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 “Os rios que eu encontro vão seguindo
comigo. Rios são de água pouca, 

em que a água sempre está por um fio. 
Cortados no verão 

que faz secar todos os rios. 
Rios todos com nome 

e que abraço como a amigos. 
Uns com nome de gente, 

outros com nome de bicho, 
uns com nome de santo, 
muitos só com apelido. 
Mas todos como a gente 
que por aqui tenho visto: 

a gente cuja vida 

se interrompe quando os rios."  

João Cabral de Melo Neto 

Carta de Motivação para o V Congresso Nacional da Pastoral da 

Juventude do Meio Popular. 

Iluminados pela anunciação do nascimento de Cristo Libertador à Maria, feita pelo anjo Gabriel, nos

fortalecemos  para  a  construção  do  V  Congresso  Nacional  da  Pastoral  da  Juventude  do  Meio

Popular, pela primeira vez no coração do Brasil em nosso amado cerrado que a cada dia é destruído

pelo agronegócio, nós encontramos para celebrar  e cultivar a vida com muita alegria e entusiasmo,

em um momento de mística em que nós fazemos pequenos vãos e córregos de água corrente que

aos poucos vão se encontrando para criar mais força, na celebração e anunciação da boa nova de

Cristo Jesus, na casa de nossa querida Ana Rita e querido Carlos Marcelo, onde várias gerações de

nossa pastoral fizeram presença. 

Estaremos no dia 11 de março de 2017 celebrando uma missa de abertura oficial em Goiânia das

atividades em prol dessa linda festa. 

Estamos todos e todas ansiosos para a chegada de 2018 onde juntos vamos

celebrar 40 anos de PJMP com o tema: 

Águas e Profecia: Luzes no Meio Popular gerando a Vida 

e o Lema: 

Juventudes, Protagonismo, Resistência e Liberdade.

 “ Por isso vem entra na roda com a gente também, você é muito importante...”

Comissão de preparação do V Congresso Nacional da Pastoral 

da Juventude do Meio Popular – Goiânia GO

Heider Ferreira de Melo

Coordenação Nacional 


