
 

 
ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM - REGIONAL NORTE 2 

PASTORAL DA JUVENTUDE DA ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM 
 

ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE 
 

CARTA CONVITE 
 
“Nunca percam a esperança e a utopia, vocês são os 
profetas da esperança...” (Papa Francisco) 

 
A toda a amada e querida Juventude Amazônida. 
Saudações pjoteiras! 

 
Mais um triênio se encerra... Opa, reformulando: mais um quinquênio. Eita, tudo 

isso? 
Sim, já se passaram cerca de cinco anos. Não foi nada fácil chegar até aqui, mas 

com a graça de Deus e o apoio da nossa juventude estamos concluindo mais um período de 
serviço pastoral à frente da coordenação da PJ Santarém. Foram anos atípicos e que mesmo 
em meio a tanta dor causada pela pandemia, nos proporcionou reflexões e de reassumirmos 
nosso compromisso com o Evangelho do Nazareno, que é de defender a vida em sua 
plenitude. 

Acreditamos que a ESPERANÇA foi a palavra-chave das nossas ações, estudos, 
lives e formações. Assim como Papa Francisco nos impulsiona a esperançarmos num mundo 
melhor, nós, da Pastoral da Juventude, esperançamos nas lutas em favor das juventudes. É 
momento de renovarmos as esperanças de uma Juventude que deseja ser mais protagonista, 
que se faz ser escutada e mostra sua maneira de ser. Louvamos ao Criador por cada momento 
em que as Juventudes corresponderam ao nosso chamado de construção da Civilização do 
Amor, de reiterar a nossa identidade de ser Igreja Jovem e de nossa misticidade, bem como 
de se verem como jovens amazônidas cultivadores do Bem Viver. 

É momento de construirmos mais uma etapa de nossa missão, que se dará na 
Assembleia Arquidiocesana da Pastoral da Juventude, que será de 27 a 29 de 
maio de 2022, no Centro de Formação Emaús, cujo objetivo é acreditar na nossa 
caminhada, refletindo e revirando a estrutura na qual nos encontramos. Vamos refletir o 
tema “Juventude, é momento de esperançar a nossa identidade” e seremos 
guiados pela iluminação bíblica “Hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos...” 
(Jeremias 1, 10). 

Juntos e juntas, vamos somar forças para apontarmos os caminhos que 
desejamos para a PJ em nossa arquidiocese. Por isso, tragam em suas borocas as esperanças 
de seus grupos de base, suas realidades, seus sonhos e ideias que irão nortear este novo 
tempo da nova coordenação. E não se esqueçam de que este será um espaço de deliberações, 
planejamentos e avaliação e, portanto, devem estar atentos ao que será pensado e decidido, 
afinal, sois representantes de vossas paróquias e áreas pastorais. 

Desde já agradecemos a cada um e a cada uma que atender ao nosso chamado de 
apontar os novos rumos da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Santarém. Que a Mãe 
Conceição os abençoe. Amém! 

 
Cordialmente, 

 
Coordenação Arquidiocesana da PJ da Arquidiocese de Santarém 



 
ALGUMAS INFORMAÇÕES SÃO IMPRESCINDIVEIS PARA OS 

PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA 
 

1- O QUE É A ASSEMBLEIA?: A Assembleia é o espaço soberano de deliberação, 
avaliação e planejamento da PJ de nossa arquidiocese. Realiza-se de três em três anos, salvo 
em casos extraordinários (Como no caso desses tempos pandêmicos). Na assembleia: 
avaliamos a caminhada da PJ; posicionamo-nos sobre temas relacionados à juventude, 
definimos linhas de ação comum sobre a caminhada; e definimos o modelo de organização 
da PJ na Arquidiocese, assim como indicamos, elegemos ou atribuímos tarefas, cargos e 
nomes conforme o modelo votado. 
 
“A Assembleia pretende ser um espaço de partilha, reafirmação de nossa missão e identidade 
como Igreja Jovem, e, sobretudo, de provocação para lançarmos nosso olhar para novos 
horizontes e novas perspectivas de evangelização da juventude a partir do chão de nossa 
realidade, sendo verdadeiros protagonistas da história, construída a partir de um novo olhar, 
caminhando com Jesus na contramão.” 
 
2- DATA: 27, 28 e 29 de maio de 2022. 
 
3- LOCAL: Centro de Formação Emaús. 
 
4- DELEGADOS-PARTICIPANTES SERÃO COMPOSTOS POR: Jovens e assessores 
(mulheres e homens), de todas as paróquias e áreas pastorais da Arquidiocese de Santarém, 
preferencialmente ligados/as à Pastoral da Juventude, observando-se a seguinte proporção: 
 

 02 Jovens por paróquia/área pastoral (com direito a voz e voto);  

 01 Assessor/a por paróquia/área pastoral (com direito a voz);  

 03 pessoas da Coordenação Arquidiocesana (com direito a voz e voto);  

 01 Assessora Arquidiocesana (com direito a voz); 

 01 jovem de cada expressão juvenil (com direito a voz); 

 01 padre responsável pelo Setor Juventude (com direito a voz); 

 Convidados (com direito a voz);  

 Equipe de apoio, se houver (com direito a voz). 

5- PERFIL DOS DELEGADOS:  

 Garantir a paridade/proporção de gênero;  

 Ser de coordenação de grupo de base, de área ou região;  

 Ter sido eleito delegado em um espaço deliberativo, se possível;  

 Idade mínima de 18 anos e máxima de 29 anos, no caso de liderança jovem, e um ano de 
caminhada na PJ;  

 Idade mínima de 30 anos, no caso da vaga do assessor. 

6- TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (regiões 1, 2, 3, 4, 5) e R$ 70,00 (regiões 6, 7, 8, 9, 
10, 11 e 12). 

Obs.: Cada paróquia ficará responsável de levar 1 cesta básica de alimentos não 
perecíveis para a assembleia. 

7- INSCRIÇÃO: A inscrição e a entrega do valor da taxa serão feitas na secretaria do Centro 
Arquidiocesano de Pastoral. O pagamento da inscrição deve ser feito durante o ato da 
inscrição. 



 
 

OBS.: O Centro Arquidiocesano de Pastoral está localizado na Rua Maestro 
Wilson Dias, 634 – Altos da Catedral Metropolitana V.S.ª da Conceição. E 
funciona de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã de 08h00min às 
11h30min e pela tarde das14h00min às 17h30min. 
 
8- PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: Será no período de 15 de abril à 06 de maio de 2022. 
 
9- HOSPEDAGEM: Cada pessoa ficará hospedada nos alojamentos no Centro de 
Formação em Emaús. 
 
10- O QUE SE DEVE TRAZER:  
 

 Bíblia; 

 ODJ; 

 Rede; 

 Cordas; 

 Lençol; 

 Caneta; 

 Caderno para anotações; 

 Materiais de higiene pessoal; 

 Bandeira ou camisa do seu grupo de jovens; 

 Máscaras e álcool em gel. 
 
11- CONTATOS PARA INFORMAÇÕES GERAIS DA ASSEMBLEIA:  

 
Coordenadora Arquidiocesana da PJ:  
Diana Maria ---- (93) 99123-3153 

Secretário Arquidiocesano da PJ:  
Cássio Breno ---- (93) 99118-6388 

 
E-mail: pj.diocese.santarem@gmail.com 
 

† Dom Irineu Roman, CSJ 
(Arcebispo Metropolitano) 

 

Pe. Cleonildo Paulo 
(Coordenador Arquidiocesano de Pastoral) 

 
 

 
Diana Maria Gomes de Carvalho 

(Coordenadora Arquidiocesana da Pastoral da Juventude) 
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