
CARO IRMÃO E IRMÃ DE CAMINHADA 

Neste dia tão especial, 23 de junho de 2018 

onde nos reunimos para celebrar nossos 32 

anos de Evangelização nesta Diocese, 

Regionais, Paróquias e Comunidades, quero 

nesta carta expressar a minha alegria e 

entusiasmo. Estamos também lançando a 

campanha de enfrentamento aos ciclos de 

violência contra a mulher. 

A PJ que sempre valorizou os sinais e a 

presença da vida, que sempre acolheu e 

acolhe a diversidade juvenil continua sua missão profética nesta Diocese, buscando 

sempre sabedoria do alto para garantir aos projetos e a caminhada muita luz e 

discernimento. 

Agradeço imensamente todos aqueles, que nesses 32 anos estiveram a frente de 

nossa linda Pastoral. Pessoas que se dedicaram, se doaram e se comprometeram 

em fazer a história. 

E nós continuamos plantando, outros colherão. Neste tempo tivemos erros e 

acertos, alegrias e tristezas, porém a missão e o compromisso de batizados sempre 

estiveram presentes nos jovens que por aqui passaram, pejoteiros e pejoteiras 

repletos de garra, fé e compromisso. Sabemos que muito já fizemos, porém muito 

ainda tem que se fazer. Precisamos intensamente acolher, formar e cuidar de 

nossos grupos de jovens, ou grupos base como chamamos. Sem eles não se tem 

PJ, os grupos têm a missão de levar Jesus a toda juventude, muito mais aqueles 

que vivem sem perspectiva de vida, aqueles que andam frustrados pelo sistema que 

ainda hoje oprime e escraviza. Queremos uma juventude ousada, guerreira e que 

faça a diferença na sociedade. 

Lembro da fala de Dom Vilson Basso, referencial da Juventude na CNBB, em 20 de 

Janeiro de 2015 no Encontro Nacional em Manaus disse ele “A PJ é a maior escola 

de formação de lideranças da Igreja do Brasil”. Que bom ouvir essas palavras e 

saber que não estamos só na caminhada, uma rede pejoteira de jovens trabalha dia 

e noite à formação de nossa juventude. 

Por fim não poderia de dizer: “É necessário e urgente discutir o protagonismo do 

Jovem, sua participação ativa e construtiva na escola na sociedade, na política 

e na Igreja”. 

Com meu carinho fraterno 

Cachoeiro de Itapemirim – ES 23 de Junho de 2018 

Do irmão coordenador Diocesano: 

Venagino da Cunha Bernardi 


