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Caro/a Participante, Animador/a, Assessor/a, Irmão! Você 

que, de alguma maneira, tem contato com este documento e com 

a vida da Pastoral Juvenil Marista da Rede Marista!

Você tem em mãos a segunda edição, revisada e amplia-

da, do Marco Operativo da Vivência Grupal da PJM. Revisada e 

ampliada porque, à medida que vamos caminhando, a própria 

experiência nos mostra aspectos que podem ser melhorados, 

destacados, enfatizados, além de outros que perdem relevância 

ao longo do trajeto.

A experiência é uma construção coletiva: realizamos com 

aqueles/as que caminham conosco. Também a revisão e am-

pliação do Marco Operativo foi uma construção coletiva. Nela, 

Animadores e Animadoras, Assessores e Assessoras, Equipe 

Provincial e alguns leitores críticos tiveram a oportunidade de 

contribuir. A contribuição de cada um e cada uma é singular, úni-

ca, pois é fruto de seu olhar, sua experiência e seu envolvimento 

com a PJM.

O Marco Operativo é um referencial que norteia um cami-

nho a ser seguido, junto a outros documentos, entre ele as Dire-

trizes Nacionais da PJM e a Mística da PJM: caminho de educa-

ção e amadurecimento na fé. Enquanto as Diretrizes Nacionais e 

o documento da Mística dão unidade à caminhada nacional da 

PJM e revelam nossa identidade, o Marco Operativo apresenta a 

forma concreta de como organizamos nossos grupos.

 Todo esse conjunto só tem sentido com Participantes, Ani-

madores/as, Assessores/as e pessoas que se propõem a ca-

minhar porque acreditam. Acreditam em primeiro lugar no Deus 

da Vida e na sua proposta de vida, e “vida em abundância” (Jo 

10,10). Acreditam na Civilização do Amor como horizonte que dá 

sentido à vida. Acreditam na caminhada coletiva, de homens e 

mulheres que se unem e que tornam possível vivenciarmos si-

nais da Civilização do Amor. Acreditam em Maria e Marcelino 

como inspiração. Enfim, tem sentido porque nós acreditamos, 

nos envolvemos, fazemos caminho, no seguimento do Mestre 

de Nazaré, que ensinou a amar e dar a vida. 

Que o Marco Operativo possa se tornar vida na vida de 

nossos grupos. Possa inspirar muitas vivências que, com cria-

tividade e alegria, nos ajudem a amadurecer na construção do 

projeto de vida e na opção pela Civilização do Amor! Que o Deus 

da Vida continue a nos abençoar e inspirar! 

 Com o abraço fraterno e o desejo de muita vida para a PJM,

Ir. Deivis Alexandre Fischer

Vice-Presidente/Vice-Provincial
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1. Fazer memória faz parte da nossa mística, his-

tória e caminhada de Pastoral Juvenil Marista 

(PJM). A PJM, em nível de Brasil Marista, nasceu 

oficialmente em 2005, com o lançamento das 

Diretrizes Nacionais da PJM. As atividades rea-

lizadas com os/as adolescentes e jovens na 

Rede Marista (RS, DF, Amazônia), no entanto, co-

meçaram muitos anos antes, em movimentos 

como Juventude Marista (Jumar), Embarcações 

da Amizade e Renovação Marista (EDA/Remar) 

e Pastoral Juvenil Vocacional Marista (PJVM). 

Foram muitos os/as adolescentes, jovens, Ani-

madores/as, Assessores/as e Irmãos que pas-

saram por essa história nos Colégios, nas Uni-

dades Sociais e na PUCRS. Vamos conhecer 

um pouco dessa trajetória?

2. Até 2002, a atual Rede Marista (Província Ma-

rista do Rio Grande do Sul) era dividida em duas 

Províncias: a de Porto Alegre e a de Santa Ma-

ria. Cada uma delas teve uma experiência de 

atuação com adolescentes e jovens muito sig-

nificativa, ambas primando pela vivência grupal 

como pedagogia orientadora.

3. Na então Província Marista de Porto Alegre, a or-

ganização de grupos de adolescentes e jovens 

iniciou em 1978, quando os Irmãos Delvino De-

cezero e Inácio Etges foram à Colômbia para 

conhecer melhor um projeto desenvolvido por 

lá, chamado Renovação Marista (Remar). Após 

a viagem, os Irmãos buscaram adequar a expe-

riência que viram à nossa realidade, tentando 

construir algo mais próximo de uma Pastoral 

da Juventude. Em dezembro de 1982, o Remar 

foi oficialmente assumido pela Província de 

Porto Alegre. Foi nesse mesmo ano que se 

iniciaram as atividades com os adolescentes e 

jovens em Santa Cruz, Lajeado e Garibaldi. Em 

1984, ocorreu o primeiro Encontro de Jovens, o 

Jumarão, na cidade de Garibaldi e foi nesse en-

contro que o nome Jumar (sigla de Juventude 

Marista) passou a ser adotado para os grupos 

de adolescentes e jovens.

4. Já na Província Marista de Santa Maria, o movi-

mento de adolescentes e jovens EDA/Remar 

iniciou em 1994, fruto da dedicação de jovens 

Irmãos que iam para o Escolasticado em Floria-

nópolis, Santa Catarina. O movimento tinha sua 

sistematização feita com linguagem náutica, e o 

processo de formação era representado por um 

sistema de travessias. O EDA era direcionado 

aos adolescentes do Ensino Fundamental, en-

quanto o Remar era voltado aos adolescentes 

e jovens do Ensino Médio. Em 1999, houve uma 

mudança significativa no processo, por dois 

motivos: os Irmãos passaram a não ir mais para 

a Província Marista de Santa Catarina fazer o 

Escolasticado1, de onde traziam inspiração para 

manter o Movimento, e também por este não 

satisfazer mais às necessidades da época. Nas-

ceu, então, a Pastoral Juvenil Vocacional Maris-

ta (PJVM) com uma metodologia pastoral que 

atendia a outras realidades, não apenas dos/as 

adolescentes e jovens dos Colégios Maristas.

1 - Com a reorganiza-
ção das Províncias 
na região Brasil, 
Santa Catarina 
passou a fazer parte 
da Província Marista 
Brasil Centro-Sul.
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5. A partir da unificação das duas Províncias, em 

2002, e a criação da Província, iniciou-se um 

processo de sistematização das metodolo-

gias utilizadas. Foi mantido o nome Juventude 

Marista, com a sigla Jumar, mas com um foco 

mais pastoral, respeitando as experiências 

realizadas em cada uma das Províncias origi-

nárias nesse processo de reestruturação.

6. Os primeiros indícios do surgimento da PJM co-

meçam a aparecer depois do III Encontro Nacio-

nal Marista de Jovens, que ocorreu em Natal, no 

ano de 2003, e apontou para a necessidade de 

uma linguagem mais unificada, respeitando a 

diversidade do País. A Comissão de Evangeliza-

ção do então Secretariado Interprovincial Maris-

ta (Simar) designou um grupo de estudos para 

elaborar e sistematizar, de forma coletiva, com 

três representantes de cada uma das novas 

Províncias e Distrito Maristas do Brasil (Provín-

cia Marista Brasil Centro-Norte, Província Marista 

Brasil Centro-Sul, Província Marista do Rio Gran-

de do Sul e Distrito da Amazônia), as metodo-

logias empregadas no serviço de evangelização 

aos adolescentes e jovens em nível de Brasil 

Marista. A culminância se deu em janeiro de 

2005, quando foi realizado o primeiro Encontro 

Nacional de Assessores/as da Pastoral Juvenil 

Marista em Florianópolis, Santa Catariana. Na 

ocasião, foram discutidas, analisadas e aprova-

das as Diretrizes Nacionais da PJM (DNPJM). 

Você quer saber mais dessa his-
tória? Então fica aqui uma dica: 
procure pelo livro Caminhando 
sem parar... A história do trabalho 
com os jovens na Província Ma-
rista do Rio Grande do Sul - Do 
JUMAR à PJM, que consta na bi-
blioteca ou no Serviço de Pasto-
ral da sua Unidade. 

7. A PJM não foi fruto apenas de uma mudança 

de nomenclaturas, mas de uma caminhada de 

muito discernimento e aprofundamento. Foi 

a opção consciente de que a metodologia do 

Movimento já não respondia mais às necessi-

dades dos/as adolescentes e jovens. Era pre-

ciso uma nova metodologia que ampliasse 

horizontes e que partisse da realidade dos/as 

interlocutores/as. Passou-se, então, a utilizar a 

metodologia Pastoral, impregnada de uma no-

vidade: os lugares teológico-pastorais no pro-

cesso de educação e amadurecimento na fé.
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Protagonismo Juvenil2

8. Protagonismo deriva do grego protos (prin-

cipal) e agonistes (lutador/a), resultando em 

lutador/a, ator/a principal. A PJM acredita no 

protagonismo das adolescências e juventudes 

como princípio pedagógico-evangelizador, em 

que adolescentes e jovens são os atores prin-

cipais, cabendo-lhes a responsabilidade de vi-

ver o seu projeto de vida como sujeitos autô-

nomos e construtores de sua caminhada.

9. Faz-se cada vez mais necessário propor-

cionar condições e espaços para que ado-

lescentes e jovens exerçam o seu protago-

nismo; incentivá-los/as no exercício de ser 

Sal da Terra (Mt 5,13), dando significado às 

suas vivências, sendo presença positiva no 

contexto em que vivem, e Luz do Mundo (Mt 

5,14), onde suas marcas contribuirão para 

um mundo melhor através do exemplo, do 

testemunho, de relações saudáveis em seu 

cotidiano e com as pessoas ao seu redor, 

na certeza de que seu projeto de vida está 

contribuindo para a construção da Civiliza-

ção do Amor.

Formação Integral3

10. Quando a PJM assume o princípio da forma-

ção integral, quer ajudar a construir sujeitos li-

vres, autônomos, criativos, críticos, cuidantes, 

felizes, optando pela integralidade e supondo 

que a ação de educação na fé parta dos/as 

adolescentes e dos/as jovens e das pergun-

tas que fazem para entender o mundo que 

lhes cabe viver e construir.

11. A formação integral engloba as dimensões 

da pessoa e seus diversos processos, que 

não se reduzem somente à experiência gru-

pal.  O quadro4 serve para a visualização di-

dática das dimensões:

2 - Para apro-
fundamento, 
sugerimos a lei-
tura de Juventude, 
acompanhamento 
e construção de 
autonomia, p. 
125-131; Escola de 
educadores/as 
de adolescentes e 
jovens: formação 
para acompanha-
mento juvenil, p. 
50-55 e Evange-
lização da Juven-
tude, documento 
85 da CNBB, p. 
64-70.

3 - Para aprofun-
damento sobre 
este tema, su-
gerimos a leitura 
de Civilização do 
Amor: projeto e 
missão, p. 205-
242, e Escola de 
educadores/as 
de adolescentes e 
jovens: formação 
para acompanha-
mento juvenil, p. 
50-55.

4 - PERONDI, 
Maurício. Jovens 
da Pastoral da Ju-
ventude Estudantil: 
aprendizados na 
experiência, p. 41.

Dimensão Pergunta Relação Área Chamado

Personalização
Quem sou 
eu?

Eu
Dimensão 
Psicoafetiva

Ser, possuir-se, 
conhecer-se

Socialização 
Integração

Quem é o 
outro?

Outro
Dimensão 
Psicossocial

Conviver, 
comunicar-se, 
partilhar

Sociopolítica
Onde estou? 
O que eu 
faço aqui?

Sociedade
Dimensão
Política

Situar-se, 
comprometer-
se historica-
mente

Teológica
De onde 
venho? Por 
que existo?

Transcendên-
cia/ Deus

Dimensão 
Mística ou 
Teologal

Transcender-se

Capacitação 
Técnica

Como fazer? Missão
Dimensão 
Técnica ou 
Metodológica

Fazer, construir

Vocacional
Que sentido 
vou dar à 
minha vida?

Mundo/ 
natureza/ 
Cosmos

Dimensão 
Vocacional

Dar sentido à 
existência



2322

12. A PJM acredita que essa formação se dá de 

maneira processual, não apenas por eventos 

isolados, respeitando as etapas e fases de 

crescimento do grupo e da pessoa, escutando 

as necessidades e provocando novas pergun-

tas para esta mesma realidade em que os/as 

adolescentes e jovens estão situados/as. Dá-

-se, também, por meio de atividades realiza-

das no e pelo grupo durante todo o tempo de 

caminhada, unindo teoria e prática, reflexão e 

ação. Partimos da prática de nossa realidade, 

refletimos sobre ela à luz do Evangelho e de-

cidimos como atuar, avaliando e celebrando 

sempre o nosso caminhar.

Método5

13. O método - do grego méthodos, caminho para 

chegar a um fim - é a maneira de dizer, de pro-

ceder e fazer uma coisa segundo certa ordem. 

É um caminho intencional para se alcançar o 

conhecimento e a demonstração de sinais de 

uma verdade.

14. Assumir um método é assumir uma pedago-

gia, um modo de se relacionar, de agir com as 

pessoas e com os fatos. Na vivência do méto-

do está em jogo a visão de mundo, de pessoa 

humana, de Igreja, de sociedade, de política, 

entre outros. Consciente ou inconscientemen-

te, todos/as nós temos um método. Podemos 

até dizer que cada um de nós somos méto-

dos, no modo de ser e agir. Assim, é impres-

cindível saber explicar o método que se vive, 

ser coerente com ele e amadurecê-lo dia a dia.

15. A escolha do método mais adequado se dá em 

função da realidade ou contexto que se quer 

transformar (de onde partimos) e dos objetivos 

ou metas a alcançar (para onde queremos ir).

16. A PJM assume o método que leva em conta 

a vida dos/as adolescentes e jovens, a per-

sonalização e a socialização, o discernimento 

a partir da Bíblia, o compromisso a ser assu-

mido, a revisão e a celebração. Por isso, de 

forma muito decidida, diz que seu método é 

composto de cinco etapas interligadas: o ver, 

o interpretar a realidade, o agir, o avaliar e o 

celebrar6. 

17. Ver é o momento de perceber, desvelar e desco-

brir os elementos da realidade. Partir dos fatos 

concretos da vida cotidiana, buscando analisar 

os problemas e avanços. Ao “ver” a realidade, 

encarnando-nos nela, a visão vai permitir uma 

perspectiva mais ampla, profunda e global, mo-

tivando a execução de ações transformadoras 

a partir do que se constatou.

18. Interpretar a realidade7 é o momento de analisar 

os fatos à luz da fé, das ciências, da Palavra de 

Deus e dos ensinamentos da Igreja, para que se 

possa descobrir o que está ajudando ou impe-

6 - Para aprofun-
damento, sugeri-
mos a leitura de Ci-
vilização do Amor: 
projeto e missão, 
p. 300-307; Dire-
trizes Nacionais 
da Pastoral Juvenil 
Marista, p. 123-125 
e Evangelizadores 
entre os Jovens, p. 
89-91.

7 - Evangelizadores 
entre os Jovens, 
p. 90.

5 - Para aprofunda-
mento, sugerimos 
a leitura de Escola 
de educadores/as 
de adolescentes e 
jovens: formação 
para acompanha-
mento juvenil, p. 
76-77.
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dindo as pessoas de viver como irmãos/ãs e de 

construir a Civilização do Amor. É preciso ver e 

interpretar os acontecimentos sob a lente liber-

tadora de Deus, e perceber que Deus não está 

acima ou distante de nós, mas está vivo e pre-

sente, encarnado na história e na vida cotidiana.

19. Agir, a partir do Ver e do Interpretar, é o mo-

mento em que se percebe o que é possível 

fazer para resolver os problemas ou caminhar 

melhor como sociedade, de acordo com os 

valores do Reino. O agir nos desafia a sermos 

agentes transformadores/as e protagonistas, 

fazendo da vida um testemunho de fé e espe-

rança em Jesus Cristo, colaborando ativamen-

te na construção da Civilização do Amor.

20. Avaliar é momento de rever cada etapa. É 

um passo importante da metodologia, muitas 

vezes esquecido ou deixado de lado. Tomar 

consciência do presente, recordar o passado 

e visualizar o futuro. A avaliação precisa valori-

zar todas as conquistas alcançadas, ainda que 

pequenas. É hora de aprender com os erros e 

de se fortalecer com os avanços, revisando-os 

com olhar e atitude de esperança. Sua conse-

quência, se necessário, é um novo planejamen-

to.

21. Celebrar a percepção de conjunto de todo o 

processo: a descoberta do Deus da vida na 

realidade pessoal e social (ver), o encontro 

com ele na Palavra (interpretar), o compro-

misso com a transformação da realidade 

(agir), levam espontaneamente à celebração 

gratuita e agradecida da experiência vivida. 

Nesse espírito, celebra os acontecimentos e 

a própria vida, sob a luz da fé. A celebração 

possibilita a integração de fé e vida, festejan-

do conquistas, incorporando perdas, supe-

rando angústias e temores. As formas de ce-

lebração diferem de acordo com o momento, 

ambiente e cultura carregados de sentido e 

conectados no dia a dia de cada adolescente 

e jovem.

22. Mais do que um método, é um estilo de vida e 

uma espiritualidade que vive e celebra a desco-

berta da presença de Deus na história, a atitude 

de conversão pessoal e contínua, e o compro-

misso para a transformação da realidade.

Civilização do Amor8 
23. A expressão Civilização do Amor foi utilizada, 

primeiramente, pelo papa Paulo VI, que durante 

o seu pontificado estimulou esse modo de ser 

e convidou para a sua construção. O papa João 

Paulo II também retomou9 o uso do termo. A 

expressão passou a ser utilizada pela Pastoral 

Juvenil latino-americana nos anos 1980, e as 

experiências de grupos de jovens, que seguem 

uma metodologia pastoral, adotam-na como 

forma de compromisso com a transformação 

da sociedade, na construção do Reino de Deus.

8 - Para apro-
fundamento, 
sugerimos a leitura 
de Civilização do 
Amor: projeto e 
missão, p. 119-120; 
186-193.

9 - João Paulo II. 
Ângelus, 13 de 
fevereiro de 1994.
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24. A Civilização do Amor é um convite a viver 

os valores evangélicos em todos os âmbitos 

do corpo social; não é uma ideologia, mas 

uma visão do mundo a partir do Evangelho. 

É um compromisso positivo de adolescen-

tes e jovens, é optar por um sim à vida, sim à 

solidariedade, sim à liberdade, sim à verda-

de e ao diálogo, sim à participação, sim aos 

esforços em curso pela paz, sim ao respeito 

às culturas, sim ao respeito à natureza, sim 

à integração da América Latina e do Caribe. 

Opções nas quais têm primazia a comunida-

de da vida sobre os sinais de morte, a pes-

soa sobre o poder, a ética sobre a técnica, o 

trabalho sobre o capital, em que reina a pri-

mazia de Deus encarnado e transcendente, 

e de seu amor libertador em nossa história. 

Civilização do Amor é uma rejeição a tudo o 

que oprime a pessoa: não ao individualismo, 

não ao consumismo, não ao absolutismo 

do prazer, não à intolerância, não à injustiça, 

não à discriminação e à marginalização, não 

à corrupção, não à violência, não ao extermí-

nio de adolescentes e jovens. É recriar a cul-

tura de vida para todos/as: “Eu vim para que 

todos tenham vida e a tenham em abundân-

cia” (Jo 10,10).

25. Quando o processo da PJM assume a missão 

de ajudar a construir a Civilização do Amor 

está motivando Participantes, Animadores/

as, Assessores/as a terem seus projetos de 

vida pautados nos valores do Reino de Deus; 

a viverem no respeito, no amor ao próximo, 

na partilha, na vida coletiva e comunitária. 

Enfim, a construírem um mundo melhor para 

todos e todas a cada dia.

Espiritualidade10

26. O termo espiritualidade vem da palavra espírito 

(ruah: ar, sopro, respiração, o que dá movimen-

to, vida). Espírito não é uma parte do ser huma-

no, é o ser humano no seu todo. É aquele mo-

mento de nossa consciência pessoal que nos 

permite sentirmo-nos parte e parcela de um 

Todo que nos ultrapassa por todos os lados: o 

universo das coisas, das energias, das pessoas, 

das produções histórico-sociais e culturais.

27. Toda pessoa está animada por uma espirituali-

dade, porque todo ser humano, cristão ou não, 

religioso ou não, é fundamentalmente espiri-

tual. Toda mulher e todo homem são mais do 

que só biologia. É esse algo mais, muito mais, 

que os distingue dos outros animais. Perder 

essa dimensão profunda é deixar de ser hu-

mano, é embrutecer-se. 

28. Espiritualidade está relacionada com algumas 

qualidades do espírito humano tais como: amor, 

compaixão, paciência, tolerância, capacidade de 

perdoar, contentamento, noção de responsabili-

dade e noção de harmonia, que trazem felicida-

de tanto para si quanto para as outras pessoas. 

10 - Para aprofun-
damento, sugeri-
mos a leitura do 
documento Água 
da Rocha: espiritua-
lidade marista; Ca-
dernos Pastorais 2: 
Espiritualidade, p. 
7-17 e Evangeliza-
ção da Juventude, 
documento 85 da 
CNBB, p. 72-80.
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29. Considerando a dimensão espiritual do ser hu-

mano, há pessoas e instituições que optam por 

referenciais. O referencial da PJM é Jesus de Na-

zaré, vivenciado no carisma marista. Portanto, 

nossa espiritualidade é cristã.

30. A espiritualidade cristã é, por definição, a espiri-

tualidade de Jesus de Nazaré. A opção de Jesus 

deverá ser nossa opção, suas atitudes nossas 

atitudes, sua práxis nossa práxis. A palavra cristã 

não é apenas um adjetivo, é um substantivo vi-

tal. Poderá haver no cristianismo, nas diferentes 

Igrejas, nas várias congregações e institutos reli-

giosos adjetivações para a espiritualidade (lute-

rana, franciscana, marista...), porém sempre o que 

a definirá é o substantivo cristã.

31. Vivenciamos a espiritualidade cristã de um 

modo mariano e apostólico11. “Brota do amor 

de Deus, cresce pelo dom de nós mesmos, 

aos/às outros/as e nos conduz ao Pai” (C. 7). 

Maria é nossa inspiração como educadora; 

ela nos leva a seu Filho Jesus, pois sempre o 

carrega “em seus braços ou em seu coração”; 

inspira-nos a vivenciarmos as virtudes da 

simplicidade, humildade e modéstia, caracte-

rísticas de nosso jeito de ser. A nossa espiri-

tualidade é apostólica porque, como Igreja, se 

fundamenta nos Apóstolos e se manifesta na 

consciência da presença de Deus, tão cara a 

Marcelino Champagnat.

Igreja do Avental12

32. A Igreja do Avental pode ser uma forma de tra-

duzir toda a proposta enraizada no Evangelho 

e na pessoa de Jesus, uma Igreja baseada no 

serviço: “o Senhor se levantou da mesa, tirou 

o manto e, tomando uma toalha, amarrou-a na 

cintura” (Jo 13,4). Eis aí a Igreja do Avental. Ser 

Igreja13, segundo esse princípio, é estar a serviço, 

fazer-se servo do mundo, ajoelhar-se, deixar-se 

tocar pela realidade, servindo-a de maneira hu-

milde e despojada de interesse por benefícios 

ou recompensas. Servir é um ato de amor.

33. Através da vivência grupal, adolescentes e jo-

vens são convidados/as a fazer uma profunda 

experiência de si na relação com o/a outro/a e 

com a realidade em que vivem. São instigados/

as a se colocarem a serviço do próximo, princi-

palmente dos/as empobrecidos/as, vivendo a 

essência do Evangelho na construção de um 

mundo possível para todos/as. É a concretiza-

ção da vivência do amor.

12 - Para apro-
fundamento ver 
CIRCULARES DOS 
SUPERIORES do 
Irmão Emili Turú, 
Superior-Geral, de 2 
de janeiro de 2012.

13 - A palavra 
“Igreja” (ekklèsia, 
do grego ekkalein 
- chamar fora) 
significa convoca-
ção, assembleia. 
“Caracteriza-se 
por um coletivo de 
pessoas reuni-
das pela força do 
Espírito Santo, que 
acolhem o Reino 
de Deus como a 
utopia de suas vi-
das explicitando-O, 
construindo-O atra-
vés do seguimento 
de Jesus de Nazaré. 
A igreja não é o 
Reino de Deus/
Civilização do 
Amor, mas o seu 
sinal (concreção 
explícita) e instru-
mento (mediação) 
de implementação 
no mundo” (BOFF, 
Leonardo (1981). 
Igreja, carisma e 
poder. Petrópolis: 
Vozes, p. 16). 

11 - Cf. Água da Ro-
cha: espiritualidade 
marista, p. 14-15 e 
Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da 
PMRS, p. 15-16.
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34. A centralidade do processo está no amadure-

cimento na fé e na construção da Civilização 

do Amor com Participantes, Animadores/as, 

Assessores/as e Equipe Provincial. A metodo-

logia adotada para ajudar no amadurecimento 

na fé se compõe de Vivência Grupal, Encontros 

Provinciais, Organização e Interfaces. Tanto os 

Encontros Provinciais, a Organização, como as 

Interfaces estão em vista da Vivência Grupal. 

O acompanhamento é fundamental para que 

tudo o que é realizado ajude no amadureci-

mento na fé tanto pessoal, quanto grupal.
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4.
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Vivência Grupal: 
espaço de descobertas 
pessoais e comunitárias14

35. A vida cotidiana das pessoas está cheia de 

experiências grupais. Toda experiência social 

contém, em seu interior, alguma experiência 

de pequeno grupo. Mas é na adolescência e 

juventude que o fenômeno grupal se mani-

festa de maneira mais evidente, pois está na 

essência de suas vidas, sentem-se atraídos/

as para a vivência grupal. 

36. O grupo é o lugar da experiência e da vivência 

social e eclesial. É um conjunto de pessoas 

que se reúne sistematicamente com o desejo 

de fazer uma experiência de grupo. Deixam de 

ser indivíduos isolados e passam a fazer parte 

de um grupo. O grupo permite a intensificação 

dos laços comunitários, a construção da pró-

pria identidade, a partilha dos pontos de vista 

e experiências, a formação do senso crítico, o 

desenvolvimento de valores comunitários, o 

sentido de eclesialidade, de solidariedade, de 

seguimento de Jesus de Nazaré, de vivência 

da espiritualidade marista.

37. O grupo é uma opção pedagógica fundamen-

tal, mas também uma opção teológica15, porque 

o grupo é, por excelência, na vida dos/as ado-

lescentes e jovens, um espaço fundamental de 

14 - Civilização do 
Amor: projeto e 
missão, p. 243 e 
Evangelizadores 
entre os Jovens, 
números 143-147.

15 - Cf. O divino no 
jovem: elementos 
teologais para a 
evangelização da 
cultura juvenil, p. 
7-84. 

16 - Cf. Evangeli-
zação da juven-
tude: desafios e 
perspectivas, p. 
64-70. 

felicidade. Trata-se de grupo pequeno, no qual 

se pode conversar, escutar, viver, celebrar, ten-

do muitos sabores, saberes e crescimento.

38. Os grupos podem surgir em diferentes espa-

ços, como Escolas, Universidades, Unidades 

Sociais, Igrejas... e satisfazer os vários inte-

resses e finalidades: teatro, dança, música, 

esportes, ações de solidariedade, voluntaria-

do, religioso...

39. Na PJM, a vivência grupal deve ser entendida 

e vivida a partir da mística da PJM, em que as 

descobertas, valores, símbolos, lugares bíbli-

cos e maristas são o nosso jeito de vivenciar 

a formação integral: dimensão psicoafetiva 

(processo de personalização), psicossocial 

(processo de integração), teológica (proces-

so místico-espiritual), sociopolítico-ecológica 

(processo de participação-conscientização), 

capacitação técnica (processo metodológi-

co), vocacional (processo de amadurecimen-

to do projeto de vida)16. 
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Descobertas Lugares Bíblicos Lugares Maristas Valores Símbolos

A descoberta do caminho 
comunitário

Belém Rosey Acolhida e confiança Estrela

A descoberta do grupo Nazaré Verrières Amizade e partilha
Coração  
acolhedor

A descoberta da comunidade Caná La Valla
Sensibilidade, determinação e 
alegria

Boa Mãe

A descoberta da questão 
social

Cafarnaum Le Palais Despojamento e compromisso Cruz

O despertar da vocação e o 
amadurecimento do projeto 
de vida

Jerusalém L’Hermitage Humildade, simplicidade e modéstia Três Violetas
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Acompanhamento17: 
“comer o mesmo pão”  
individual e coletivamente
40. O crescimento na fé de adolescentes e jovens 

é uma tarefa que exige presença e compro-

metimento de quem acompanha, pois impul-

siona o crescimento na fé.  É um serviço que 

promove o protagonismo juvenil, a autono-

mia, facilita a formação, acompanha os gru-

pos juvenis. O acompanhamento é um grito 

presente na atualidade nos contextos educa-

tivos, familiares, religiosos, sociais. Esse grito 

precisa ser escutado e traduzido em opção 

pedagógica. É um serviço daqueles/as com-

prometidos com o ministério da assessoria.

41. A origem das palavras acompanhamento e 

companheiro é cum-panis, isto é, “comer o 

mesmo pão”. Olhando para o sentido da pala-

vra, poderíamos dizer que é ir em companhia 

de; seguir a mesma direção; observar a mar-

cha; compartilhar da mesma utopia;  participar 

dos mesmos sentimentos; orientar. É deixar-

-se tocar pelo/a outro/a, sentir compaixão. 

42. Acompanhar é ajudar a dar sentido à pró-

pria vida, a ter uma causa central em que se 

apoiar e a que se dedicar. É contribuir para 

responder aos porquês. Por que estou fazen-

do isso? Por que isso é importante? Por que 

isso é importante para mim e para o mundo? 

17 - Cf. Evangeliza-
ção da Juventude, 
documento 85 da 
CNBB, p. 95-102; 
Evangelizadores 
entre os Jovens, 
números 152-156; 
Civilização do 
Amor: projeto e 
missão, p. 274-276 
e Acompanhamen-
to: mística do/a 
Acólito/a da Juven-
tude, p. 6-88.

Por que me esforço para alcançar esse objeti-

vo? É ajudar a descobrir a razão por trás dos 

objetivos e motivos imediatos que comandam 

a maior parte do nosso comportamento diário. 

É contribuir na formação do caráter, pois é o 

caráter que orienta as escolhas que são feitas.

43. Acompanhar é contribuir no projeto vital de ado-

lescentes e jovens, e isso não é muito fácil, pois a 

vida é uma arte, e cada pessoa é o artista princi-

pal de seu projeto. Para contribuir na construção 

do projeto vital é preciso ser significativo na vida 

dos/as Participantes, Animadores/as, na Vivên-

cia Grupal, estar presente, tornar-se uma referên-

cia. Portanto, é uma experiência pedagógica e 

religiosa de um encontro com o/a outro/a no ín-

timo de sua vida, na compreensão da mística do 

caminho e nas causas que a move. Como é uma 

arte, talento, aptidão, requer algumas habilidades:

a) a capacidade de escuta;

b) a capacidade de se envolver no mundo da outra 

pessoa;

c) a capacidade de conter e de aceitar o conteúdo 

emocional;

d) a capacidade de ser paciente e saber esperar;

e) a capacidade de planejar com os/as adoles-

centes e jovens em todas as instâncias, desde 

o grupo até níveis mais amplos de participação.

44. Como neotéfilos/as18 das adolescências e ju-

ventudes e herdeiros do carisma de Cham-

pagnat, acreditamos que a educação evange-

18 - A palavra 
neotéfilos significa 
amantes das ju-
ventudes. É empre-
gada para designar 
os/as Assessores/
as que se com-
prometem com o 
acompanhamento 
de adolescen-
tes, de jovens e 
de grupos. Para 
aprofundamento, 
sugerimos a leitura 
de Cartas a Neoté-
filo, de Hilário Dick, 
p. 7-69.
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lizadora é dom e desafio para nós. Precisamos 

responder de forma competente a esse chama-

do. Não basta a boa vontade. É essencial que 

aqueles/as que desejam assumir a causa juve-

nil como campo preferencial de evangelização 

leiam e estudem sobre adolescências e juventu-

des, estejam entre eles/as percebendo seus so-

nhos e desafios, suas esperanças e dificuldades.

45. Na PJM o acompanhamento se dá de duas for-

mas: individual e grupal.

• Individual: para realizar o acompanhamento in-

dividual é necessário reconhecer o potencial ju-

venil, partir do sujeito, de sua realidade e de seu 

contexto; discernir a partir da dimensão da fé e 

incentivar a uma ação concreta de transformação 

pessoal e engajamento coletivo. Sempre é bom 

recordar que na PJM o acompanhamento indivi-

dual só acontece porque adolescentes e jovens 

estão envolvidos/as na vivência grupal. Os discí-

pulos de Emaús (Lc 24, 13-35)19 recordam-nos que 

o acompanhamento é um encontro entre cami-

nhantes que partilham e falam de suas vidas, das 

coisas que estão acontecendo e mexendo com 

cada qual. Há crescimento e amadurecimento in-

dividual, há retorno e envolvimento com o grupo. 

Temos consciência de que o acompanhamento 

não pode ser feito de qualquer forma ou ficar a 

critério de cada Assessor/a e/ou Animador/a; 

precisamos ter elementos comuns sistematiza-

dos em algum instrumento20 que possibilite re-

gistrar o acompanhamento realizado com cada 

Participante e Animador/a da PJM. 

19 - Cf. Evangeli-
zadores entre os 
Jovens, números 
171-179.

20 - O registro do 
acompanhamento 
individual aconte-
ce no dia a dia da 
PJM da Unidade 
através do instru-
mento chamado: 
acompanhamento 
individual do/a 
Participante e do/a 
Animador/a. É a 
materialização do 
quadro que se en-
contra nas páginas 
54, 55 e 56 deste 
documento.

• Grupal: o acompanhamento grupal é uma 

ação focada no processo que vai sendo vivido 

no grupo com o objetivo da construção cole-

tiva da Civilização do Amor. Nesse processo 

construímos identidade, caminhos e jeitos 

próprios e coletivos de caminhar. A partir da 

identidade coletiva, acontecem mudanças 

individuais e também coletivas, enriquecen-

do as relações pessoais e grupais com soli-

dariedade e comunhão consigo mesmo, com 

o grupo, com a comunidade, com a socieda-

de. Na PJM, o acompanhamento é realizado 

através do serviço de Animador/a e de As-

sessor/a, cuidando do dia a dia da vivência 

grupal. Acreditamos que o ambiente grupal é 

formativo e educativo, ajuda a ampliar os hori-

zontes de visão,  a ter posturas mais claras em 

relação a sua vida pessoal e em relação à vida 

de outros/as; acreditamos que para um grupo 

caminhar ele precisa de acompanhantes que 

tenham experiência, ajudando-o a fazer a sua 

caminhada, a vivenciar as suas etapas, a ler o 

que está acontecendo no seu interior e ao seu 

redor, enfim, escrevendo sua história.

42
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Organização21

46. A PJM encara a organização como uma 

opção pedagógica, pois acredita na sua 

dimensão libertadora e educativa. É na 

organização que se aprende e se vive o 

exercício do poder, se aprende a distribuir 

funções, a planejar, etc. A boa organiza-

ção é uma escola privilegiada de amadu-

recimento na fé e de aprendizagem, de 

fazer os/as envolvidos/as a assumirem, 

desde cedo, responsabilidades exigentes 

e desafiantes. A organização é uma for-

ma concreta de construir protagonismo, 

empoderamento e autonomia. Deve estar 

em vista do acompanhamento e da evan-

gelização de Participantes, Animadores/

as, Assessores/as.

Em nível local 

47. O coração da PJM está nos grupos locais 

organizados, articulados entre si, sendo 

acompanhados, tendo espaço para reali-

zarem suas atividades, enfim, sendo pro-

tagonistas da caminhada. Para que isso 

aconteça é necessário que nos organi-

zemos como Grupo, como Animador/a, 

como Assessor/a e com encontro periódi-

co de Animadores/as.

Como Grupo

Para constituir grupo 

48. Olhando para o significado da palavra “constituir”, 

encontramos: fazer parte da essência; ser essen-

cial para a criação de; reunir itens, componentes 

ou elementos para formar um todo. Diante dis-

so, quais seriam os elementos essenciais para 

constituir um grupo de adolescentes e jovens 

da PJM? 22

• Que a Unidade saiba por que quer constituir 

um grupo: quem se dispõe a formar um novo 

grupo precisa ter experiência, prática e conhe-

cimento sobre o objetivo da evangelização; 

precisa saber o porquê de criar grupo; quem 

deseja apoiar adolescentes e jovens em seus 

caminhos necessita ter uma escuta atenta do 

mundo juvenil, conhecê-los em seu lugar vital, 

conhecer suas dores, suas buscas, necessi-

dades para poder oferecer algo que provoque 

adesão; quem vai propor um caminho grupal 

também necessita saber aonde quer chegar. 

Que pessoa? Que sociedade? Que valores? 

Que Igreja? Que caminho de formação precisa 

desenvolver no grupo?

• Que a Unidade tenha adolescentes e jovens 

entre 12 a 29 anos23: o processo de amadure-

cimento na fé da pessoa é contínuo, ou seja, 

é preciso ter consciência de que não começa 

e nem termina na PJM, mas que contribuímos 

com uma determinada faixa etária.

21 - Cf. Civilização 
do Amor: projeto e 
missão, p. 251-254 
e Evangelizadores 
entre os Jovens, 
números 157-162.

22 - Mais informa-
ções podem ser 
encontradas no 
Programa Pastoral 
Grupos da PJM, da 
Coordenação de 
Pastoral da Rede 
Marista.

23 - Cf. Pastoral 
Juvenil Marista: 
orientações para a 
revitalização.
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• Que a Unidade disponibilize espaço físico: ter 

um lugar adequado é importante na constitui-

ção da identidade grupal. 

• Que a Unidade disponibilize alguém para acom-

panhar: que essa pessoa tenha experiência, seja 

presente e encantada pelo trabalho com ado-

lescentes e jovens; queira e possa acompanhar, 

sentar-se com o grupo e juntos traçarem o cami-

nho a ser realizado.

Para dinamizar um grupo

49. Para dinamizar um grupo é importante ter clareza 

que ele é formado por pessoas. Cuidar dos/as 

Participantes, estar atento às suas necessidades, 

às suas expectativas, envolvê-los/as na dinâmica 

do grupo, enfim, ter um olhar cuidadoso para quem 

está no grupo é uma preocupação que deve nor-

tear sempre quem acompanha o processo de Vi-

vência Grupal. Quem acompanha um grupo preci-

sa ter clareza sobre a formação integral, sobre as 

etapas que o grupo deve passar e ter consciência 

de que a Vivência Grupal não acontece de forma 

linear. Diante disso, é preciso alguns cuidados: 

• Que o grupo vivencie suas etapas através das 

Descobertas24: é oferecido ao grupo vivenciar 

suas etapas através da Descoberta do caminho 

comunitário (convocação25); Descoberta do gru-

po (nucleação26); Descoberta da comunidade 

(iniciação27); Descoberta da questão social; e 

Despertar da vocação e o amadurecimento do 

projeto de vida (militância28). Cada descoberta 

24 - Cf. Caminho da 
educação e amadu-
recimento na fé: a 
mística da PJM, p. 
39-150.

25 - Etimologica-
mente, o sentido da 
palavra “convocar” 
vem de vocare, que 
significa chamar. 
Fazendo uma 
transposição do pre-
fixo com para uma 
sequência desse 
sentido, teríamos um 
chamado para estar 
com. “Convocar” é 
mais que um mero 
convite. É, sobretu-
do, a demonstração 
da importância do 
convite para a vivên-
cia com o/a outro/a. 
A convocação deixa 
de ser um mero “va-
mos lá”, para figurar 
nitidamente como a 
apresentação daqui-
lo que é possível fa-
zer e aprender junto 
com outras pessoas 
que curtem viver as 
mesmas coisas (Cf. 
SILVA. Lourival. Di-
nâmicas para a vida 
em grupo: tardes de 
formação, p. 08).

26 - Cf. Civilização do 
Amor: tarefa e espe-
rança, p. 207-210. 

27 - Ibidem, p. 210-
216. 

28 - Ibidem, p. 216-
222.

apresenta múltiplas realidades a serem vivi-

das. Embora façam parte do mesmo cami-

nho, são diferentes, relacionam-se umas com 

as outras, levando cada Participante a ir ama-

durecendo na fé e em seu projeto de vida em 

cada uma delas. Elas acontecem simultanea-

mente na caminhada, desafiando o grupo a 

ter um plano escrito a partir dele e de seus/

suas Participantes.
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• Que os/as Participantes do grupo tenham 

idades aproximadas: cada vez mais as rela-

ções grupais devem levar em consideração 

os pares próximos, pois existe disparidade 

nas relações, na experiência vivenciada, nas 

necessidades e perspectivas de vida entre 

um/a adolescente e um/a jovem. Diante dis-

so, é importante constituir grupo respeitando 

a aproximação por faixa etária: 12 a 14 anos; 

15 a 17; 18 a 29 anos29.

• Que o grupo tenha diversidade de gênero: 

ajudar a educar adolescentes e jovens a te-

rem atitudes integradoras entre o feminino 

e o masculino é essencial, pois precisam 

aprender a conviver no respeito e na integra-

ção, e não em relações de dominação, de pre-

conceito e de poder.

• Que o grupo seja aberto para acolher novos/

as Participantes: é importante educar adoles-

centes e jovens para viverem em uma socie-

dade plural, aberta, acolhedora ao diferente e 

aos diferentes gêneros, ou seja, pluricultural. 

O grupo não deverá receber Participantes 

a toda a hora, mas também não poderá ser 

fechado ao ponto de que não possa receber 

novos/as integrantes.

• Que os/as Participantes pensem e ajam como 

grupo: o grupo não é algo que vem pronto. 

Para que possam se sentir e agir como gru-

po, quem acompanha precisa ter consciência 

que ele vai sendo construído a partir das expe-

29 - Cf. Pastoral 
Juvenil Marista: 
orientações para 
a revitalização

riências vivenciadas no dia a dia. Pensar e agir 

como grupo não será a coisa mais fácil, mas é 

fundamental. Para isso, precisa ir constituindo 

uma nova identidade, com percursos próprios, 

gerados pelos/as Participantes; ter um objeti-

vo e tarefa comum, a partir do seu interesse; 

ser uma unidade que se comporta como uma 

totalidade, e vice-versa, organizando-se a ser-

viço dos/as Participantes, assim como eles/

as, também a serviço do grupo; precisa ser um 

espaço de formação e de decisão e, portanto, 

a participação em um grupo é eminentemente 

vocacional, porque prepara a pessoa para fa-

zer escolhas coletivas. Somente o grupo em 

que seus/suas Participantes se conheçam, 

tenham liberdade e abertura para dizer o que 

pensam terá a possibilidade de vivenciar um 

processo no qual cada um/a seja levado em 

consideração e, ao mesmo tempo, consiga 

pensar e agir como grupo. 

• Que o grupo tenha encontros periódicos: ter 

encontros sistemáticos, com dia e horário es-

pecíficos, é importante para a caminhada do 

grupo. A periodicidade dependerá da etapa 

que o grupo está vivenciando. Para um grupo 

que está começando sua caminhada haverá 

necessidade de se encontrar uma vez por se-

mana, pois precisa amadurecer na Vivência 

Grupal. Já um grupo que está na etapa da mi-

litância30, talvez não precise se encontrar toda 

semana, mas é importante que tenha sistema-

ticidade nos encontros.

30 - Entende-se 
a militância como 
uma opção que a/o 
jovem cristão/ã faz 
para assumir, no 
concreto, o estilo 
de vida de Jesus de 
Nazaré e viver sua 
vida na entrega aos 
demais; ação cada 
vez mais refletida 
e organizada de 
forma a promover 
uma transforma-
ção da sociedade, 
da Igreja.  
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• Que o grupo tenha um bom tamanho: o nú-

mero ideal é de 10 a 15 Participantes, favo-

recendo que se conheçam melhor, que os 

encontros aconteçam com participação, que 

possam falar, ser ouvidos, que as respon-

sabilidades sejam assumidas por todos/as. 

Não se pode ser radical e não acolher novos/

as Participantes, mas sim, pensar em como 

acolher sem comprometer a qualidade dos 

encontros e daí, talvez, seja melhor criar no-

vo(s) grupo(s).

• Que o grupo tenha um plano escrito: ter pla-

no ajuda a otimizar, preparar, organizar e es-

truturar o que será realizado para alcançar o 

objetivo do grupo e a missão da PJM. O plano 

deve partir da vida dos/as Participantes (com 

seus problemas, anseios, desafios, alegrias), 

da vivência do grupo e do plano estratégico 

da PJM Provincial. Deve contemplar: formação 

(reflexões, dinâmicas, estudo, aprofundamen-

to da Palavra de Deus); lazer/diversão (es-

porte, piquenique, confraternização), celebra-

ção (momento orante que faça sentido com 

a vivência do grupo) e solidariedade (olhar 

além dos muros, pensar em ações, visitar 

instituições para perceber as necessidades 

dos/as outros/as e agir atuando através do 

voluntariado juvenil).

• Que se prepare o “Encontro do Grupo”: o en-

contro é um momento importante, pois é nele 

que o grupo cresce e amadurece. Precisa ser 

preparado com antecedência para ser um lu-

gar onde os/as Participantes partilham a vida, 

comungam da mística cristã, assumam-se 

como sujeitos de aprendizagem no processo 

a ser vivido, onde estudam, celebram, plane-

jam em conjunto, enfim, é o espaço onde o 

grupo é formado e gestado. Eis alguns passos 

que ajudam a criar sintonia no encontro e en-

volver os/as Participantes:

 › Chegada: é o ponto de partida. Quem pre-

para o encontro precisa dar atenção espe-

cial a esse momento de chegada dos/as 

Participantes. O local deve ser preparado 

antes, deve favorecer a comunicação, a con-

vivência. Na chegada, é sempre bom situar o 

que será discutido/vivenciado no encontro.

 › Relembrando o encontro anterior: é o mo-

mento de fazer a memória do grupo através 

dos registros feitos. Lembrar os elementos 

mais importantes que foram falados, os en-

caminhamentos realizados, a cobrança das 

atividades que foram distribuídas para se-

rem realizadas pelos/as Participantes.

 › Olhando a nossa realidade: considerar que 

o encontro parta da vida concreta dos/as 

adolescentes e jovens, situar no ambiente 

onde vivem (escola, bairro, cidade, universi-

dade e as demais situações e/ou espaços). 

É o momento de perceber a realidade. A ta-

refa desse momento é provocar um tema, 

um conteúdo a partir de um exercício em 

que os/as Participantes possam ser envol-

vidos/as. Isso pode ser feito através de di-

nâmicas, textos, músicas..
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 › Discernindo com a Palavra: a reflexão bí-

blica ajuda o grupo a descobrir as atitudes 

de Jesus de Nazaré diante de situações, a 

confrontar-se com elas, pois podem ser se-

melhantes às vividas pelos/as Participan-

tes, levando a assumirem em suas vidas a 

mística cristã, os valores evangélicos.

 › Assumindo pequenas atividades (compro-

misso de vida): considerar o caminho per-

corrido pelos/as Participantes, propor ati-

tudes a serem cultivadas no grupo e como 

grupo. Tratar de ver a realidade, perceber 

nela os apelos de Jesus de Nazaré e da Ci-

vilização do Amor para assumir uma atitu-

de renovada e ir construindo seu projeto de 

vida pessoal em sintonia com o projeto de 

Jesus de Nazaré.

 › Celebrando a vida: a oração é uma forma 

de celebrar, rezar as descobertas. Esse mo-

mento não pode ser um ato mecânico de 

rezar um Pai-Nosso e/ou uma Ave-Maria. É 

preciso despertar o gosto pela celebração/

oração. Deve ser criativa, utilizar salmos, 

músicas... A metodologia do Ofício Divino 

da Juventude ajuda a celebrar, rezar.

 › Avaliação: avaliar tudo o que foi experien-

ciado durante o encontro. Perceber se o 

objetivo foi alcançado, como se sentiram, 

retomar como grupo as ações assumidas 

ou não assumidas e perceber outros recur-

sos para ajudar a tornar o encontro sempre 

mais agradável. A avaliação ajuda os/as 

Participantes a despertarem o senso crítico 

e a participarem com mais entusiasmo.

 › Preparação para o próximo encontro: é o 

momento de recordar o plano do grupo 

para o mês, distribuir responsabilidades, in-

formar sobre a vida da Unidade e da comu-

nidade mais ampla.

Para vivenciar a mística31

50. Na vivência do processo de amadurecimento na 

fé, a mística é o sentido primeiro e último daqui-

lo que fazemos, pois mística é a alma da espiri-

tualidade. Uma pessoa é espiritual quando vive 

com o Espírito, dom do Deus da vida. No pro-

fundo, uma pessoa espiritual é aquela que tem 

a vida dentro dela e a exterioriza, pois é repleta 

de esperança, de solidariedade, de sentido, de 

amor, de paz, de justiça. A mística é resultado da 

vivência e integração de todos esses elementos.

51. Tudo o que fazemos na vida deveria nos levar 

a viver a mística. Todas as ações na PJM de-

vem levar ao sentido mais profundo: viven-

ciar a mística como os Encontros Grupais, 

os Encontros de Assessores/as, de Anima-

dores/as, da Equipe Provincial, os Encontros 

Provinciais, o exercício do voluntariado, a en-

trega da simbologia.

52. A mística da PJM encontra nos símbolos (Es-

trela, Coração Acolhedor, Boa Mãe, Cruz e Três 

Violetas) sinais privilegiados para aprofundar, 

31 - Cf. Caminho da 
educação e ama-
durecimento na fé: 
a mística da PJM, p. 
39-150.
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acompanhar e vivenciar o processo de ama-

durecimento na fé. Valorizar um símbolo é di-

zer, através de uma imagem, o que estamos 

vivendo e desejamos viver. A simbologia é 

parte da PJM, pois ajuda a realizar uma expe-

riência de fé; a ter o sentido de pertença à PJM; 

a marcar experiências realizadas e a assumir 

compromisso com a Civilização do Amor. 

53. Pensando em uma proposta concreta de 

como vivenciar a mística no dia a dia da PJM, 

propomos critérios que perpassam as des-

cobertas, os valores, os símbolos, os lugares 

bíblicos e maristas. Através desses critérios 

mínimos, celebramos a mística, vivenciando 

a formação integral, as etapas do grupo e o 

amadurecimento na fé.

Critérios para vivenciar a mística da PJM

Descoberta 
do caminho 
comunitário32

• Participar de no mínimo 75% dos encontros do grupo.

• Leitura, estudo e aprofundamento

 - do símbolo da Estrela

 - do lugar bíblico Belém

 - do lugar Marista Rosey

• Vivência dos valores da acolhida e confiança

 - observando postura nos encontros do grupo

 - explicitando o desejo de continuar participando do 

grupo

 - verbalizando o que espera do grupo

Descoberta  
do grupo33

• Retomada e partilha da história de vida

 - por que do nome

 - experiências vividas na infância

 - experiências/vivências familiares

 - experiências/vivências de fé

 - sonhos para a vida

• Leitura, estudo e aprofundamento

 - do símbolo Coração Acolhedor

 - do lugar bíblico Nazaré

 - do lugar Marista Verrières

• Vivência dos valores da amizade e partilha

 - Observando respeito e abertura ao/a outro/a

 - Manifestando compromisso pessoal nas relações 

com os/as Participantes do grupo

Descoberta da 
comunidade34

• Leitura, estudo e aprofundamento:

 - do símbolo da Boa Mãe

 - do lugar bíblico Caná

 - do lugar Marista La Valla

• Fazer o levantamento das organizações existentes 

fora da Unidade Marista como uma forma de sensibi-

lizar-se e conhecer a realidade do entorno da Unidade.

• Realizar experiência de serviço voluntário

 - de pelo menos três meses

 - com preparação/planejamento, execução, registro 

diário e avaliação da experiência

 - com acompanhamento do/a Assessor/a

32 - Ibidem, p. 39-62.
33 - Ibidem, p. 65-81
34 - Ibidem, p. 83-107.
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Descoberta 
da questão 
social35

• Leitura, estudo e aprofundamento:

 - do símbolo da Cruz

 - do lugar bíblico Cafarnaum

 - do lugar Marista Le Palais

• A vivência da mística da cruz leva ao aprofundamento 

da questão social através:

 - de encontros de estudos, leituras, cursos, palestras.

 - apropriando-se das categorias de Reino e antirreino, 

da questão social e de ações necessárias para aju-

dar a construir a Civilização do Amor

• O compromisso com o Reino de Deus/Civilização do 

Amor exige uma adesão/resposta pessoal. Escolher um 

grupo social/comunitário para realizar uma experiência 

de engajamento:

 - de pelo menos 6 meses

 - com acompanhamento do/a Assessor/a

Despertar da 
vocação e ama-
durecimento do 
projeto de vida36

• Leitura, estudo e aprofundamento

 - do símbolo das Três Violetas

 - do lugar bíblico Jerusalém

 - do lugar Marista L’Hermitage

• Estudo sobre projeto de vida, através

 - da função do projeto de vida

 - de instrumento de elaboração

• Elaborar o projeto pessoal de vida. Para isso:

 - Escolher/tendo um/a orientador/a

 - Continuar engajado/a na construção da Civiliza-

ção do Amor

35 - Ibidem, p. 109-125.
36 - Ibidem, 127-150.

Como Animador/a37

54. Finalidade: ajudar a dinamizar/acompanhar 

a vivência grupal e a pensar o processo local 

da PJM.

Critérios para escolher:

 › Ter no mínimo 15 anos de idade.

 › Ter experiência de vivência grupal mínima 

de 1 (um) ano.

 › Ter tempo para acompanhar o grupo e 

participar dos encontros de Animadores/

as da Unidade.

 › Conhecer, aderir e vivenciar a mística  

da PJM.

 › Participar do processo de formação 

continuada.

 › Ser presença, proativo/a, responsável, 

servidor/a, crítico/a, ético/a.

 › Ter postura, coerência, abertura ao diálo-

go, humildade.

 › Saber trabalhar em grupo.

Quantidade: no máximo 2 (dois/duas) Anima-

dores/as por grupo.

Atribuições:

 › Preparar e coordenar os encontros do grupo.

 › Participar ativamente do encontro dos/as 

Animadores/as da Unidade.

 › Ajudar a dinamizar/acompanhar a PJM da 

Unidade com o/a Assessor/a.
37 - Cf. Diretrizes 
Nacionais da PJM, 
p. 130.
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Como Assessor/a38

55. Quem é: um/a cristão/ã adulto/a chama-

do/a por Deus para exercer o ministério de 

acompanhar, em nome do Instituto Marista, 

o processo de educação e amadurecimento 

na fé de adolescentes e jovens; é um/a Pas-

toralista que procura acompanhar uma pes-

soa, um grupo ou uma entidade a caminhar 

e a compreender o contexto em que se en-

contram e no qual desejam intervir; é alguém 

que, com o tempo e com a prática, adquiriu 

mais experiência, construiu sua personalida-

de e teve mais tempo para cultivar-se na mis-

são de servir; sua bagagem deve estar equi-

librada entre teoria e prática, entre posturas 

e convicções humanas condizentes com o 

Instituto Marista e com a Igreja; é uma pes-

soa que “caminha junto”, que “procura sen-

tar-se com o grupo” e faz junto a caminhada 

planejada; é alguém com preparo intelectual, 

psicológico, teológico, pedagógico e prático; 

uma pessoa estudiosa e apaixonada pelas 

adolescências e juventudes.

Finalidade: acompanhar o processo da PJM 

na Unidade.

Critérios para escolher:

 › Ser um/a cristão/ã adulto/a encanta-

do/a pela evangelização de adolescentes  

e jovens.

38 - Cf. Evangeliza-
ção da Juventude, 
documento 85 da 
CNBB, p. 103-108; 
Cartas a Neotéfilo: 
conversas sobre 
Assessoria para 
grupos de jovens, 
p. 9-69 e Diretrizes 
Nacionais da PJM, 
p. 129-134.

 › Ter conhecimento teórico e prático do pro-

cesso de educação na fé.

 › Ter experiência Pastoral no acompanha-

mento individual e grupal.

 › Entender de planejamento.

 › Possuir habilidade de trabalho coletivo.

 › Ter abertura para a formação continuada.

 › Querer aderir e vivenciar a mística da PJM.

 › Ter tempo para acompanhar a PJM.

Quantidade: um/a (1) Assessor/a ou mais de 

um/a, conforme a necessidade da Unidade.

Atribuições:

 › Acompanhar o(s) grupo(s), Animadores/as  

e Participantes.

 › Articular ações entre os grupos da PJM local, 

com a comunidade educativa, comunidade  

eclesial e sociedade.

 › Atuar em sintonia com a Equipe Provincial.

 › Acompanhar adolescentes e jovens nos En-

contros Provinciais, quando necessário.

 › Subsidiar o(s) grupo(s) da PJM e a comuni-

dade educativo-pastoral no que diz respeito 

à evangelização de adolescentes e jovens.

 › Participar do Encontro de Assessores/as  

e da Reunião Ampliada.
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Com encontro periódico de  
Animadores/as

56. Finalidade: ser espaço de articulação da PJM 

na Unidade. 

Quem participa: Animadores/as e Asses-

sores/as.

Periodicidade do encontro: deve ser definida 

conforme a realidade de cada Unidade, mas 

aconselha-se que aconteça pelo menos uma 

(1) vez ao mês. 

Atribuições:

 › Acompanhar a vivência grupal.

 › Realizar capacitação técnica através de estu-

do, reflexão, discussão.

 › Planejar a caminhada local da PJM.

 › Avaliar a caminhada local da PJM.

 › Responder às demandas da Equipe Provincial.

Com articulação junto  
à Igreja Diocesana

57. Finalidade: articular-se com a Igreja Dioce-

sana através da participação no Setor Dio-

cesano da Juventude que é um espaço de 

comunhão e participação para unir e articu-

lar todos os segmentos juvenis diocesanos 

num trabalho conjunto, favorecendo a inte-

gração e o diálogo, além de propor algumas 

diretrizes comuns para a evangelização, 

considerando as necessidades de cada re-

alidade diocesana e as especificidades de 

cada segmento juvenil. Nas dioceses onde 

não há o Setor Juventude, essa articulação 

pode acontecer com as outras organizações 

de juventudes aí existentes.

Quem participa: a Unidade Marista através 

da PJM.

Com articulação junto ao Conselho  
Municipal de Juventude

58. Finalidade: procurando contribuir na discus-

são e elaboração de políticas públicas de ju-

ventude, a PJM está inserida e/ou se inserin-

do nos Conselhos Municipais de Juventude 

como uma forma de exercer a cidadania par-

ticipativa e ser protagonista. Conforme o art. 

45 do Estatuto da Juventude, “os conselhos 

de juventudes são órgãos permanentes e 

autônomos, não jurisdicionais, encarrega-

dos de tratar das políticas públicas de juven-

tude e da garantia do exercício dos direitos 

do jovem”.

Quem participa: a Unidade Marista através da 

PJM ou de outra instância.
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Em nível provincial

Como Equipe Provincial

59. Finalidade: acompanhar a PJM Provincial.

Composição: sete (7) membros/as, sendo três 

(3) da Coordenação de Pastoral, dois (2) Ir-

mãos Maristas e um (1) jovem e uma (1) jovem.

Duração: anual.

Critérios para escolher os/as membros/as:

 › Coordenador/a: nomeado/a pelo Conse-

lho Provincial.

 › Coordenação de Pastoral: indicados/as 

pela Coordenação.

 › Irmãos Maristas: nomeados pelo Conse-

lho Provincial.

 › Jovens: ser Animador/a; ter no mínimo 16 

anos de idade; experiência de pelo menos 

um (1) ano no serviço de Animador/a; ter 

disponibilidade para participar das reuni-

ões e Encontros Provinciais; diversidade 

de gênero.

Atribuições:

 › Zelar pelo planejamento estratégico da PJM.

 › Acompanhar o processo de educação e 

amadurecimento na fé de Participantes 

e Animadores/as realizado pelas Unida-

des Maristas.

 › Oferecer cursos, encontros e retiros que 

ajudem a aprofundar o processo de educa-

ção e amadurecimento na fé de Participan-

tes, Animadores/as e Assessores/as.

 › Contribuir no cultivo de liderança.

 › Contribuir no processo de acompanhamen-

to ao projeto de vida de Participantes, Ani-

madores/as e Assessores/as.

 › Possibilitar o exercício do protagonismo ju-

venil e da cidadania.

 › Favorecer a vivência da Espiritualidade 

Apostólica Marista.

 › Incentivar a integração da PJM junto à  

Igreja Diocesana.

 › Articular-se com o Serviço de Evangelização 

da Juventude do Regional Sul III da CNBB e 

com a Comissão Episcopal Pastoral para a 

Juventude da Conferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil (CNBB).

 › Zelar pela constante atualização do pro-

cesso da PJM.

Como Reunião Ampliada 

60. Finalidade: ser espaço de tomada de decisões 

referentes à caminhada da PJM.

Quem participa: membros da Equipe Provin-

cial, um/a (1) Assessor/a e dois/duas (2) Ani-

madores/as por Unidade.

Atribuições:

 › Avaliar, planejar e celebrar a caminhada 

da PJM.
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Com Encontros Provinciais

Encontro de Assessores/as

61. Descrição: são encontros de formação, parti-

lha e vivência que visam aprofundar o minis-

tério da assessoria em vista do acompanha-

mento da PJM.

Quem participa: Assessores/as.

Encontro de Animadores/as

62. Descrição: são encontros de formação, par-

tilha e vivência que visam contribuir para o 

aprofundamento e a instrumentalização em 

vista do processo da PJM.

Quem participa: Animadores/as.

Retiro 

63. Descrição: é dedicado à oração, ao autoco-

nhecimento e à partilha de vida. As vivências 

propiciadas têm por finalidade a retomada da 

história pessoal, procurando perceber a ação 

de Deus na vida e a missão que nasce desse 

encontro consigo e com Deus.

Quem participa: Animadores/as.

Missão Jovem Marista (MJM)

64. Descrição: é uma experiência de fé na prática 

da vida realizada com momentos de forma-

ção, de vivência da espiritualidade marista, de 

partilha e envolvimento direto com a realida-

de. Visa mesclar fé-vida, oportunizando aos 

participantes uma experiência com grupos 

que estão contribuindo para a construção da 

Civilização do Amor.

Quem participa: Animadores/as.

Encontro de Jovens Maristas (EJM) 

65. Descrição: é um encontro vivencial para ce-

lebrar a caminhada realizada durante o ano 

e refletir sobre temas relacionados à mística 

da PJM. Realiza-se a cada ano em uma Uni-

dade Marista.

Quem participa: todos/as os/as envolvidos/as 

no processo da PJM.

Com articulação junto ao Fórum de  
Entidades da Juventude (Feju) 

66. Finalidade: participar do Feju, contribuindo na 

discussão de políticas públicas de juventudes. 

O Feju foi criado a partir do decreto governa-

mental 50.503 de 23 de julho de 2013. Consti-
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tui-se em instância permanente de articulação 

e elaboração da sociedade civil acerca das po-

líticas públicas de juventudes no Rio Grande do 

Sul com foco na efetivação e garantia dos di-

reitos preconizados no Estatuto da Juventude.

Quem participa: Equipe Provincial.

Com articulação junto ao Conselho  
Estadual de Juventudes  
(Conjuve-RS)

67. Finalidade: participar do Conjuve-RS através 

do envolvimento no seu processo eleitoral, 

da articulação para ocupar uma cadeira no 

Conselho e das atividades propostas pelo 

mesmo. O Conjuve-RS é o órgão colegiado 

da política estadual de juventude, com ca-

ráter geracional e deliberativo, vinculado à 

Secretaria de Estado da Justiça e dos Direi-

tos Humanos. É composto por 45 membros, 

sendo 15 do governo estadual e 30 da so-

ciedade civil.

Quem participa: Equipe Provincial e o Obser-

vatório Juventudes.

Com articulação junto ao Serviço de 
Evangelização da Juventude do 
Regional Sul III da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

68. Finalidade: articular-se com o Serviço de Evan-

gelização da Juventude do Regional Sul III atra-

vés da participação de reuniões, encontros. O 

Serviço de Evangelização tem por finalidade 

estar a serviço da evangelização das Juven-

tudes no Estado e animar/articular as juven-

tudes católicas gaúchas nas 18 Dioceses pela 

formação e comunicação a partir de diretrizes 

comuns (Doc. 85, Diretrizes da Ação Evangeli-

zadora da Igreja do Brasil e demais documen-

tos da Igreja e da realidade de cada Diocese).

Quem participa: Coordenação de Pastoral da 

Rede Marista.

Em nível Nacional39

Com a Comissão de  
Evangelização da Umbrasil

69. Finalidade: articular-se com a Comissão de 

Evangelização da Umbrasil (União Marista do 

Brasil). A finalidade da Comissão é articular a 

ação pastoral e evangelizadora do Brasil Marista, 

logo, articula também a PJM. Através da Comis-

são estamos também articulados com a Subco-

missão Interamericana de Evangelização.

Quem participa: Coordenação de Pastoral da 

Rede Marista.

39 - Todas as 
articulações 
nacionais devem 
estar alinhadas 
com a Comissão 
de Evangelização 
da Umbrasil.
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Com articulação junto  
ao Conjuve Nacional

70. Finalidade: participar do Conselho Nacional 

de Juventude através do envolvimento no seu 

processo eleitoral, da articulação para ocupar 

uma cadeira no Conselho e das atividades 

propostas pelo mesmo.  O Conselho tem, en-

tre suas atribuições, formular e propor diretri-

zes voltadas para as políticas públicas de ju-

ventudes, desenvolver  estudos e pesquisas 

sobre a realidade socioeconômica dos/as jo-

vens e promover o intercâmbio entre as orga-

nizações juvenis nacionais e internacionais. É 

composto por 60 membros, sendo 20 do go-

verno federal e 40 da sociedade civil.

Quem participa: as Mantenedoras da Rede Ma-

rista articuladas pela Coordenação de Pastoral. 

Com articulação junto  
à Comissão Episcopal 
 Pastoral para a Juventude da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB)

71. Finalidade: articular-se com a Comissão Epis-

copal Pastoral para a Juventude através da 

participação em encontros promovidos por 

esse grupo. Essa Comissão é o espaço que 

articula, convoca e propõe orientações para 

a evangelização das juventudes, respeitando 

o protagonismo juvenil, a diversidade dos ca-

rismas, a organização e a espiritualidade para 

a unidade das forças ao redor de algumas 

metas e prioridades comuns. A Comissão foi 

criada por decisão da 49ª Assembleia Geral da 

CNBB, em maio de 2011, a partir do Setor Ju-

ventude, anteriormente vinculado à Comissão 

Episcopal Pastoral para o Laicato.

Quem participa: a Coordenação de Pastoral 

articula a participação da Rede Marista.

Com articulação junto à Rede  
Brasileira de Centros e Institutos 
de Juventude

72. Finalidade: participa da Rede Brasileira de 

Centros e Institutos de Juventude através da 

articulação com os Centros Maristas de Juven-

tude (CMJ) da Província Marista do Brasil Cen-

tro-Norte (PMBCN), via Comissão de Evange-

lização da Umbrasil. A Rede Brasileira é uma 

articulação de Centros e Institutos de Juventu-

de atuantes em diferentes partes do país. 

Quem participa: a Coordenação de Pastoral 

articula a participação da Rede Marista.
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Metodologia40

73. Pode-se afirmar que a metodologia é o jeito de 

percorrer o caminho. Tomar consciência do mé-

todo (ver, interpretar, agir, avaliar e celebrar) que 

nos orienta, possibilita termos uma pedagogia 

que nos auxiliará a agir para transformar.

74. A PJM adota a metodologia que parte da rea-

lidade concreta, conhecida, articulada (coletiva 

ou pessoal) da vida, da prática para depois con-

frontar suas conclusões com a teoria, a doutri-

na. Essa metodologia leva a teoria a adaptar-se 

à realidade dos fatos. 

75. A metodologia da PJM é participativa, forma-

tiva e dinâmica. É participativa porque os pro-

tagonistas da ação são os/as Participantes e 

Animadores/as envolvidos/as em todo o pro-

cesso; é formativa porque tem consciência de 

que o processo precisa ir capacitando os/as 

seus/suas envolvidos/as; e é dinâmica, pois 

o trabalho com adolescentes e jovens não 

poderá ser estático, fechado e parado. Opta-

mos, para responder à metodologia participa-

tiva, formativa e dinâmica, por adotar reuniões, 

encontros, retiros, cursos e outras vivências 

como formas de conseguir responder às ne-

cessidades reais do processo.

40 - Para apro-
fundamento, 
sugerimos a 
leitura de Escola 
de Educadores/as 
de adolescentes e 
jovens - formação 
para acompanha-
mento juvenil, p. 
75-81.
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5.
A PJM
que sonhamos41
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... ama
76. Sonhamos com relações baseadas no amor, 

em que adolescentes e jovens sejam amados 

incondicionalmente por aqueles/as que os/

as acompanham; que ama aqueles/as que 

estão em nossas Unidades e também os/as 

que não estão; que ama a todos/as aqueles/

as que existem, com suas diferenças, assim 

como são e não somente os/as que idealiza-

mos/projetamos em nossa mente.

... participa
77. Que acompanha e fomenta a cultura de parti-

cipação nas estruturas organizadas da socie-

dade; que acredita na construção coletiva, em 

que adolescentes e jovens sejam protagonis-

tas de sua caminhada e acompanhados/as e 

orientados/as no exercício de sua liberdade.

... é comunitária
78. Que seja um espaço para rir, refletir e confron-

tar-nos a partir do modelo de vida de Jesus de 

Nazaré que nos chama a uma vida em comu-

nidade; que gere vida e serviços partilhados; 

que seja uma opção de vida. Uma PJM capaz 

de recriar as vivências grupais no espírito de 

fraternidade e comunhão, de realizar a partilha 

a partir da interioridade de Participantes, Ani-

madores/as, Assessores/as e dos encontros 

sistemáticos que promove.

... é inserida na realidade
79. Que conheça a realidade e valorize-a; que fo-

mente o compromisso dos/as adolescentes 

e jovens na transformação dos contextos a 

partir do envolvimento crítico na educação, 

na política, na economia; que desperte o inte-

resse pela militância dentro da sociedade, se-

gundo o amadurecimento humano-cristão; 

que estude as culturas juvenis, que valorize 

tudo que têm de positivo, que conheça com 

seriedade o espaço na qual está inserida, sua 

história e seu presente.

... é inclusiva
80. Que não se divide em “destinatários” e “prota-

gonistas”; que não distingue entre os/as que 

“dão” e os/as que “recebem”, mas que propi-

cia crescimento conjunto, integrado, num in-

tercâmbio de saberes e de experiências, favo-

recendo o crescimento de todos/as. Uma PJM 

que respeita a individualidade e a diversida-

de; que gera nos/as adolescentes e jovens a 

consciência de sentirem-se parte, sem perder 

a essência de cada um/a; que possa viver a 

particularidade em comunhão com outros/as 

que, na aparência, são diferentes, mas têm uma 

mesma motivação; que fomenta a abertura às 

diferentes formas de participação e às diferen-

tes realidades; que respeita todos e todas.

41 - O texto foi 
inspirado no do-
cumento Evange-
lizadores entre os 
jovens, p. 94-104.
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... estuda e forma
81. Que estuda e forma adolescentes e jovens cidadãos 

autênticos e maduros na fé; que em seu processo 

formativo leva em conta sua experiência como ele-

mento central, que parte da pedagogia de Jesus de 

Nazaré, de métodos e de técnicas adequados ao 

processo. Uma PJM que aposta na formação e na 

reflexão permanente a partir da análise da realida-

de, em especial da realidade juvenil (política, sexua-

lidade, pobreza, marginalidade, economia, ecologia, 

responsabilidade cidadã, violência, etc.); da reflexão 

teológico-bíblica (Lectio Divina, Cristologia, Eclesio-

logia, Mariologia, etc.); espiritual (acompanhamento, 

oração, exercícios espirituais) e pastoral (formação 

de agentes pastorais, novas formas de evangeliza-

ção e de acompanhamento, de metodologia).

... reza
82. Que reza a partir da realidade; que vive a Palavra de 

Deus como importante e central, procurando aco-

lher os sinais dos tempos em cada geração; que 

leva a Palavra ao mundo juvenil, a partir das cultu-

ras juvenis, descobrindo que a vida tem sentido e 

se pode apostar na felicidade, apesar das dificulda-

des e injustiças que acontecem no dia a dia.

... celebra
83. Que celebra a presença de Deus na vida dos/as 

adolescentes e jovens; que faz memória agradeci-

da do caminho percorrido e da entrega apaixonada 

de tantas pessoas; que celebra a vida de cada 

um/a com alegria, pois o momento de cele-

brar é privilegiado para unir fé/vida, para reavi-

var a esperança e para reafirmar que, em meio 

a uma cultura de morte, adolescentes e jovens 

querem viver e crescer numa cultura de vida; 

uma PJM que seja espaço de fruição, uma op-

ção consciente e responsável de cada Partici-

pante, Animador/a, Assessor/a, que não seja 

vivida como um peso ou um compromisso 

alheio ao seu projeto de vida, mas a partir das 

expressões culturais e opções de vida.

... acompanha
84. Que acompanha Participantes, Animadores/

as e Assessores/as de forma pessoal e gru-

pal, pois acompanhar é partilhar “o pão do 

caminho”, a própria fé, a memória de Deus, a 

experiência de luta, das buscas, do amor; é es-

tar com adolescentes e jovens, ir com eles/as, 

partilhando seus afetos, seus estados de âni-

mo, seus sonhos, estando e apostando no de-

senvolvimento integral de sua pessoa; onde o 

acompanhamento é responsabilidade dos/as 

adultas, comprometidos/as e apaixonados/as, 

que crescem e amadurecem junto com os/as 

adolescentes e jovens, mas que sejam modelo 

assim como outros/as foram para si.
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... favorece o discernimento 
do projeto de vida
85. Que ajuda adolescentes e jovens a discernirem 

o projeto de Deus para suas vidas; a reconhecer 

que é necessário ter um projeto para sua vida, 

com tudo o que isso implica: compromissos, de-

safios, renúncias; com vivências grupais que aju-

dam no discernimento do projeto de vida e na 

educação e amadurecimento na fé, orientadas 

por referenciais comprometidos.

... projeta
86. Sonhamos com uma PJM que seja capaz de trans-

formar-se, projetar-se e recriar-se com o passar do 

tempo para continuar acompanhando os/as ado-

lescentes e jovens; que saiba para onde vai e para 

onde quer ir, sem esquecer-se de onde veio, de sua 

história e do testemunho de tantos/as adolescen-

tes, jovens e adultos/as que ao longo da história da 

Província se lançaram no seguimento de Jesus de 

Nazaré segundo o carisma marista; com uma PJM 

que questiona, interpela e se pergunta se os meios 

são os adequados para seus objetivos e que nunca 

perde a capacidade de sonhar.
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