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Os Corejuvs e suas respectivas regiões podem realizar Pré-
Assembleias, com intuito de capacitar os participantes para o 

evento, como também de definir projetos regionais e 
diocesanos, embora haja período para debater tais ideias na 

própria Assembleia. 
Na pré-assembléia, nós discutiremos sobre a situação dos 

grupos de base, da nossa região, nossos dilemas, necessidades e 
nossos pontos positivos para em comunhão com a região, 

definir quais serão os próximos passos do biênio (2015-2016). 



Encontro de Grupo de Jovens 

A Juventude Constrói a 
História...  É minha lei, é minha questão!  

Virar este mundo cravar este chão 

(Cartazes, livros, fotografia entre outros que envolvam o grupo nos últimos 2 anos. Símbolos do grupo e da Pastoral.  Mapa 
Mundial ou globo terrestre. Escrever o lema do encontro: É minha lei, é minha questão... virar este mundo cravar este chão)  

 
 
(O animador dá as boas vindas alegremente aos participantes e pede para cada um pensar numa palavra, num sentimento, que 
exteriorize o que ele tem de melhor, dar tempo para todos pensarem numa palavra) 

Com essa palavra, cada participante deverá se dirigir ao participante da sua direita e acolhê-lo. Por 
exemplo:  se a pessoa pensou na palavra “vida’’, então diz: ‘’Meu nome é(dizer nome) e eu te acolho em 
nome da vida”. Aquele(a) a quem a pessoa acolheu, deverá agir da mesma forma, e assim sucessivamente, 
até que todos sejam acolhidos. Sugestão: Pode também acolher juntamente com um gesto (abraço, aperto 
de mão etc.) 
 

 
 (Convidamos todos para entrarem no clima de oração) 

 
Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está 
  
Animador: Neste encontro conheceremos um pouco mais a história de nossa Pastoral, 
refletiremos sobre a nossa fé, nossos desejos, dilemas e sonhos para traçarmos nossos 
projetos futuros 
(Propor para que pelo menos 2 jovens façam a leitura ou cante a  música da página seguinte) 

 

Ambientação 

Acolhida 

Mantra  

Verifique com o coordenador Regional/Diocesano:  
A  Pré-Assembleia da minha região será em 

Data:____/____  
Local: __________________________ 



Sonho impossível- Chico Buarque 
 
 

Sonhar mais um sonho impossível 
Lutar quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 
Negar quando a regra é vender 

 
Sofrer a tortura implacável 
Romper a incabível prisão 

Voar num limite improvável 
Tocar o inacessível chão 

 
É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo, cravar esse chão 
Não me importa saber 

Se é terrível demais 
 

Quantas guerras terei que vencer 
Por um pouco de paz 

E amanhã se esse chão que eu beijei 
For meu leito e perdão 

 
Vou saber que valeu 

Delirar e morrer de paixão 
E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 
E o mundo vai ver uma flor 
Brotar do impossível chão 

 



Partilha 
 

Existe sonho “impossível”? Quais seriam os nossos sonhos “impossíveis”? 

Quais são nossas leis e nossas questão?  
O que queremos “cravar” neste chão? 
 

Mantra 

  
Tua é palavra é/ luz para o meu caminho, luz para meu caminho meu Deus, tua palavra é (bis) 
 

Iluminação bíblica 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios: 1 Cor 16, 13-14 
“Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam homens, sejam fortes. Façam tudo com 
amor”. Palavra da Senhor  
Graças a Deus 
 

Partilha 
(Apesar de ser um trecho pequeno temos muitas reflexões sobre ele).  
O que a leitura nos recomenda? O que é ser vigilante e firme na fé? 

Em que a leitura pode nos ajudar no trabalho com a juventude? 
 

 Dinâmica:  
Construção da história. 

Todos sentados, uma pessoa ficará em pé no meio do círculo. Todas as vezes em que se falar a palavra ‘’ 
GRUPO’’ as pessoas se levantam, giram em frente a própria cadeira e sentam-se novamente. Sempre que 
for falada a palavra ‘’ IGREJA’’ todos se levantam e trocam de lugar. A pessoa que ficar em pé, continua a 
história. Obs. É necessário utilizar a palavra igreja, para haver a troca de participante.   
O animador irá iniciar contando a seguinte história: ‘’Estava indo para o grupo(todos se levantam e giram 
em frente a cadeira) e quando olhei para a igreja(todos se levantam e trocam de lugar)...’’ 
 

Partilha 
 

Animador: Nessas quatro décadas, a pastoral foi primordial para a formação cristã de milhares de jovens 
em nossa diocese que abrange toda a Baixada Santista. Padres, teólogos, prefeitos, vereadores, lideranças 
comunitárias e de movimentos sociais, professores, jornalistas, assistentes sociais e tantos outros reforçam 
com orgulho o quão foi vivo seu período de amadurecimento enquanto se identificava com Cristo nos 
encontros da PJ. 
Assim, a Pastoral da Juventude teceu uma extensa rede de lideranças de testemunho profético que, como 
missionários de Jesus, preocupam-se em construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. Eis o sonho 
que queremos em participar da civilização do amor, a partir da experiência única com Deus Amor. 

 
 



Qual a importância da Igreja na sua vida? 
Qual a importância da PJ na sua vida? 

Qual a importância do grupo na sua vida? 
Você sabe a função do coordenador(a) e secretario(a) do seu grupo de jovens? 

 Olhando a realidade do seu grupo qual a MAIOR necessidade para os próximos anos? 

UM POUCO DA NOSSA HSTÓRIA ...  
PJ SANTOS – 2010 A 2014 

 
Leitor 1-No segundo semestre de 2010 o Pe. Edson Felipe Monteiro Gonzalez assumiu o desafio da 
assessoria eclesiástica da Pastoral da Juventude e do Setor Juventude (este é o espaço de discussão dos 
movimentos juvenis, entre eles, a PJ), ambos praticamente no papel, já que o ex-assessor Padre Edvaldo 
Gomes adoeceu gravemente, e viria a falecer em 2011. E desde já, seria cobrado em apresentar os Planos 
Pastorais Diocesanos da Juventude a partir do mês seguinte para ser aprovado no fim do ano. 
Leitor 2-Uma matéria no jornal Presença Diocesana sobre a apresentação desses projetos sem a 
participação da Codijuv foi o que estimulou a reconstrução da pastoral nos meses seguintes. Com a 
aprovação da Codijuv, as lideranças regionais e paroquiais passaram a se reunir quinzenalmente para propor 
iniciativas ao plano que regeria a PJ no biênio seguinte. Este processo de planejamento culminaria na 
aproximação do assessor eclesiástico com os jovens e a realização de uma Assembleia em novembro de 
2010, para efetivar três prioridades: 1) a reestruturação diocesana (de quatro passariam para três Codijuv e 
que os assessores não acompanhariam as regiões); 2) a retomada de formações diocesanas; 3) a retomada 
de uma missão jovem, que ocorreria em São Vicente em 2012. 
Leitor 1-Durante esse período pré-Jornada Mundial da Juventude, a Codijuv tentou inicialmente realizar 
cursos semestrais diocesanos de conteúdo independente um do outro, justamente tentando aproximar 
mais jovens nessa rearticulação. A itinerância também seria ponto chave para as atividades diocesanas, 
sendo as missas de Dom Bosco (começadas em 2009) na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro 
(matriz de Guarujá), e cursos acontecendo na Casa dos Padres Scalabrinianos (Guarujá), Casa de Retiro da 
Diocese de Limeira em Praia Grande, Casa Maranata em Itanhaém, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 
Praia Grande e Paróquia São José Anchieta (São Vicente).  
Leitor 2-Esta última comunidade junto com a Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Santos) também 
receberiam as Missões Diocesanas. Além disso, as Assembleias ocorreriam em um único dia na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Pompeia (Santos) e na Fazenda Bargieri, em Itanhaém. O DNJ seria 
comemorado entre 2011 e 2013 respectivamente no Colégio Passionista (Praia Grande), Colégio São José 
(Santos) e Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Mongaguá). Mas no início, haver cursos de diferentes 
conteúdos em diferentes lugares sempre garantia diferentes públicos, fazendo que os jovens não fossem 
capacitados de uma maneira integral, e sim bastante fragmentada e distante. 
Leitor 1-Mesmo assim, vale destacar entre esses eventos o Retiro de Espiritualidade, sempre voltado à 
iniciação, o CDL, o CDL-Musical e a Copa da Juventude. Porém, com o prosseguimento das reuniões e 
eventos itinerantes, é só a partir das atividades celebrativas e da Missão Diocesana em 2013 que os grupos 
de jovens de diferentes cidades, como Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande passarão a se entrosar 
de maneira mais ativa, e assim, fortalecer de vez a Pastoral da Juventude na Baixada Santista. E esse 
intercâmbio favorece, consecutivamente, os trabalhos regionais e entusiasma nas atividades diocesanas a 
criação e disseminação de outros grupos de base. 

Pastoral da Juventude 
Diocese de Santos 



Leitor 2-Ao longo destes 4 anos, a PJ diocesana também se preocupou com a qualidade das lideranças que 
estavam conduzindo a sua juventude, e também questionou se as lideranças realmente estavam realizando 
um bom trabalho. Resultado desta preocupação, as CODIJUV, COREJUV e assessoria passaram a ser 
integradas por catequistas, participantes ativos de pastorais e das comunidades (igrejas), referências 
Pejoteiras e demais lideranças que tinham um potencial e fé compatíveis com a demanda da pastoral e da 
igreja. 
Leitor 1-É interessante notar que se no primeiro biênio, a PJ tentava usar como referência a pastoral de 
outras dioceses de São Paulo, nos anos seguintes, ela se isolou em relação à Sub-Região SP-2, 
principalmente para refazer sua própria identidade diocesana, mais voltada às demandas das comunidades 
e, por isso, a questão de conseguir manter um entrosamento com os grupos de base.  
Leitor 2-Com essa estrutura, atualmente a PJ reúne cerca de 30 grupos nos municípios de Guarujá, Santos, 
São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, além de manter contato com outros movimentos juvenis 
nestas mesmas cidades e Cubatão, como as juventudes de Congregação Salesiana, Scalabriniana, 
Franciscana, Estigmatina e Mariana e os movimentos de cursilho TLC, EAC e EJC e o Movimento Neo-
Catecumenal. Ao mesmo tempo, temos representantes nos conselhos municipais da juventude e Rotaract 
(órgãos do Rotary Club juvenis) tanto em Santos, quanto em Praia Grande. 
 

 
Partilha 
A partir da leitura desse histórico, realizar a seguinte partilha:  
 
Você sabe qual a função de um coordenador diocesano? 
Você sabe qual a função de um coordenador regional? 
Você sabe qual a função de um assessor Leigo?  
 
  

Preces 
(Intenções espontâneas- a cada intenção repetir o lema da nossa assembleia) 

‘’É NOSSA LEI, É NOSSA QUESTÃO VIRAR ESSE MUNDO, CRAVAR ESTE CHÃO.’’ 
  

  

Envio 
Animador: Estamos aqui reunidos para rezar pelos delegados e delegadas da nossa Assembleia Diocesana 
da PJ-2014. (Pede-se para que os delegados fiquem no centro do círculo os demais irão impor as mãos 
sobre os escolhidos) 
Benção: Oh! Senhor tu que fazes brotar plantas úteis sobre os montes, recolher peixes em águas mais 
profundas, inunda o ser destes jovens: de coragem, esperança alegria e amor para que, como participante 
da Assembleia Diocesana, possam contribuir com um mundo melhor e possível para todos.  
Animador:Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo: 
Todos:  Para sem seja louvado 
  

Mantra 
 
Oh! Luz do Senhor, que vem sobre a terra, Inunda o meu ser permanece em nós 
  
  
 



Anexo 1 

Avaliação do Grupo 
 (Esta avaliação deverá ser debatida com o grupo e o resultado deverá ser registrado pelo coordenador 
no blog da PJ.) – www.pejoteirsossantos.wordpress.com 

Questionário:  
1-Olhando a realidade do seu grupo qual a MAIOR necessidade para os próximos anos? 
(  )Formação (   ) Ação (  ) Espiritualidade (   ) Outros: 
________________________________________________________________________ 
2-Hoje as atividades da PJ Diocesana/Regional (missas, encontros, cursos, eventos) 
contribuem para a melhoria do seu grupo?  
(   ) Sim (   ) Não 
3-As informações da PJ Diocesana/Regional chegam ao seu grupo 
(   ) Sim (   ) Não 
  4- Está claro para o grupo a função de:  
a) Coordenador Diocesano   (   ) Sim (   ) Não 
b) Coordenador Regional  (   ) Sim (   ) Não 
c) Assessor Diocesano   (   ) Sim (   ) Não 
d) Secretaria Diocesana  (   ) Sim (   ) Não 
e) Grupo de Trabalhos   (   ) Sim (   ) Não 
5- Os coordenadores/as Regionais cumpriram seu papel. Organizar atividades 
Diocesanas 
(   ) Sim (   ) Não 
6-Os assessores leigos cumpriram seu papel. Assessoraram as atividades de formação?  
(   ) Sim (   ) Não 
7-Os coordenadores/as Regionais cumpriram seu papel. Acompanhar grupos e 
coordenar atividades regionais  
(   ) Sim (   ) Não 
8-Quantas vezes o coordenador regional visitou o seu grupo nos últimos dois anos?  
(   ) nenhuma (   ) 1 e 3 (   ) 4 a 6  (   ) mais vezes.  
9-Qual a opinião do seu grupo sobre a atual estrutura da PJ Diocese de Santos?  
10-Quais os problemas que o seu GRUPO enfrenta?] 
11-Quais os problemas que a juventude da sua REGIÃO enfrenta?  
12- Quais os problemas que a juventude a DIOCESE enfrenta? 
13- Sugestões para OS PRÓXIMOS DOIS ANOS 

Coordenador de Grupo solicitamos que envie estas questões 
para a Equipe da Assembleia através  de formulário eletrônico 

Que está disponível no site da PJ Santos  



Um amigo de pastoral me escreveu recentemente. Ele e a turma da coordenação diocesana vão fazer a 
assembleia da PJ e queria algumas dicas. Algumas coisas do que eu respondi a ele, eu reproduzo com as 
devidas adaptações aqui. E queria dizer também que, pelas respostas encaminhadas, acabei tendo a 
motivação de não escrever somente este texto, mas uma pequenina série. 

 
 
Eu me lembro de que há alguns anos, um padre querido, assessor da PJ regional à época, comentou comigo 
que tinha o desejo de escrever sobre como preparar uma assembleia pejoteira. Dizia ele que já havia 
rodado por muitos lugares e que nas assembleias que visitara sempre faltava alguma coisa. 

 
 
Esta foi a minha percepção também, seja por eu ter vivenciado este mesmo serviço na assessoria regional, 
seja também pela mensagem direta que este primeiro amigo me enviou, seja ainda por ter participado de 
várias assembleias. Quem convive ou conviveu comigo sabe do meu apreço pelas linhas metodológicas das 
atividades da PJ. E considero que uma assembleia, seja em que nível for, é A Atividade por excelência.  

 
 

No entanto, o desejo de escrever alguns textos a respeito do cuidado que se deva ter no preparo de uma 
assembleia da PJ não tem, de forma alguma, a pretensão de dar uma resposta definitiva ou um apresentar 
um modelo padrão a ser seguido. Quero apresentar algumas lembranças que julgo terem sido importantes 
na minha caminhada e que acredito sejam interessantes a ponto de serem compartilhadas. 

 
 
Dada esta introdução, volto ao meu amigo pejoteiro que me escreveu pedindo dicas para a assembleia da 
diocese dele. A primeiríssima coisa que eu disse a ele é a respeito da dificuldade que eu teria de ser preciso 
na contribuição, já que eu não vivo a realidade deles, sei pouco da história pela qual passaram até aquele 
momento e não tenho ideia dos objetivos daquela assembleia. Pode parecer pouco, mas só estas três 
coisinhas já renderam uma boa conversa. 

 
 
Se quisermos que uma assembleia fracasse, um tiro certeiro é ignorar a história daquela pastoral naquela 
localidade. Podem-se aprovar deliberações fantásticas que não dizem respeito à vida dos grupos e à missão 
das instâncias, bem como reproduzir erros já vividos pela simples ignorância dos fatos passados. 

 
 
O processo histórico aponta também para os frutos desejados de uma assembleia. Eu já vivi assembleias 
que desejaram ser um ponto de virada na história daquela pastoral. O passado recente trazia consigo 
marcas de dificuldades, sofrimentos, enfrentamentos vãos e nada do que se plantara até ali apresentara a 
possibilidade de frutos futuros. Era preciso romper o ciclo vicioso. Foi uma assembleia de ruptura. 

 
 
Outras tantas conseguiram perceber que frutos bons puderam ser colhidos. Conseguiram avançar alguns 
passos. E era preciso ir além. O acerto foi feito e o caminho futuro era mais claro. Foram assembleias que 
optaram por avaliar para avançar mais. 

 
 

Anexo 2-  Leitura Complementar- Bem Antes da Assembleia 



Há também assembleias que tem a clara intenção de questionar os participantes se aqueles avanços 
conseguidos foram suficientes pelo esforço apresentado ou se seria necessária uma mudança de rota. 
Não é a ruptura do primeiro caso e nem a clareza de um avanço mais tranquilo, do segundo. Há uma 
variação de tons neste caminho do meio, adotado em muitas assembleias que eu já participei. 
 
Qual é o melhor modelo? Depende da realidade e dos propósitos a serem colhidos. No entanto, algo que 
é comum a todas elas é o reconhecimento. Ele se dá, ao meu ver, em três vias: representatividade 
(reconhecimento pela organização), autonomia (reconhecimento pelos jovens) e legitimidade 
(reconhecimento pela Igreja). 

 
 
Uma assembleia legítima precisa ser representativa, ou seja, não se faz um momento como este com 
meia dúzia de contatos, por mais qualificados que eles sejam. A representação na assembleia, além de 
geográfica, precisa ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade dos representantes. Uma diocese, por 
exemplo, que tenha quatro regiões não tem uma representação geográfica equilibrada se a presença for 
somente de uma destas quatro regiões. E o equilíbrio entre quantidade e qualidade se dá não pela 
massa presente (quantidade), mas pela diversidade de experiências que busquem o bem comum 
(qualidade). Não há fórmula para isso. 

 
 
O segundo ponto do reconhecimento de uma assembleia é a autonomia. Uma atividade deste porte em 
que os adultos comandam, sejam eles leigos, assessores, religiosos ou sacerdotes, não dá o devido 
encaminhamento que a PJ prega. Sabemos, por experiência, que aquilo que ajudamos a decidir nos 
compromete na execução. O jovem quando se sente protagonista do processo, veste a camisa e assume 
a missão. Quando outros decidem por eles, os jovens esperam é que os outros se resolvam. 

 
 
Por fim, a legitimidade está ligada diretamente à organicidade da PJ. É preciso olhar para a realidade em 
que se vive e responder a uma simples pergunta: Nossa PJ vive isolada ou tem trabalhos e relações 
comuns com a pastoral de conjunto? Além disso, sabemos e proclamamos que a assembleia é a 
instância deliberativa máxima da PJ. Mas isso tem pouco valor se a Igreja em suas instâncias não 
reconhecer a validade destas decisões. Por isso que numa diocese, por exemplo, a realização da 
assembleia deve ser de conhecimento do bispo e/ou do coordenador de pastoral. É muito importante 
que eles conheçam a proposta metodológica e, posteriormente, as decisões tomadas. Se puderem estar 
presentes, melhor ainda. Isso ajuda a legitimar as propostas apresentadas e o caminhar pastoral. 

 
 
Estas todas são reflexões anteriores. Partindo do mundo dos desejos, mas com os pés na realidade, 
temos que pensar no modelo de assembleia que se encaixa melhor na necessidade atual, sem se 
esquecer dos pontos que cercam o reconhecimento da mesma. Quando se reflete bem sobre estes 
pontos, o tempo ganho é enorme e as indicações que surgem são mais certeiras para a construção de 
uma melhor metodologia para o momento. E é sobre o caminhar metodológico que falaremos no 
próximo texto 
 
Fonte:  
 
http://pejotando.blogspot.com.br/2014/09/bem-antes-da-assembleia.html 
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“Sejam vigilantes, permaneçam 
firmes na fé, sejam homens, sejam 

fortes. Façam tudo com amor”.  
 

Dúvidas e informações: 
Rafael Apolinário – CODIJUV – 974067472 
Lincoln Spada – CODIJUV – 981458932 
Wellington Dourado – CODIJUV – 981558546 
Mariana Cancio – Secretária Diocesana - 988057969 

1 Cor 16, 13-14 



  

Deus, Pai e mãe, Homem e mulher que em Cristo 
Jesus se fez gente e jovem como nós,  

 nos chama por meio do Espírito Santo um momento 
novo e nos inspira a lutar contra a injustiça e 

desigualdade do mundo. 
Ensina-nos a construir o teu reino, a civilização do 

amor,  
ajudai-nos no desafio de virar o mundo em favor da 

vida 
Que possamos cravar no chão de toda a diocese,  
 a tua palavra que é de esperança,  justiça, paz e 

caridade. 
Que a exemplo de Maria, Discípula missionária, a 

assembleia Diocesana da Pastoral da Juventude 2014 
marque a história de nossa Igreja 

 e nos inspire a ser construtores de um mundo 
melhor. 

 
Amém, Axé, Awerê, Aleluia. 
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