Pastoral da Juventude
Diocese de Barretos
AcamPJ2016
XI Acampamento da Pastoral da Juventude

“Que ninguém o despreze por ser Jovem”! "
Queridos jovens,

(1Timóteo 4,12)

O DNJ de 2008 teve como tema: “Juventude e os meios de comunicações” e
lema: “queremos pautar as razões do nosso viver” e as principais reflexões em torno
dessa temática, foram: Como estão sendo ouvidos os gritos da juventude? Como a
sociedade e os meios de comunicação apresentam esses anseios da juventude? Aliás,
como a juventude tem sido mostrada pelos meios de comunicação? Como promotores
da violência ou como vítima dela? Como protagonistas da vida, ou como promotores
da morte? Como a juventude está utilizando esses meios de comunicação?Qual a
importância da comunicação na nossa vida? Como ela influencia nos
relacionamentos? Que meios usamos para nos comunicar, expor nossas idéias,
mostrar quem somos?
Achamos peculiar retomar essa reflexão nesse ano da misericórdia, para
despertar nos pjoteiros e pjoteiras, a consciência critica da realidade da juventude na
sociedade hoje, dando assim, possibilidades de levantar a sua voz e denunciar toda
visão equivocada que a mídia, a sociedade tem sobre a juventude. “Que ninguém o
despreze por ser Jovem”! (1Timóteo 4,12)
Tomando consciência dos meios que os despreza por serem jovem, que
corrompe a sua dignidade de filhos, é necessário a volta, a volta a casa paterna,
porque somente lá no colo do Pai, encontrará força, coragem, sabedoria e
discernimento para estar no mundo e não deixar corromper-se, usar-se por Ele, é
somente no colo do Pai, que manteremos o nosso olhar e a nossa mente aberta para
lutar contra toda violência, mentira e injustiça, cometida contra a juventude.
É acreditando no protagonismo da juventude que a Pastoral da Juventude da Diocese
de Barretos convida você e seu grupo para o nosso XI AcamPJ da Diocese de Barretos, que
acontecerá nos dias 28 e 29 de maio de 2016, na Paróquia São João Batista,em Olímpia. O
encontro será iniciado às 14h, do dia 28, com a acolhida e credenciamento; a conclusão das
atividades está prevista para as 13h, do dia 29.
O XI AcamPJ, tem como tema: “Jovem, Deus te quer por inteiro”, e lema: “Um
pezinho aqui, um pezinho acolá”. Teremos momentos de reflexões, palestras, partilhas,
oração, os quais nos ajudará a tomar consciência do que me afasta, do que me escraviza,
deixando-me cego aponto de desprezar a minha dignidade de filho e filha de Deus, o que
me leva á abusar dos dons que recebi da liberdade do Pai.
Através dessas reflexões entenderemos, que a convocação do Papa Francisco para o
ano da Misericórdia é um pedido singular a cada jovem, para que, abandone a sua vida, ao
amor misericordioso de Deus. Para isto, precisa tomar consciência daquilo que o leva ainda
a desprezar a sua juventude e viver a liberdade de maneira erronia. Deus nos deixa livre,
mas nos quer por inteiro, e nos quer livres e libertos de todo o pecado, para isto precisamos
permitir que Ele mesmo nos dê essa libertação. Para que isto aconteça a sua presença será
indispensável nesse AcamPJ, porque é o próprio Jesus que te chama! E você já disse sim!.
As vagas para o encontro serão limitadas a 8 (oito) participantes por grupo, por isso,
faça sua inscrição até o dia 20 de maio. As inscrições deverão ser realizadas exclusiva e
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antecipadamente pelo email oficial da Pj: pj@diocesedebarretos.com.br.
A taxa de participação é de R$ 20,00, correspondendo à alimentação, material e
hospedagem; a mesma deverá ser paga no momento do credenciamento. É importante
realizar a inscrição pelo email para que recebam as orientações prévias para o encontro e
para que possamos receber melhor os jovens.
Aqueles que desejarem, poderão buscar maiores informações pelo e-mail acima citado,
junto à equipe diocesana ou pelos telefones 17 98194-5430 / 16 99329-0188.
Pedimos a todos que espalhem este e-mail a todos os PJoteiros e PJoteiras, liguem para
os jovens, convidem o maior número possível para participar desse momento importantíssimo
da nossa história.

Com minhas orações,

Ir. Ivone Oliveira Bispo (AST)
Assessora Diocesana da Pastoral da Juventude
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PJoteiros e PJoteiras,fiquem atentos às orientações que preparamos para que
nosso encontro seja um grande sucesso!

O QUE LEVAR?
Roupas/Sapatos/Agasalho
Toalha/Lençol/Travesseiro/Colchonete
Barraca
Produtos de higiene pessoal
Bíblia
Caneca

REGRAS, DIREITOS E DEVERES













Aproveite ao máximo as atividades;
Observe os horários, eles devem ser cumpridos;
Conviva com alegria, disposição, otimismo, compreensão, cooperação e amor;
Cuide de seus objetos pessoais, mantenha suas coisas em ordem;
Colabore em tudo o que for preciso, afinal, você faz parte do grupo;
Aproveite este tempo para se aproximar de Deus e das pessoas;
É proibido meninos entrarem no alojamento das meninas e vice-versa;
Ler atentamente e assinar o termo de compromisso no ato do credenciamento;
Cresça um pouco mais, concentre-se no recado que Deus tem para a sua vida;
Será proibido fazer qualquer espécie de brincadeira com qualquer pessoa que não
esteja disposta a brincar, ou seja, respeite o seu amigo;
Qualquer problema, dúvida ou dificuldade comunicar a equipe de coordenação.
NÃO SE ESQUEÇAM DE COLOCAR NA MALA, MUITA ALEGRIA!!
AGUARDAMOS VOCÊS!
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“Jovem, Deus te quer por inteiro”
Olímpia, 28 e 29 de Maio de 2016

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

DataNasc:

Endereço:

Nº

Bairro:

CEP:

Cidade:

Fone(Resid.):

(Coml.):

(Celular):

/

/

E-mail:
Trabalha? ( ) Não ( )Sim

Profissão:

Escolaridade: ( )Fundamental

( ) Médio

( )Universitário

( )Superior

Paróquia:
Nome do seu grupo/Número de integrantes:
Há quanto tempo você participa:

Função: ( ) Assessor ( ) Coordenador ( ) Participante

Orientações:
➢ O encontro acontecerá nos dias 28 e 29 de maio de 2016, na Paróquia São João
Batista, em Olímpia.
➢ O ponto de encontro será a Rodoviária. A recepção ocorrerá a partir das 14h00 do dia
28. O encerramento do Encontro será após o almoço, por volta das 13h00, do dia 29.
➢ Os participantes deverão levar: roupa de cama e banho, objetos de higiene pessoal,
Bíblia, terço e barracas.
➢ Todos os participantes deverão assinar o TERMO DE COMPROMISSO com o Encontro.
➢ Os participantes menores de 18 anos deverão trazer termo de autorização assinado
pelos pais.
➢ A colaboração é de R$ 20,00, e é referente à inscrição, alimentação, material e
hospedagem.
➢ Fale com o coordenador do seu grupo, pois as vagas são limitadas a 8 (oito)
participantes por grupo. Se houver vagas remanescentes, elas serão cedidas aos
grupos que solicitarem, após o dia 20/05.
➢ Envie essa ficha preenchida para pj@diocesedebarretos.com.br
➢ Você receberá outras informações via e-mail, após enviar sua inscrição.
ORGANIZAÇÃO: Pastoral da Juventude da Diocese de Barretos.
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