Quarta etapa da Escola de Formação da PJ é
realizada em Conselheiro Lafaiete

No último final de semana, dias 8 e 9 de setembro, foi realizada a quarta etapa da Escola
Arquidiocesana de Formação Integral (EAFIN) da Pastoral da Juventude na casa de
encontros Cardeal Cardjin, em Conselheiro Lafaiete (MG), Região Pastoral Mariana Oeste.
A etapa, reuniu lideranças de grupos de jovens da PJ das cinco regiões da Arquidiocese e contou com
a assessoria da professora em Ciências Sociais, Carlúcia Silva, que conduziu todo o encontro. Os
participantes puderam refletir sobre a importância da dimensão sociopolítica, inspirados pela
Mística de Jerusalém.
Segundo o representante regional da PJ-Mariana Oeste, Gabriel Leite, uma das dimensões mais
desafiadoras para o trabalho com jovens, hoje, é a política. “Ela nos convida a participar, a sair dos
nossos mundos particulares e ir na direção do outro e dos interesses sociais, ou seja, políticos. No
caminho com Jesus, devemos assumir a dureza das escolhas de tal modo que haja um câmbio nas
estruturas. Isso exige firmeza, compromisso, coragem, entrega e oração para que a vida vença a
morte”, disse.
Gabriel também ressaltou a importância de ter espaços como o da EAFIN. “Ter espaços como o
EAFIN é muito bom para aprendermos e discutirmos temas que estão intimamente interligados às
realidades das juventudes. É, também, uma oportunidade para desenvolver a participação social na
política, ainda mais neste ano eleitoral. Devemos conhecer mais, para sabermos discutir e fazer as
escolhas certas. Esta etapa da EAFIN, contribuiu bastante para nosso aprendizado”, sublinhou o
representante da Região Oeste.
Nesta etapa da Escola de Formação, os participantes puderam vivenciar diversas atividades, como:
trabalhos em grupos, discussões, noite cultural, entre outras. No domingo pela manhã, encerrando o
encontro, os jovens participaram de uma missa presidida pelo assessor religioso da PJ-Mariana
Oeste, padre Ildeu Cruz. A última etapa da EAFIN será realizada na Região Mariana Centro nos dias
16 a 18 de novembro.
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