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Nova Iguaçu, 16 de Outubro de 2011.

A  Comissão  Nacional  da  PJMP  preocupada  com  a  articulação  em  rede  de  nossa  pastoral  e 
querendo avançar no seu projeto missionário, propõe uma sintonia em nossas atividades. Para tanto, é 
necessário  compreendermos quais  parcerias  estamos fazendo nas  nossas  dioceses e  como estamos 
planejando e realizando nossas ações.

Diante  do que foi  colocado acima,  é  necessário  que você que contribui  com o processo de 
articulação  e  desenvolvimento  do  nosso  leque  de  atuação  pastoral  nos  envie  de  que  forma esses 
processos estão se dando no seu Estado,  na sua localidade de atuação.  Sabemos da pluralidade da 
composição e atuação da nossa PJMP, organização e os tipos de intervenção que fazemos nos espaços 
em que estamos inseridos, por esse motivo é necessário que nada deixe de ser exposto.  Entendemos 
que a Comissão Nacional precisa se tornar mais presente e orgânica nas nossas atividades, reuniões, 
Assembléias e até mesmo na articulação de grupos de base nos Estados em que estamos articulados e 
nos que estão em processo de articulação.

Para avançarmos nesse projeto missionário é imprescindível saber da conjuntura da sua diocese, 
apontando as problemáticas, avanços, perspectivas e possibilidades.  A partir de tais questões que nos 
forem apresentadas,  organizaremos  um plano de  contribuição  para  que  sejam mais  consistentes  e 
interligadas as nossas atuações no campo social  e pastoral.  A proposta é sempre fortalecer a nossa 
PJMP, para tanto é necessário entendermos como se passam todas as intervenções que fazemos, um 
olhar a nível nacional sobre isso potencializa nosso compromisso e nos permite perceber como está se 
dando as nossas intervenções em todos os cantos do Brasil em que existe PJMP.

Aguardamos  ansiosos  e  ansiosas  para  tais  contribuições,  para  tanto  é  necessário  o  seu 
compromisso para fortalecer o nosso projeto missionário e contribuir com um plano de ação em rede 
que fortaleça a Pastoral da Juventude do Meio Popular.

As respostas podem ser dadas ao endereço remetente desta carta ou ao email do representante 
nacional que contribuiu na construção da mesma.

Estamos em processo de fortalecimento da nossa rede de articulação da Pastoral da Juventude 
do Meio Popular e você é importante para esse processo, por isso a sua resposta é de fundamental 
importância para que esse processo seja culminado.

Amém, Axé, Awerê, Aleluia!

André Fidelis Redelson Tomaz
Comissão Nacional da PJMP Assessor Nacional da PJMP

Sítio – www.PJMP.org
Correio Eletrônico – pjmpcomunica@gmail.com

    
 @pjmpnacional           PJMPNacional 
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