ORAÇÃO DA PJMP

O DNO (Dia Nacional de Oração pela Juventude
do Meio Popular) foi aprovado na 13ª ANPJMP
(Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude
do Meio Popular - 2005), com o objetivo de fazer
memória e favorecer a mística e a
espiritualidade da PJMP. Hoje, reafirmamos o
objetivo da sua criação através da tríade:
CELEBRAR, AFIRMAR e ANIMAR, que
representa o objetivo geral do DNO.
Para o ano de 2013, definimos como objetivos
específicos:
*Celebrar os 35 anos da PJMP;
*Afirmar a nossa missão Evangelizadora;
*Animar as Juventudes do Meio Popular para se
preparar e vivenciar o 4° Congresso Nacional da
PJMP

Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
Deus de nossos pais. E eles nos contaram: Sois
bom e amável, e que cuidas de nós todos os dias.
Experimentamos ao longo da historia da PJMP
Que sois justo e vives dentro de nós. Ah! Senhor,
sem ti não somos nada. E não podemos fazer
nada. Hoje queremos te agradecer por nossa
caminhada cravados bem no meio popular desde
aquele 9 de julho de 1978. Foram tantos e tantas
que nos constituíram. Desde os morros de Olinda
e Recife .A todos os recantos deste imenso Brasil.
Que experimentaram essa graça de ser PJMP.

ORIENTAÇÃO
2013 é o ano da juventude, e a PJMP deseja que
seja o ano em que a nossa Pastoral possa
mostrar todo o empenho que foi feito no Ano
Missionário da PJMP e que esse fortalecimento
se reflita na militância e na vida da nossa
juventude, por isso, o DNO de 2013 tem como
tema "PJMP: Anuncia a Boa Nova em Todos os
Lugares" e como lema "Juventude Missionária,
Inquieta e Solidária". Como iluminação bíblica
sugerimos Is 61, 1
Esse material tem o propósito de animar e
orientar a juventude na celebração dos 35
anos da PJMP, além de também servir como
instrumento de formação. Usem da
criatividade, privilegiem os elementos que os
identificam na comunidade e aproveitem desse
momento para tornar a proposta da PJMP
sedutora para outros/as jovens

Senhor, Agradecemos pela presença de mulher
Forte e terna de Maria Mãe de Deus. Sabemos que
ela está bem viva em nosso meio popular. Em toda
pessoa que tem fé, luta, e quer viver!
Senhor, Do centro do nosso coração brota
também uma súplica: Ajuda-nos a ser tua
presença nos sítios, arruados, aldeias, cidades,
favelas e vilas para montar nossa maloca de
alegria, de espiritualidade, de ternura e
resistência e alimentar nossa mística que nos
impulsiona a não fugir da luta em todos os cantos
para ser sinal de animação junto a juventude do
meio popular.
Amém, Axé, Awerê, Aleluia!

CONTATOS:
PJMP.org
pjmpcomunica@gmail.com
PJMP - Pastoral da Juventude do Meio Popular
@PJMPNacional
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Ambiente: Ao escolher onde ira ser realizada a
celebração deve-se buscar expor em cartazes
ou faixas, imagens e frases da caminhada do
grupo. Construir um caminho com terra, pedras,
água, sementes, cartaz com o tema do DNO,
bandeira da PJMP em destaque, velas, símbolos
da JMJ, fotos das ações do grupo, folhas de
canto para que todos acompanhem as músicas.
Acolhida:
1 animador: Hoje celebramos 35 anos de luta,
missão e animação do pastorio as juventudes do
meio popular, e foram tantos os que nos
constituíram, desde 1978, nos morros de Recife
aos 4 cantos desse Brasil onde se entoa o canto
forte do Ileaô;
2 animador: Em sintonia com a JMJ, queremos
convidar todas as juventudes a unirmos-nos na
ciranda da vida, denunciar a Violência,
confraternizarmos na unidade da diversidade e
contemplarmos o cristo vivo em tantos rostos, e
seus sonhos presentes em tantos olhares;
1 animador: Nesta celebração reafirmamos
nossa missão de estarmos presentes na vida,
sonhos e luta dos jovens empobrecidos, sendo
sinal de esperança, resistência e fé edificando a
civilização do amor, cantemos juntos...
Canto inicial: O chamado (Gesto: a bandeira da PJMP
passa de mão em mão até o altar ou entra em procissão)

Sinal da Cruz: cantado
Perdão: em cartazes os males de nossa
sociedade...
Glória: Olha a glória de Deus brilhando... (em
cartazes as belezas e conquistas em nossa sociedade)

Aclamação: A Palavra de Deus já chegou.
(A Bíblia passa de mão em mão)
Evangelho: Mateus 13, 1 - 13. Parábola do
Semeador

plantamos em terra fértil?

ainda ser feito uma excursão, levando os

!
Onde é a terra fértil que devemos plantar?
moradores à algum ponto turístico ou espaço
!
A PJMP esta sendo semente ou solo?
cultural;
Arte: Sessão de cinema, apresentação
!
Preces: Espontâneas...
Ofertório: Cada jovem ofertar um símbolo de sua
caminhada. - Coleta Nacional.
Pai Nosso: Pai Nosso dos Mártires
Abraço da Paz: (a escolha do grupo)
Partilha e/ou comunhão: Se calarem a voz dos
profetas...
Pensar o gesto concreto
Oração Final: Oração da PJMP
Canto de envio: Somos jovens profetas...

GESTO CONCRETO
"A gente não quer só comida,
a gente quer comida, diversão e arte."
(Titãs)

Orientação: O grupo deve escolher uma realidade
da comunidade ou da cidade (sempre fazendo
opção pelos mais carentes, entre os carentes), e
assim realizar um verdadeiro gesto concreto, um
ato que saia do cotidiano do grupo e o leve de
encontro a realidade dos jovens que estão a
margem da sociedade, seja no bairro, em uma
escola, sítio, etc. As ações devem articular os
grupos culturais da cidade e ao mesmo tempo
devem evidenciar a ausência de políticas públicas
nestas localidades, levando os jovens envolvidos a
anunciar a boa nova e se perceberem como
agentes de transformação e libertação;
O grupo deve buscar, por diversas formas
(empresa, rádio, redes sociais, etc.) mobilizar e
divulgar a ação na comunidade;

teatral, exposição de fotografias tiradas na
localidade, apresentação de músicos, etc.
Ação cidadã: (Podendo ser na Semana Missionária)
Elaborar uma carta as autoridades (Câmara de
vereadores, secretaria de cultura, etc.)
expondo a necessidade de políticas públicas
mais presentes nestas localidades, destacando
as necessidades mais urgentes e propondo
projetos de melhorias. Aproveitando as
reivindicações que estão acontecendo no país
para mobilizar a comunidade em prol do bem
comum.
Registro do gesto: Fotografar as ações, arquivar
a carta, e disponibilizar tudo nas redes sociais e
www.PJMP.org;
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PROPOSTAS DE GESTOS

´
Tema: Terra fertil,
Canto Forte.
!
Comida: Realizar uma campanha de entrega de
Lema:
Sem
arriscar
nao
vivemos
a Esperanca
alimentos de maneira que esse gesto não seja

~

isolado, mas que possa ser permanente.

~

Celebração

Reflexão:
Diversão: Realizar um momento de
!
!
Que parte do texto mais me toco?
atividades culturais na localidade (Roda de
!
Onde estamos plantando nossas sementes?
capoeira, encenação teatral, grupo de dança,
!
Quando plantamos na rocha e quando
etc.) que seja um espaço de lazer; podendo

