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“Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver! ”
Pe. Alfonso Pastore
“Rabi, onde moras? ”. Ele respondeu: “Vinde e vede! ”. “Jesus dirige o
seu olhar também a vós, convidando-vos a caminhar com Ele” ... “não
tenha medo de escutar o Espírito que vos sugere escolhas ousadas”...
Papa Francisco

Cinquentenário EJC no Brasil (1971-2021)
Estamos no início de mais um ano, e desde já voltamos o nosso olhar para os
dias futuros, mais precisamente para o ano de 2021, onde protagonizaremos o
cinquentenário EJC. Para esse momento tão esperado trazemos como tema “Se
não for para ir para o céu, não vale a pena viver! ” Cuja frase é de autoria do
Padre Alfonso Pastore (fundador do ECC – Encontro de Casais com Cristo, EJC
– Encontro de Jovens com Cristo, EAC – Encontro de Adolescentes com Cristo
e MAC - Movimento de Amizade Cristã) e torna o momento cheio de significados
peculiares. Ele tinha plena convicção que cada um tem seu papel, enquanto
cristão, de viver a cada dia sua fé e levar adiante os ensinamentos de Jesus.
Este tema nos permite refletir sobre o que fazemos aqui na terra, ou como
exercemos a nossa vivência cristã junto aos nossos semelhantes e nossos
irmãos em Cristo. A nossa busca pelo reino de Deus não poderá ser somente
algo ilusório, longe de nossa realidade, mas devemos sim fazer dessa busca
ações verdadeiras, para que nossas ações pesem sobre os nossos atos. Sendo
assim podemos até reverter a frase e ainda assim teremos o mesmo significado
“Não vale a pena viver, se não for para ir para o céu. ” O que padre Alfonso
Pastore queria dizer é que “ Devemos sempre fazer o Bem. ” – Tiago 4,17.
Um pouco de história:
Depois da criação do ECC em julho de 1970, a paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Vila Pompeia/SP começou a se preparar para fazer algo para os
jovens. Nos livros de atas das reuniões do Conselho Pastoral Paroquial (CPP),
durante 1971, Padre Alfonso Pastore, Padre Clemente, Padre Vitório e outros
conselheiros tocaram algumas vezes no assunto, ressaltando a necessidade de
atrair os jovens.

“Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver.” – Pe. Alfonso Pastore.
Email: ejcfortaleza@gmail.com - (85) 999639985 / 986851436

Arquidiocese de Fortaleza
Encontro de Jovens com Cristo
Conselho Arquidiocesano EJC
Durante a 10ª reunião ordinária do Conselho Paroquial da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário em 24 de agosto de 1971. O jovem Antônio da Costa,
perguntado sobre o andamento das preparações para o encontro, respondeu :
“que o encontro ocorrerá no colégio Rainha da Paz nos dias 24, 25 e 26 de
setembro (sexta-feira à noite a partir de 18h, sábado o dia todo e domingo)... Os
futuros encontristas serão engajados na paróquia. A idade ideal para participar
do encontro será de 17-20 anos para homens e 15 -18 para moças.” No futuro
haverá dirigentes para encontristas. Todos os presentes se dispuseram a
colaborar com o encontro naquilo que fosse necessário.
Passado o Encontro, na reunião seguinte do CPP foram dadas notícias da
realização do I EJC:
11ª reunião ordinária do Conselho Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do
Rosário em 30 de setembro de 1971. O Encontro de Jovens com Cristo no
relatório feito pelo jovem Antônio da Costa anotamos que: “o encontro foi ótimo,
embora tenha havido problemas , todos tenham sido contornados. O
aproveitamento dos encontristas foi muito bom. Já se está pensando na
continuidade(...) Todos em intercâmbio, trabalhando com o mesmo objetivo.
Quarenta jovens, com predominância de mulheres, participaram do encontro.”
E assim prosseguiu a trajetória do EJC. O segundo Encontro aconteceu em
novembro do mesmo ano. O terceiro foi em março de 1972...
Em outubro de 1972, Padre Alfonso Pastore criou também o EAC - Encontro de
Adolescentes com Cristo.
Texto por Eduardo Lara – Belo Horizonte
Padre Alfonso, sentia o pouco entusiasmo na fé das famílias e sofria com a
realidade dos lares abandonados e carentes de ajuda. Sabia que seria preciso
desenvolver um trabalho mais forte, que pudesse oferecer pelo menos um raio
de esperança a essas famílias
O EJC no Ceará:
Em Fortaleza, o serviço foi implantado nos dias 5,6 e 7 de dezembro de 1980,
na Paróquia de São Pio X. A partir disso, o grupo se expandiu por todo Ceará e
ocorreram vários amadrinhamentos. No entanto, as paróquias trabalhavam de
forma autônoma e não existia um documento consensual sobre o modo de
implantação e a dinâmica do serviço. O Arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza
Dom José Antônio, no ano de 2011, solicitou ao Conselho Arquidiocesano do
ECC (gestão 2010-2012), que montasse uma comissão para a revisão e
unificação do documento do EJC.
Sendo assim: O Encontro de Jovens com Cristo – EJC é um serviço da Igreja,
em favor dos jovens existentes na paróquia, e devidamente integrados na
Pastoral de Conjunto da Arquidiocese.
E é com grande alegria que iniciamos neste ano o tríduo em comemoração ao
Cinquentenário do Serviço Escola EJC, mobilizando grandes momentos de
unidade em todas as paróquias de nossa Arquidiocese que possuem o EJC.
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