AMBIENTE
Vela, bíblia, bandeira da PJMP e\ou camisa, um pão, água,
um objeto que simbolize a sua caminhada ou história do
seu grupo de jovens na PJMP. E frases de lutas
contemporâneas:
#Antifascismo,
#Antirracista,
#FiqueEmCasa,
#AdiaEnem,
#PJMP42Anos,
#IgrejaNoLar e outras lutas locais.
ORAÇÃO INICIAL
O\A Coordenador(a) dar as boas-vindas e pedir para
todos(as) apegarem as luzes do local onde estão. Ao entoar
o Canto vão acendendo suas luzes (“Teu sol não se
apagará, tua lua não será minguante, porque o Senhor
será tua luz, ó povo que Deus conduz”). Deixar a vela
acesa ao seu lado até o final do encontro.
ACOLHIDA
Olá companheiros(as) sejam todos(as) bem-vindos(as) a
nossa Celebração dos 42 anos da Pastoral da Juventude do
Meio Popular. Somos de todos os cantos desse Brasil,
vamos rezar e celebrar juntos toda caminhada da PJMP
que do Nordeste em 1978 lançou a semente e se espalhou
para diversos lugares do país, alguns dos quais resiste e
persiste até hoje. Levando o Evangelho do Cristo
Libertador aos jovens das periferias, das cidades e dos
campos dando voz à juventude, fazendo-os protagonistas
das suas histórias e agentes transformadores e construtores
na busca por uma sociedade melhor de se viver. Parabéns,
Pastoral da Juventude do Meio Popular pelos 42 anos de
muita resistência, ternura e evangelização no Meio
Popular. Que todos(as) sejam abençoados(as) em nome do
Pai/Mãe, do Filho e do Espirito Santo. (Amém!).
Agora o\a coordenador(a) faz uma breve apresentação dos
Estados e/ou Dioceses e/ou Regionais presentes. (Nesse
momento o animador pode ler o trecho do subsídio
Semente do Novo, na Luta do Povo. p. 9)

“A Pastoral da Juventude do Meio Popular é uma
forma dos jovens empobrecidos da cidade e do campo
serem igreja e, ao mesmo tempo, se engajarem nos
organismos intermediários para contribuírem na
transformação da sociedade à luz do projeto libertador de
Jesus Cristo, na fidelidade à classe oprimida.”

b) Que lições tiramos desse momento?
c) Essa Pandemia vai nos fazer mudar o processo de
articulação pastoral? Em que ou por quê?
Ao terminar as provocações entoar o refrão meditativo:
“Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor,
Deus aí está.”

MEMÓRIA DA CAMINHADA
Bendito e louvado seja Senhor pelos nossos 42 anos!
Convidamos a todos (as) colocar no ambiente algum
objeto que simbolize a sua história na PJMP. Nesse
momento podemos partilhar as nossas vivencias, nossas
alegrias vividas, sentidas e partilhada na Pastoral.
Cantando... “É muito gostoso esse nosso aconchego, esse
nosso chamego essa nossa alegria de ser feliz...”

PRECES
Deus da vida, da beleza, das cores e dos sonhos. Ajudanos a construir uma sociedade do Bem-Viver, que
possamos sonhar e viver emanados por teu amor. Pedimos
para cada um(a) elevar suas mãos e fazer uma prece, ao
final de cada pedido responderemos: “Senhor Deus, tu que
és Pai, Filho e Espírito Santo; escuta o clamor do teu
povo.” Podem ser ditas cinco preces vindas uma de cada
região do país. Ao terminar as preces entoar o refrão
meditativo: O Profeta.

ACOLHIDA DA PALAVRA
Envia-nos senhor para testemunhar o Evangelho da paz.
Deus nosso Pai enviou seu Filho para levar o amor, para
libertar seu povo da repressão. Hoje o Cristo nos chama
para proclamar a Boa Nova, e sermos testemunhas na fé,
na oração e ação do Seu amor por nós. Que em tempos
difíceis, fé, cuidados e afetos sejam aflorados, que as
trevas da pandemia do novo coronavírus não nos deixe
perder a esperança de dias melhores. Devemos nos cuidar
e cuidar do outro, amar ao próximo, esse foi um
mandamento que Jesus nos deixou e que assim seja nesse
tempo de distanciamento social e sempre, Por isso vamos
todos (as) acolher, cada um(a) na sua própria casa, a
Palavra de Deus!. Cantando... (Nova Luz, Zé Vicente).
PARTILHA DA PALAVRA
Reflexão do versículo do livro do Apocalipse: 21,1 “Eu vi
um novo céu e uma nova terra”.
- Provocações:
a) Diante dessa Pandemia vivenciada por nós, que novo
Céu e nova Terra podemos vislumbrar para a PJMP daqui
para frente?

PARTILHA DO PÃO
Na comunhão Jesus se fez pão, o Cordeiro de Deus
imolado. Jesus é o pão vivo que nos alimenta, nos fortalece
na caminhada. Em comunhão fraterna, convidamos a todos
(as) a repartir o seu pão e comer em sinal de comunhão.
Canto: “Tu és minha vida, outro Deus não há.
Oração: Novena da campanha missionário 2018, p. 10 –
Pontifícias Obras Missionárias.
Oremos:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Nós vos louvamos e bendizemos
Pela vossa comunhão,
Princípio e fonte da nossa missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,
Testemunhar com esperança,
Um mundo de justiça e diálogo,
De honestidade e verdade,

Sem ódio e sem violência.
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs,
Seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo.
Amém!
ORAÇÃO FINAL
Bendito e louvado seja Senhor Deus!
O Deus que se faz Pai/Mãe, Filho e Espírito
Santo.
Agradecemos, oh Pai, por esses 42 anos de
história na vida dos jovens do Meio Popular.
Da semente que foi lançada em 1978 e hoje colhe
frutos fincados na luta por direitos e igualdade
dessa juventude espalhada pelo Brasil.
Senhor Deus, dai-nos força para continuarmos a
fazer a diferença na vida dos jovens e das jovens,
sem esquecer da nossa missão de ser luz, levar o
Evangelho de Jesus Cristo para todos (as) do
campo a cidade, das vielas, das periferias
reafirmando sempre o Teu amor por nós.
“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, o amor nos conduz.”
(trecho da Oração dos 25 anos da PJMP AL)
Que possamos sempre ecoar o nosso Ileaô,
profetas e profetizas do Reino de Deus. Que o
Pai nos abençoe e nos guie na nossa missão,
missão no Meio Popular.
Amém, Axé, Awerê, Aleluia!!
ILEAÔ!!
CIRANDA
Vamos todos (as), cada um na sua casa, erguer nossas
bandeiras, nossas mãos e cantar o hino da PJMP, o ILEAÔ.
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