha diretamente o Pro Jovem, garantindo espaço de
discussão.
O CONJUVE não deve ser o único espaço de diálogo com a sociedade civil, visto que não cabem
todas as entidades dentro do espaço.
O SNJ está buscando parceria com os estados mais ainda falta muito, são poucos os espaços já
organizados, faltam recursos e concepção da discussão.
Quando a secretaria foi criada criou-se um grupo de trabalho ministerial que deu origem ao
CONJUV e ao Pro Jovem. Hoje os debates acontecem nos dois espaços mais os ministérios
estão se comprometendo pouco com o debate. Tem-se a idéia de ter a participação de
convidados permanentes dentro do comitê. Fortalecimento das relações com as instituições e
outra com os movimentos. Com os movimentos se tenta envolver a todos nos espaços de
discussão. Diva nos dizia que as conversas continuam e vamos estreitando os laços, estou
sempre conversando com Eric e Rúbia pela proximidade com a SNJ.
Nos debates e consultas públicas a SNJ se compromete com o estreitamento de nossas
relações. Vamos fazendo o elo, na pauta de políticas que vem pra contribuir com a construção
do projeto de vida para a juventude, temos que fortalecer o diálogo, criar uma agenda política
com a SNJ e construir algo junto que, seja bom para ambas as partes.
7. ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO
Assessoria











Oficinas de espiritualidade – o pessoal do Amazonas estão conversando com uma
companheira da Recid para realizar a assessoria.
Oficinas de Questões étnicos culturais - Mauro Kano e Claudia.
Oficina de Gênero afetividade e sexualidade – Sanadia e Ulisses.
Para as oficinas de arte tínhamos três possibilidades: Circo, grafites e danças regionais,
optaram por grafite para de construir algum material na escola. OBS.: pedir a cada
estudante para levar uma camisa para ser grafitada na Escola.
Rúbia fica responsável de pedir aos oficineiros o material necessário para as oficinas.
André fica responsável de confirmar a presença dos estudantes.
Coordenação e secretaria - coordenação fica pra ser definido quando a programação e
metodologia estiverem prontas. Na secretaria ficará Laudiano e André.
Equipe de mística – Luís e equipe local.
Finanças - Rúbia e equipe local.
LOCAL: continua o mesmo que Elton mostrou, é um hotel de selva, têm oito
chalés, cada um dá para oito pessoas, tem 08 espaços que dá pra fazer oficinas, valor
do local: R$ 1.100,00. Estão conseguindo alguns colchonetes, ainda não fecharam o

contrato, precisam do recurso total antes. E nós precisamos das notas fiscais para
prestar conta.
Alimentação: Proposta ver o que cada estado poderia contribuir de não perecível,
e o restante o estado bancaria. Não tem como Manaus – AM bancar toda a
alimentação. Parte da inscrição será para cobrir alguns gastos com alimentação. AM
fará o orçamento da alimentação para 50 pessoas, ver qual a contrapartida do estado
e nos enviar o que vão precisar.
Inscrição: valor – R$ 40,00.
Logística: O local fica entorno de uma hora do aeroporto, o AM vai garantir toda a
logística. Estão vendo um dia para mostrar a cidade para os e as participantes.
Material de limpeza: A CN terá que garantir.
Obs.:
Por responsabilidade do estado vão alugar uma casa para quem chega antes e
retornará depois.
Programação e Metodologia: Eric pode contribuir com Claudia pra fazer e
programação da escola.













8. FINANÇAS
A equipe deverá fazer relatório financeiro que será anexado ao relatório.
A equipe de finanças esta correndo atrás de garantir recursos para a PJMP.
Sobre Rúbia a contribuição de R$ 1.500 deve ser R$ 1.000 seu salário e R$ 50,00
crédito para celular, o restante deve ser usado para despesas com passagens.
Luís sugere que tente direcionar dentro dos projetos a necessidade de custear
passagens para as reuniões da CN.
Rúbia coloca que antes de custear despesas com passagens é importante que todos
tomem consciência da responsabilidade de contribuir com a PJMP para que a gente
não volte a ter uma pastoral de turismo.
Eric falou sobre a prestação de contas a advenit que encaminhou e agora parece que
foi aceita. Sugere que a gente possa encaminhar um e-mail para estreitar as relações.
Aproveitar o espaço da SNJ para conseguir materiais.
Enildo sugere que no dia do DNO poderíamos fazer uma grande campanha de
mobilização de doação de 1 real para ajudar nas despesas. Para isso deve ter alguém
responsável por recolher os recursos e depositar numa conta especifica da PJMP.
André se propõe a ir a São Paulo fazer a conversa com a fundação faise – possível
apoiadora.

9. COMUNICAÇÃO
Guilherme coloca que está praticamente sozinho nas atividades da comunicação. O site é
algo que o deixa agoniado. Ele já tentou se comunicar com Breno e não conseguiu, Também
entrou em contato com um amigo dele que sugeriu que fosse feito outro site. A confecção

sairia por algo em torno de R$ 1.200. A equipe também esta cobrando o envio das informações
das atividades dos estados
Eric propõe que a equipe de comunicação converse em uma reunião em Brasília ( para que
Breno possa participar) para que o site seja reorganizado, assim como, pensar em um
seminário de comunicação nacional. Propõe também que a equipe de comunicação possa
diariamente acompanhar as noticias em outro site (Brasil de fato, Adital, CNBB) Eric trás
também os questionamentos da falta de posicionamento da PJMP diante dos acontecimentos
sociais diários que nos afetam diretamente.
Também foi colocado que em outras conversas com Breno a proposta dele é de ir até o Rio
conversar com Guilherme sobre a comunicação, só que até agora os dois não conseguiram
conversar. Danny também tinha se colocado a estar presente nesta conversa, enquanto
equipe.
Luís propõe que se tiver que fazer a mudança no site que seja no máximo até a
assembléia.
Encaminhamentos:






Cartas para datas comemorativas e da Igreja – comunicação
Cartas para posicionamentos políticos – Eric e Enildo
Rúbia tem a idéia de ter 27 logins para que em cada estado tenha um responsável
para postagens no site.
Eric falará com Breno sobre o assunto para agendar a reunião entre ele e a equipe
de comunicação.
Fazer uso de outras ferramentas de comunicação alternativa além dos virtuais –
Comunicação.
10 - PARCERIA COM CEPIS

O que estávamos pensando é que a parceria com o CEPIS não geraria nenhum gasto
financeiro para nós, só que aí nós já temos uma dívida de R$ 2.000,00 do seminário
nacional e Escola. Saímos da reunião crente de que não iriamos mais estar pagando essas
assessorias e passagens só que agora nós temos que pagar passagens pra escola e
assessoria.
Encaminhamentos: Conversar com o CEPIS se há possibilidade de baixar o valor do
que já devemos e ver se a possibilidade de pelo menos a gente só garantir as passagens
(reestruturar a forma dessa parceria) porque não temos condições. Temos que ir
novamente a SP pra conversar pessoalmente com o CEPIS. É uma parceria boa pra
assembleia, quem tiver na assembleia tem que estar por dentro dessa parceria para que
não se acabe do nada.
Não estamos vendo eles como parceiros e sim como consultores. Aproveitar e já falar
com a FEISE. Marcar reunião com: SNJ, FEIS e CEPIS. Vendo com eles e elas as datas
disponíveis.
11 - INFORMES:

PJE faz um congresso em Santo Amaro da Purificação – BA, ver data em julho, ver
como podemos estar presente.
Soubemos que Claudia nossa Assessora Nacional, já está melhor, se encontra em fase
de recuperação, estamos ansiosas/os por seu retorno.
Rúbia está como suplente no CONJUV pela Rede de Jovens do Nordeste – RJNE, está
dividindo com Ianara do Piauí.

