
 

 
ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM 

         PASTORAL DA JUVENTUDE 

 

 

V MOCHILAÇO ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE 

 

CARTA CONVITE 

 
              “Jovens, façam de sua juventude a ocasião decisiva para definir sua vida. 

Como opção pelo Reino, no seguimento de Jesus. 

Sejam radicais, alegres, servidores. Vivam a comunidade. 

Vivam a cidadania. Vivam a família.” 
 (Dom Pedro Casaldáliga). 

Aos Párocos 

Vigários 

Agentes de Pastoral 

Pjoteiras e Pjoteiros e à Juventude Amazônida da Arquidiocese de Santarém. 

 

Saudações pjoteiras! 

 

Na Pastoral da Juventude, a mística alimenta a ação e a ação enriquece a mística, é 

nesse sentido que cheios de Esperança e com muito carinho anunciamos o V MOCHILAÇO da 

Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Santarém. Animados na certeza de celebrar a vida, a 

convivência comunitária, o Cristo que aponta para a Amazônia, que tem sede de juventude, sede de 

uma igreja Jovem, lançamo-nos em missão para proporcionar aos jovens beberem das fontes de 

formação, convivência, comunitariedade, missão, mística e em busca da construção da Civilização 

do Amor.  

Deus pai, que criou com infinito amor cada ser do universo, chama-nos a ser seu 

instrumento para escutar o grito da Amazônia e praticar o evangelho cuidando de sua criação, 

respeitando os povos da floresta cuidadores da casa comum.  

É momento de construirmos mais uma etapa de nossa missão, que se dará no V 

Mochilaço, cujo objetivo é acreditar, sonhar e florescer a caminhada da juventude da Arquidiocese, 
refletindo e revirando a estrutura na qual nos encontramos. Assumindo-nos como jovens 

compromissados a lutar em defesa da Amazônia, esse ano iremos refletir o tema: “Juventude em 

defesa da Casa Comum” e lema “Dos sonhos da Juventude fazemos florescer o Bem Viver”, e  

seremos guiados pela iluminação bíblica “Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da 

terra até mim” (Gn 4, 10). 

À luz da radicalidade do Evangelho, convidamos vocês jovens a protagonizar esse 

bonito, corajoso e profético momento de fé vivida, em que somos chamados a ter o espírito de um 

novo tempo para priorizemos o local no qual estamos inseridos na atual conjuntura que vivemos. 

Desde já agradecemos a cada um e a cada uma que atender ao nosso chamado missionário da 

Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Santarém. Que Nossa Senhora da Conceição nos 

abençoe! 

 

Cordialmente, 

 

 

Coordenação Arquidiocesana da PJ da Arquidiocese de Santarém 

 

 

 



 

 

 

ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PARTICIPANTES DO          

V MOCHILAÇO 

 “O Mochilaço remete às tantas vezes em que os jovens pegam suas mochilas e deixam suas casas 

para participar de encontros, formações, missões e retiros. Queremos que cada jovem traga suas 

mochilas carregadas de sonhos e as levem de volta cheias de esperança, compromisso e de frutos, 

para animar a caminhada em suas próprias comunidades. Para tantos sonhos, esperanças e frutos, 

não basta apenas uma mochila, nem mesmo um mochilão: é preciso um MOCHILAÇO!” 

1- DATA: 23,24 e 25 de setembro de 2022. 

 

2- LOCAL: Paróquia São Paulo Apóstolo – Comunidade de Jacamim. 

 

3- PARTICIPANTES SERÃO COMPOSTOS POR: Jovens (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: 

 03 Jovens por paróquia/área pastoral – garantir a paridade de gênero;  

 Convidados;  

 Equipes de serviço. 

4- TAXA DE INSCRIÇÃO:  

 R$ 60,00 por Mochileiro;  

 A inscrição dará direito ao Kit do Mochileiro. 

5- INSCRIÇÃO:  

 1ª etapa: 10 de Agosto a 01 de Setembro – as vagas serão destinadas para as 

paróquias/área pastorais; 

 2ª etapa: 02 de Setembro a 12 de Setembro – as vagas remanescentes da primeira etapa 
serão destinadas de forma livre para qualquer paróquia/área pastoral que tenha interesse em 

participar;  

 A inscrição deve ser realizada via formulário Google Forms pelo link: 
https://docs.google.com/forms (Qr code no final da carta) ou no Centro de Pastoral da 

Arquidiocese de Santarém. 

 

6- FORMAS DE PAGAMENTO: 

 O participante deverá efetuar o pagamento da inscrição por meio da conta bancária (não se 
esqueça de nos enviar o comprovante de depósito por meio do WhatsApp  (93) 98108-9705/ 

(93) 99218-8788). 

 

BANCO NUBANK 

Nome ITAYANE JERSICA 

Chave Pix: (93)99129-2133 

 

 Para as paróquias/áreas pastorais que não conseguirem efetuar o depósito bancário, pode 
procurar o atendimento no Centro Arquidiocesano de Pastoral. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGsiK7ktHdFDxfCt7r-AD49Qyv79dDOcSP1ZWUUBAakb_Vsg/viewform?usp=pp_url


 

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- HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: Cada Jovem ficará em uma residência das diversas 

famílias da Paróquia acolhedora, que já aguardam ansiosas para lhes conhecer e acolher nestes dias, 

certamente será uma experiência maravilhosa, por isso é necessário que você venha de coração 

aberto. Quanto à alimentação será por conta da organização do V Mochilaço e Paróquia acolhedora. 

 

10. TRANSPORTE ATÉ JACAMIM: A organização do V Mochilaço está articulando uma 

equipe especial de acolhida.  

 Para os mochileiros que precisarem de transporte de ida haverá ônibus saindo da Praça da 
Igreja da Matriz, às 14h30 do dia 23/09, conforme previsto no ato da inscrição. 

 Para o retorno dos Mochileiros haverá ônibus de volta após o encerramento do encontro, 

com destino final na Praça da Igreja da Matriz. 

 

9- O QUE SE DEVE TRAZER:  

 

 Bíblia; 

 ODJ; 

 Rede; 

 Cordas; 

 Lençol; 

 Materiais de higiene pessoal; 

 Bandeira ou camisa do seu grupo de jovens; 

 Máscaras e álcool em gel. 

 

10- CONTATOS PARA INFORMAÇÕES GERAIS DO V MOCHILAÇO:  

 

Sandrielem Vieira - (93) 98108-9705 

 

Joilson Anjos - (93)99218-8788

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

 

† Dom Irineu Roman, CSJ 

(Arcebispo Metropolitano) 

 

Pe. Cleonildo Paulo 
(Coordenador Arquidiocesano de Pastoral) 

 

 

 

Cecília Nascimento          Joilson Martins           Sandrielem Vieira 

(Coordenadores da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Santarém) 

 

 

 

 QR Code para inscrição. 
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