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A Jornada Mundial da Juventude  

deste ano será sediada em Madri, 

Espanha, entre os dias 16 á 21 de 

agosto, com a presença do Papa 

Bento XVI e tendo como padroeiro 

o Beato João Paulo II. pág. 3  

 

 

Pastoral da Juventude: História e sua 

Organização. pág. 4 
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Falaremos Sobre 

Clara de Assis. Era 

bela, rica, poderosa. 

Um dia conheceu 

Francisco, ouviu-o 

pregar e escolheu 

viver na mais 

absoluta pobreza. A 

sua vida romanesca 

é pouco conhecida. 

Conta a lenda que 

derrotou sarracenos 

com um raio de Sol 

e ensinou como se 

pode ser feliz sem 

nada.  Pág. 6 

 
 

A ação 

Evangelizadora 

da Pastoral da 

Juventude em 

Itaporanga. Os 

Trabalhos 

realizados na 

Paróquia, os 

eventos. Pág. 4 
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homenagem da Pastoral da 

Juventude a todos os pais. 

Olá 

juventude de 

Cristo! 

Como         

é bom 

caminhar com 

Jesus.  Sentir 

sua força, seu 

amor e 

amparo. Ser 

seu discípulo, 

propagar seu 

nome 

anunciando 

seu Reino de 

 Mensagem do nosso Pároco 

 Existe um homem que se esmera 

no cumprimento do dever para dar bom 

exemplo: 

Que fica humilde, quando poderia se 

exaltar; 

Que chora à distancia, a fim de não ser 

observado; 

Que, com o coração dilacerado, se 

embrutece para se impor como um juiz 

inflexível; 

Que na ausência, usam-no como temor 

para evitar uma ação menos correta; 

Que quase sempre, é chamado de 

desatualizado; 

Que apenas fisicamente, passa o dia 

distante, na labuta, por um futuro 

melhor; 

Que ao fim da jornada, avidamente 

regressa ao lar para levar muito 

carinho, e as vezes, pouco receber, 

Que está sempre pronto a ofertar uma 

palavra orientadora ou relatar uma 

Mensagem ao Dia dos Pais 

 

Entrevista Jovem 

 

paz, justiça e amor.   É essa a experiência 

que todos precisam fazer com o Senhor, em 

especial, todo jovem que busca ser feliz e 

ser realizado. 

A juventude ocupa um lugar 

especial no coração de Cristo e 

consequentemente da sua Igreja. Após 

fazer um encontro pessoal com o Mestre, o 

jovem é chamado a ser protagonista da 

evangelização.  Não como meros 

assistentes, mas, agentes a transformarem 

o mundo com o seu novo jeito de ser, a 

partir da Boa Nova revelada por Cristo.  

Esse subsídio que ora apresentamos 

que ser, primeiramente, uma oportunidade 

de formação direcionada a juventude.  

Ajudar a vocês jovens, a aprofundarem 

mais sobre diversos aspectos da vida Cristã, 

conhecendo mais a Jesus e a sua Igreja, 

para assim, fazer uma experiência mais 

madura e convicta com Ele. Outra 

dimensão que propomos para este material 

é ser um instrumento de comunicação.  

Levar ao conhecimento de muitos, as 

atividades realizadas pela pastoral da 

juventude de nossa paróquia e dos 

acontecimentos mais marcantes do mundo 

atual. 

Esperamos alcançar a meta 

desejada, e futuramente, colher os frutos 

deste trabalho. Deus abençoe e que Nossa 

Mãe, a Imaculada Conceição, possa 

interceder ao seu filho Jesus por todos nós. 

 

Fraternalmente, 

 
Pe. Cláudio Barros Praxedes 

Administrador paroquial 

. 

atitude benfazeja que possa ser 

imitada; 

Que muitas vezes, passa noites mal 

dormidas a decifrar os segredos da 

vida, quando extenuado, ainda 

consegue energias para distribuir; 

Que é tão humano e sensível, por isso, 

normalmente, sente a ausência do 

afeto que lhe é dado raramente e de 

forma pouco comunicativa. 

Que vibra, se emociona e se orgulha 

pelos feitos daqueles que tanto ama. 

Esse homem geralmente, se agiganta e 

passa a ser o valor inexorável quando 

deixa de existir para sempre. 

Nunca perca, pois, a oportunidade de 

devotar muito carinho e amizade 

àquele que é seu melhor amigo: SEU 

PAI. 

 
 

 

 

Qual foi o seu primeiro contato com 

Deus? 

Quando eu passei a ver o Senhor Jesus 

no Sacramento da Comunhão, crendo 

verdadeiramente na Hóstia 

Consagrada, recebendo o Corpo e 

Sangue de Cristo como alimento de 

paz, amor, exemplo de fé e purificação 

do meu ser. 

Como você conheceu a Pastoral da 

Juventude? 

Através de outras pessoas que já 

frequentavam, e depois do convite de 

uma amiga tive a oportunidade de 

participar de minha primeira reunião. 

Em que a Pastoral da Juventude 

contribuiu para o seu 

desenvolvimento Cristão? 

A Pastoral da Juventude me aproximou 

de Deus, me mostrou o que é ser Igreja, 

e me fez crescer na Fé. Hoje sou mais 

feliz do que antes, pois, tenho 

adoração pelo Senhor, confio N’ele 

mesmo na dor, creio na sua palavra 

no seu amor incondicional, e tenho 

esperança porque sei que para Deus 

nada é impossível. 

E como você pode contribuir para o 

desenvolvimento de outros jovens 

na Pastoral da juventude? 

Sendo luz, ou seja, levando até eles a 

palavra do Senhor, e fazendo com 

que possam acreditar que só Jesus 

Cristo cura e Salva. 

Em sua opinião, o que os jovens 

precisam para se encontrar na 

Igreja? 

 Deixar de lado o mundo de ilusões 

que a vida oferece e colocar Deus em 

primeiro lugar 

Com uma só palavra defina o que é 

ser Igreja. 

Fé 

Você tem alguma mensagem para 

os jovens, que possa contribuir 

para seu desenvolvimento social e 

espiritual? 

Não viva de uma maneira qualquer  

não faça do seu coração um  

território vazio, se permita  

encontrar com Deus, dê uma chance 

 a si mesmo e saiba que tudo na vida 

passa, é só uma questão de tempo, 

 mas o amor divino é pra sempre. 

 

A Jovem entrevistada é 

“Jussara” uma Jovem integrante da 

PASTORAL DA JUVENTUDE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a palavra, o 

criador e idealizador  

“O principal objetivo das 

Jornadas é fazer a pessoa 

de Jesus o centro da fé e 

da vida de cada jovem 

para que Ele possa ser seu 

ponto de referência 

constante e também a 

inspiração para cada 

iniciativa e compromisso 

para a educação das novas 

gerações.” (Carta de João 

Paulo II ao Cardeal 

Eduardo Francisco 

Pironio na ocasião do 

Seminário sobre as 

Jornadas Mundiais da 

Juventude organizado em 

Czestochowa). Foi assim 

que o Papa João Paulo II, 

o grande idealizador das 

Jornadas Mundiais da 

Juventude, explicou o 

porquê desses encontros 

mundiais. Um tempo para 

reavivar nos jovens a sua 

caridade e celebrar a fé na 

união da diversidade de 

povos, línguas e nações. 

As Jornadas são como 

fontes para reabastecer a 

fé de cada jovem na Igreja 

Juventude em Ação 

JMJ Madri, Espanha 2011.  Jornada Mundial da Juventude  

 

O presidente do 

Pontifício Conselho para 

Leigos, cardeal Stanislaw 

Rylko anunciou no dia 14  

de Maio que o papa João 

Paulo II, após a 

beatificação no dia 1º de 

maio, será o novo padroeiro 

da Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ). O 

anúncio foi feito em Madri, 

Espanha, onde acontecerá a 

Jornada Mundial da 

Juventude entre os dias 16 

e 21 de agosto deste ano. 

“Estamos felizes de termos 

entre os nossos padroeiros 

também João Paulo II”, 

Papa João Paulo II é o padroeiro da Jornada Mundial da Juventude 

 

. 
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e da Igreja nos jovens. Elas 

não concorrem com as 

pastorais da juventude, os 

movimentos ou grupos 

jovens, mas são um tempo 

especial para uma vivência 

cada vez mais profunda na 

intimidade com Cristo e no 

amor pela humanidade. 

Como o Santo Padre disse na 

mesma carta: “Uma Jornada 

da Juventude oferece ao 

jovem uma experiência viva 

de fé e comunhão, que o 

ajudará a enfrentar as 

questões profundas da vida e 

a assumir com 

responsabilidade o seu lugar 

na sociedade e na 

comunidade eclesial.” João 

Paulo II  

O que é a (JMJ)?  

É a semana de eventos da 

Igreja Católica para os 

jovens e com os jovens. Ela 

reúne milhares de jovens do 

mundo todo para celebrar e 

aprender sobre a fé católica e 

para construir pontes de 

amizade e esperança entre 

continentes, povos e 

culturas,  criada pelo papa João Paulo II em 1985 e 

aconteceu pela primeira vez em 1986, em Roma. Desde 

então, vem sendo feita, em média, a cada dois anos em 

diversos países e com temas propostos pelos papas, que 

marcam presença no evento. Durante a JMJ, jovens do 

mundo inteiro participam de shows, catequese, 

adoração, missas e palestras. Tudo isso em diversas 

línguas. Na última edição, que aconteceu em 2008, na 

Austrália, o evento reuniu mais de 1 milhão de jovens. 

Apesar de ser proposta pela Igreja Católica, é um 

convite à juventude mundial.  

Lugares onde as JMJ foram sediadas.  

Roma - Itália (1986), Buenos Aires - Argentina (1987), 

Santiago de Compostela - Espanha (1989), 

Czestochowa - Polônia (1991), Denver - Estados 

Unidos (1993), Manila - Filipinas (1995), Paris - 

França (1997), Roma - Itália (2000, Jubileu), Toronto - 

Canadá (2002), Colônia - Alemanha (2005) e Sidney - 

Austrália (2008).  

 

 
disse dom Ryłko. O anúncio 

da escolha do novo 

padroeiro foi anunciada após 

a segunda reunião 

preparatória com a 

participação de delegados de 

84 países e 44 movimentos e 

associações de todo o 

mundo.  "Agora mais que 

nunca é urgente que sejais 

os "sentinelas da manhã", 

os vigais que anunciam a 

luz da alvorada e a nova 

primavera do Evangelho, da 

que já são vistas os brotos. 

A humanidade necessita 

imperiosamente o 

testemunho de jovens livres e 

valentes, que se atrevam a caminhar contra a corrente, e 

a proclamar com força e entusiasmo a própria fe em 

Deus, Senhor e Salvador." 

Mensagem do Papa Joao Paulo II para a XVII 

Jornada Mundial da Juventude. 25 de julho de 2002. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventude em Ação 

“A juventude é uma semente 

que Deus na terra semeou.” 

Pe.Zezinho scj 

Pastoral da Juventude é a ação dos jovens como 

Igreja, unidos e organizados a partir dos Grupos 

de Jovens. É a juventude evangelizando outros 

jovens em comunhão com toda a Igreja. 

A PJ não é apenas uma organização ou uma 

estrutura como alguns ainda pensam. Na 

verdade, os grupos de jovens são a base desta 

Pastoral da Juventude; História e sua Organização. 
 

A história da PJ começa em 

1973,ou até antes com a Ação 

Católica Especializada: JAC 

(Juventude Agrária Católica), JUC 

(Juventude Universitária Católica), 

JEC (Juventude Estudantil Católica) 

e JOC (Juventude Operária Católica). 

No final da década de 70 e no início 

dos anos 80 a Igreja vivia um período 

História da Pj 
 

Organização 
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As dioceses passaram então a 

organizar a evangelização dos jovens 

em pequenos grupos (entre 12 a 25 

pastoral e é no grupo e pelo grupo que a PJ 

acontece. 

Quando o grupo busca aprofundar e viver a 

fé, atuar na comunidade, descobrir como 

transformar a realidade e, junto com os 

demais grupos, ser evangelizador de outros 

jovens, já está sendo e fazendo Pastoral da 

Juventude. 

 
de grandes expectativas, pois os 

sínodos de Medellin e Puebla 

trouxeram novos ares para a ação 

pastoral com a opção concreta pelos 

pobres e pelos jovens.Esta opção 

possibilitou ampliar o trabalho que 

vinha sendo desenvolvido com a 

juventude para a construção de uma 

proposta mais orgânica.  

Assim, a PJ inicia 

definindo como missão: Somos 

jovens, cristãos, católicos, 

organizados como ação da Igreja 

evangelizando outros Jovens, para 

que, capacitados, atuemos na 

própria Igreja e nos movimentos 

sociais visando a transformação da 

sociedade em todo o Brasil. 

 
jovens) e/ou reconhecer os já 

existentes. Para melhor acompanhar a 

organização e formação dos jovens, 

iniciou-se a articulação de encontros 

nacionais com o propósito de 

melhorar a comunicação e 

proporcionar o intercâmbio e a 

sistematização de experiências. Esses 

encontros, que depois se tornaram 

assembleias, foram momentos ricos 

de reflexão sobre o acompanhamento 

dos jovens para a vida em grupo. A 

partir dessas experiências, surgem 

os Seminários para Assessores, que 

serviram como laboratório e 

espaços de reflexões importantes 

como: o Processo de Formação na 

Fé, a Metodologia de Trabalho com 

Jovens, as Políticas Públicas de 

Juventude, o Planejamento da Ação 

Pastoral, a Missão, e tantas outras 

discussões. 

 

Atualmente 

 

É ela que pensa o projeto financeiro e 
encaminha as decisões da reunião 
ampliada, dos encontros nacionais e da 
Pastoral da Juventude do Brasil (PJB). 
Também delibera sobre questões gerais 
de comunicação e encontros. 

 

Fonte: www.missaojovem.com.br/forum 

Nesta caminhada de mais de 

20 anos, a organização da PJ esteve 

sempre atenta aos gritos e 

necessidades das diferentes 

realidades juvenis e à sua forma de 

se organizar. Assim, valorizou e 

incluiu novas experiências de 

trabalho com a juventude a partir 

de seu meio específico: 

PJ Rural, PJ Estudantil e PJ do Meio 

Popular. Essa realidade lhe exigiu 

uma nova forma de se articular e se 

organizar, levando-a a reorganizar 

sua metodologia para chegar aos 

adolescentes e jovens. A PJ está 

organizada em todas as regiões e 

estados do Brasil, com cerca de trinta 

mil grupos de jovens. 

 

Sua organização é por regional, 

conforme a da CNBB, composta 

por 17 regionais. 

Cada regional tem sua 

organização própria com sua 

Coordenação Regional e 

Comissão de Assessores. Muitos 

regionais têm sua secretaria e 

equipe executiva. A CNPJ  

(Comissão Nacional da Pastoral 

da Juventude) é composta por 

um representante de cada 

regional. Esta comissão tem o 

papel de ser articuladora, 

animadora e elo de ligação da PJ 

e regionais.  

 

http://www.missaojovem.com.br/forum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventude em Ação 

 

Em março de 2009 a PJ  

(Pastoral da Juventude) da 

Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição de Itaporanga foi 

reativada com a ajuda do 

estagiário Rossivan Lopes, hoje 

Padre diocesano, que passou a 

visitar as escolas de Itaporanga e 

convidar os jovens para 

participarem deste grupo, e a partir 

deste período a PJ vem 

apresentando um bonito trabalho 

na comunidade católica deste 

município. No segundo semestre 

deste mesmo ano, Rossivan 

entrega a responsabilidade dos 

trabalhos da Pastoral da Juventude 

a quatro jovens, sendo eles 

A ação Evangelizadora da PJ em Itaporanga 

 

Dentre os trabalhos realizados na Paróquia podemos destacar: 

 

E você jovem que ainda 

não participa da Pastoral da 

Juventude, venha também fazer 

parte desta família! 

Será uma grande alegria 

para nós, recebê-lo! 
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Visita às famílias carentes da 

Comunidade Filhos do Céu (antigamente 

chamada “Cachimbo Apagado”) com a 

ajuda da Renovação Carismática Católica. 

Marcelo, Roberto, Junior e 

Liliana. No mês de fevereiro de 

2010, houve uma votação entre 

os integrantes do grupo que 

escolheram a seguinte 

coordenação: Liliana, 

coordenadora, Junior, vice-

coordenador, Kaline, secretária 

e Jorge, tesoureiro. 

Durante este período, a 

PJ contou com a preciosa 

colaboração de Ir. Célia Romão, 

Missionária Carmelita e as 

aspirantes Sara e Cícera. 

Com reuniões semanais, 

hoje conta com a participação 

ativa de mais de 35 jovens que, 

além desta pastoral, estão 

engajados também em outros serviços.  

As reuniões acontecem todas as 

quintas-feiras no Centro Pastoral João Paulo 

II às 19h e 30mim. O grupo é divido em 

quatro subgrupos de 9 jovens, onde eles 

mesmos preparam as reuniões e escolhem os 

temas baseados na Palavra de Deus, doutrina 

da Igreja e atualiadades.   
. 

 

Confecção de tapetes na Festa de 

Corpus Christi, Engajamento na 

Catequese de Primeira Eucaristia e Crisma 

Ano de 2010: 

 

 I Carnaval com Cristo, com a 

participação de jovens das 

Paróquias de Diamante, Ibiara e 

Curral Velho; 

  Encontro de Páscoa com os 

Jovens do Bairro Bela Vista; 

 Páscoa em Família, primeiro 

encontro com os pais dos jovens 

da PJ; 

  Novena de Natal na residência 

dos Jovens; 

  Natal da Juventude. momento 

de confraternização dos Jovens. 

 

 
 

Promoção de eventos 

como: 

 

Engajamento de jovens na Pastoral 

Litúrgica, com danças e apresentações 

teatrais.  
 

Visita às Famílias do bairro Alto 

das Neves deste município na Missão 

Continuada, uma das propostas da 

Assembléia Paroquial; 

Participação no Dia Nacional da 

Juventude e na I Jornada Diocesana da 

Juventude em Cajazeiras nos dias 16 e 17 

de abril de 2011; Participação nas 

celebrações da Festa de Santa Júlia, no 

sitio Barrocão; Festa de São João e arraiá 

das pastorais no sitio São João; Festa de 

N.S do Carmo no Colégio Pe. Diniz e no 

Sítio Lagoinha. 
 

Preparação do Museu do 
Sesquicentenário, onde foi resgatada toda a 
história de nossa paróquia; danças litúrgicas 
nas missas de abertura e encerramento das 
festividades dos 150 anos de Paróquia  

Ano de 2011 

 

  II Carnaval com Cristo, com a 

Participação do Ministério Jovem; 

 Celebrando Pentecostes em 

Família, segundo encontro com os 

pais dos jovens da PJ e Ministério 

Jovem; 

 

Entre outras ações. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventude em Ação 

 
6 

Série; A Vida dos Santos 
Conta a lenda que os raios de Sol, 

refletindo nela, teriam assustado os 

guerreiros que, em debandada, 

fugiram.  

O seu primeiro milagre foi em 

vida, demonstrando a sua grande fé. 

Conta-se que uma das irmãs da sua 

congregação havia saído para pedir 

esmolas para os pobres que iam ao 

mosteiro. Como não conseguiu quase 

nada, voltou desanimada e foi consolada 

por Santa Clara que lhe disse: "Confia em 

Deus!". Quando a santa se afastou, a outra 

freira foi pegar no embrulho que trouxera 

e não conseguiu levantá-lo, pois tudo 

havia se multiplicado. Clara suportou os 

longos anos de enfermidade com sublime 

paciência. Em 1253, teve início uma 

longa e interminável agonia. O papa 

Inocêncio IV deu-lhe duas vezes a 

absolvição com o perdão dos pecados, e 

comentou: "Queira Deus que eu 

necessitasse de perdão tão pouco assim". 

Depois de muito sofrimento, finalmente 

 

Pertencia a uma nobre 

família e era dotada de grande beleza. 

Filha de  Hortolana Fiuni e Favarone 

Scifi. Clara era neta e filha de fidalgos 

guerreiros das mais ilustres e 

poderosas famílias de Assis. Recebeu 

este nome por que sua mãe teve uma 

gravidez muito complicada, quase 

perdeu o bebê, mas clamou aos céus a 

graça de ter aquele filho e, em meio a 

muitos riscos, finalmente, em Assis, 

Itália, no dia 16 de julho no ano de 

1193 deu à luz a uma menina perfeita 

e sadia e a mãe sentindo-se agradecida 

e iluminada, dar à filha o nome de 

Clara. Esta menina destacou-se desde 

cedo pela sua caridade e respeito para 

com os pequenos, tanto que, ao 

deparar-se com a pobreza evangélica 

vivida por São Francisco de Assis, foi 

tomada pela irresistível tendência 

religiosa de segui-lo. Enfrentando a 

oposição da família, que pretendia 

arranjar-lhe um casamento vantajoso, 

aos dezoito anos, Clara abandonou o 

seu lar para seguir Jesus mais 

radicalmente. Para isto foi ao encontro 

de São Francisco de Assis na 

Porciúncula.Clara foi batizada na 

mesma igreja onde, doze anos antes, 

recebera o batismo Francisco de 

Assis. As suas vidas vão para sempre 

estar ligadas por uma grande amizade 

espiritual. 

Clara foi a feição feminina do 

franciscanismo na sua mais absoluta 

pobreza.  

Foi a fundadora das Clarissas, 

que se estenderam rapidamente por todo 

o mundo. A exigência espiritual de Clara 

de Assis diferenciava-se das outras 

comunidades de freiras, principalmente 

num aspecto — além de ser uma ordem 

contemplativa, vive o “privilégio da 

pobreza”, a recusa total dos bens 

terrenos. ”É difícil, nos nossos dias, 

compreendermos o que é este espírito de 

pobreza de Francisco e Clara. Seria 

preciso penetrarmos na mentalidade da 

época, onde a pobreza era uma 

humilhação, mais do que uma ausência 

de bens. Os pobres eram de algum modo, 

marginais que viviam da bondade de 

quem lhes dava esmola”. Clara e sua 

comunidade praticavam austeridades 

desconhecidas entre as mulheres da 

época: não usavam meias, sapatos, ou 

qualquer outra proteção para os pés. 

Aconselhava o silêncio como meio de 

evitar os pecados da língua e de 

conservar a mente sempre concentrada 

em Deus. Jejuava tanto que Francisco 

teve de obrigá-la a não passar um dia 

sequer sem comer ao menos um pedaço 

de pão. Clara mesmo percebeu seu 

exagero e mais tarde escreveu para Inês 

da Boêmia: "Nossos corpos não são 

feitos de bronze e nossas forças não são 

iguais à da pedra; por isso vos imploro, 

no Senhor, que vos abstenhais desse 

rigor excessivo da abstinência que 

praticais". 

O Milagre do Sol 

  Ocorreu quando, Frederico II, 

com o seu exército composto por 

sarracenos, desde que fizera uma 

aliança com o sultão Egípcio, 

aproximou-se do convento de S. 

Damião. Na sua fúria contra a Igreja 

católica, tentou penetrar no mosteiro 

onde se encontrava Clara e a sua 

comunidade. Quando os soldados que 

tentavam o saque se aproximam, as 

freiras em pânico vão avisar a Clara 

que, sem ter qualquer meio de defesa, 

vai à capela e pega na custódia, peça 

do culto onde se coloca a hóstia, 

normalmente de ouro ou prata, e 

empunhando-a com as duas mãos 

levanta-a de modo a que seja vista 

pelos invasores.  

Clara de Assis descansa e dirige-se a 

morada celestial. Inocêncio IV aprovou a 

regra definitiva dois dias antes da sua 

morte, em Assis. Conta-se que em seu 

leito de morte, viu com absoluta clareza, 

tudo o que acontecia no momento no 

ritual de aprovação das regras pelo papa e 

narrou tudo às Clarissas que a 

acompanhavam e elas confirmaram 

posteriormente que suas visões estavam 

corretas. Por isso tornou-se a padroeira da 

televisão (1958). O dia de sua 

comemoração é 11 de agosto. 

Santa Clara, rogai por nós! 

                                                                                                                                                                                                       

Paz e Bem! 

  

 

Santa Clara de Assis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Assis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Assis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porci%C3%BAncula_%28igreja%29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventude em Ação 

 

Humor 
 

Jovem Diferente 
Jucivânio de Sousa (Mimi) 

Introdução: C F C G (2X) 

     C                 F 

Pense numa galera legal 

    C                         G 

Pense numa galera sensacional 

    F            C 

Pense na Pastoral 

    F                  C 

Sentir a sensação sem igual 

    F              C            G 

Venha prá Pastoral da Juventude  (2x) 

    F           G               F               G 

Ser um Jovem diferente, Encontrar o teu valor 

    Em            Am            F                G 

Venha se juntar com a gente, Prá cantar o amor 

     F            G            F                  G 

Vem abrir teu coração, Jesus nele quer brilhar 

    Em           Am       F                G 

Acolher ao teu irmão, De tua vida partilhar  
 

Entretenimento 
 

Curiosidades  

7 

 

 

Esta música foi 

composta em 2008 por 

Mimi, Jovem da        

Pastoral da Juventude. 

Inspirada na 

necessidade de atrair a 

atenção dos jovens na 

época, a fim de 

despertar o desejo 

jovem de ser igreja na 

Pastoral da Juventude. 

Uma forma animada e 

descontraída de cantar 

os valores encontrados 

nesta Pastoral 
          

 

A Igreja Católica é a maior instituição caritativa do 
mundo, sendo responsável pela manutenção de milhões 
de colégios, hospitais, orfanatos e abrigos em todo o 
mundo. Também foi a responsável pelo surgimento das 
primeiras universidades, ainda na idade média. 
Além de chefe supremo da Igreja Católica, o Papa é 
também chefe de Estado, tendo em vista que o 
Vaticano, sede da Igreja, é um país, sendo o menor do 
mundo, com uma área de 0,44 km² 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos na Web! Visite-nos em: 

http://paroquiaitaporanga.wordpress.com/ pastoraldajuventude  

 

Juventude em Ação 

Não fostes vós que me 

escolheste, mas eu vos escolhi e 

vos constituí para que vades e 

produzais fruto, e o vosso fruto 

permaneça. 

(Jo !5, 16) 

Recordações de alguns eventos  

Informativo Juventude em Ação 

Centro de Pastoral João Paulo II 
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 Retiro de Pentecoste e Adoração da Juventude ao Santíssimo Sacramento na Festa de 
Corpus Christi 2011  

boletim informativo como ferramenta promocional é a possibilidade de aproveitar outros materiais 

de marketing, como informações à imprensa e estudos d mercado. 

Ainda que o principal objetivo da distribuição de um boletim informativo possa ser vender produtos 

ou serviços, o segredo de um trabalho bem-sucedido é apresentar um conteúdo útil ao leitor. 

Participação da PJ em Alguns eventos da Paróquia 
02 de julho de 2011 Volume 1, Edição Especial de Lançamento 

Agradecemos a Deus por 
esta Pastoral que há mais 
de 2 anos vem produzindo 
frutos de paz e esperança. 

   
 Jovens, 

Sede alegres na esperança, 
pacientes na tribulação e 
perseverantes na oração 

Rm, 12,12 

Tapete Corpus Christi 2010, ano jubilar do 

sesquicentenário da Paróquia 

Encontro Páscoa em Família 2010 

Pentecostes 2010 

Domingo de Ramos  

2010 

Romaria a Cristo Rei  

2010 


