
 

 

 

 

 

CARTA  

5 º CONGRESSO NACIONAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR – PJMP 

“No meio da nação existe fé, sonhos. No meio popular 

existe amor, luta. A fé nos motiva, os sonhos nos unem, a luta nos 

fortalece e o amor nos conduz.” (Trecho da oração dos 25 anos da PJMP de 

Alagoas)  

PJMP rumo aos 40 anos! Olá Companheiros e Companheiras, Irmãos e Irmãs da Pastoral 

da Juventude do Meio Popular é chegado à hora de mais uma vez comemorar, nossas histórias, 

nossas lutas, nossas conquistas, encontros e desencontros tudo aquilo que fez parte da nossa 

caminhada e que nos faz crescer, seguimos firmes por entre pedras e espinhos plantando a semente 

do evangelho de Cristo libertador, sendo luz na vida dos jovens empobrecidos. 

 E é nesse sentido que com imensa alegria chamamos a todos e todas para prepararem 

suas mochilas, seu grupo de base, seu Estado, sua Paróquia, Diocese para vir conosco em uma grande 

festa para as terras vermelhas do cerrado Brasileiro o Estado de Goiás. Lugar que irá nos acolher nos 

dias 09 a 13 de julho de 2018 - Arquidiocese de Goiânia, Paróquia Nossa Senhora da Terra – Goiânia - 

GO para comemorarmos nossos 40 anos no 5º Congresso Nacional da PJMP, que terá como tema: 

Águas e profecias luzes no Meio Popular gerando vidas e o lema: Juventude e seu protagonismo 

resistência e liberdade. Em breve dia 06/10 estaremos disponibilizando no site nacional 

www.pjmp.org.com três músicas para votação e escolha do hino do Congresso Nacional da PJMP, é 

importante que todos possam votar e acessar nosso site para outras informações além do congresso.   

Irmanados pelo amor de Deus Pai e sob a benção de Nossa Senhora da Terra sonhamos 

com uma sociedade sem muros mais justa, e enxergamos que a juventude é a massa para 

transformação do mundo, sejamos sempre jovens, que possamos viver o presente e sonhar com 

futuro melhor. Agradecemos a toda juventude que faz acontecer a PJMP do Brasil, a cada jovem dos 

grupos de bases espalhados nos cantos e recantos desse país. Venha junte-se a nós nesse grande Ilea-

ô PJMP rumo aos 40 anos.     

Sendo assim, Juventude do Meio Popular desse nosso Brasil sejamos fermento na massa 
a partir dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus Cristo, e que possamos ser proclamadores do 
Evangelho Libertador. Vamos arregaçar as mangas, colocar a mochila nas costas, pé na estrada rumo 
à construção desse grande mutirão! 

Carinhosamente, Comissão Nacional da PJMP e Comissão Executiva do 5° Congresso Nacional da 
PJMP 

Amém, Axé, Awerê, Aleluia 

Goiânia, Goiás, 01 Outubro de 2017. 

Coordenação Nacional da PJMP. 
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