
 

 

 

 

 
CLIMA 2012

 

Vamos lá onde os jovens estão (C.83). Inspirada 

nesse chamado, a Coordenação de Evangelização 

realizou, de 18 a 20 de maio, o Curso de Liderança 

Marista - CLIMA, nos seis regionais da Pastoral 

Juvenil Marista (PJM), com sedes em Belém/PA, 

Surubim/PE, Aracati/CE, Ceilândia/DF, Vila Velha/ES 

e  Belo Horizonte/MG. 

Este ano, o evento trouxe um tema comum aos 

participantes, o documento Evangelizadores entre 

os Jovens, que reúne as orientações do Instituto 

Marista sobre a atuação com as juventudes. O lema 

para motivar e acolher as lideranças do Ensino 

Médio foi “Jesus se aproximou e começou a 

caminhar com eles” (Lc 24, 13-15).  

A equipe da Coordenação de Evangelização apoiou a organização do CLIMA com videoconferências 

preparatórias, subsídios para reflexão, além do acompanhamento presencial dos encontros. A programação foi 

elaborada em cada regional, com dinâmicas, partilhas e a participação de convidados. Os grupos refletiram 

sobre quem são os jovens e onde eles estão; quais são os valores e convicções; a PJM como lugar privilegiado na 

evangelização dos jovens; além de realizar visitas solidárias. 

Ao todo, o CLIMA reuniu 486 participantes, entre educandos, Irmãos e assessores de PJM. 

A Pastoral Juvenil Marista tem como objetivo a evangelização dos jovens, com enfoque no projeto de vida, em 

sintonia com a fé, o espírito de família, o protagonismo, os direitos humanos, a confiança, a convivência, o 

cuidado com o próximo e o mundo.  

A publicação Evangelizadores entre os Jovens é resultante do trabalho da Comissão Internacional, designada 

pelo Ir. Emili Turú, Superior Geral, para sistematizar e orientar a atuação da PJM no Instituto Marista. A 

proposta é trazer a evangelização como centro das prioridades das ações apostólicas, tornado Jesus Cristo 

conhecido e amado. O documento está disponível nas Unidades Maristas e no www.champagnat.org. 

Confira, abaixo, as fotos do CLIMA 2012. 
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Momento de integração entre os jovens 

http://www.champagnat.org/


 

 

 

 

 

 

 

Regional Centro – Celiândia (DF) 

 

Regiona Nordeste I – Surubim (PE) 

 

Regional Nordeste II – Aracati (CE) 

 

Regional Norte – Belém (PA) 

 

Regional Sudeste I – Belo Horizonte (MG) 

 

Regional Sudeste II – Vila Velha (ES) 


