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Colabore com a vida no Planeta. 
Seja responsável e encaminhe este material para reciclagem  

seletiva do lixo da sua comunidade ou bairro. 
A natureza agradece e nós também.

Viva a vida do Planeta!

Nunca te Canses
Dom Pedro Casaldáliga

Nunca te canses  
do Reino

Nunca te canses  
de falar do Reino.

Nunca te canses  
de fazer o Reino.

Nunca te canses  
de ‘semear’ o Reino.

Nunca te canses  
de acolher o Reino.

Nunca te canses 
de esperar o Reino.
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Apresentação

Em nome da diocese de Caxias do Sul, de Dom Alessandro Ru-
ffinoni, Bispo Diocesano, da coordenação de pastoral e da pastoral 
da juventude, apresentamos este roteiro de encontros para grupos 
de jovens iniciantes e grupos de jovens pós-crisma, com o título 
“Jovens enraizados na fé em Jesus Cristo, construindo a civilização do 
amor”. Esse subsídio é um meio para ajudar a concretizar o plano 
de pastoral 2008-2011 no projeto “Evangelização da Juventude”, em 
continuidade com o projeto da “Formação inicial e permanente à vida 
cristã” assumida pela catequese diocesana e como ação concreta da 
Jornada Mundial da Juventude de 2011. 

A Igreja deseja promover a evangelização da juventude de modo 
afetivo e efetivo. Por isso, acolhe a diversidade das pastorais da ju-
ventude, dos grupos, dos movimentos, dos serviços e busca engajar 
a todos, na pluralidade, na vida comunitária e na construção do 
Reino de Deus. As DGAE 2011-2015, (CNBB 95, 75), salienta que 
os jovens merecem “atenção especial”, com “urgentes iniciativas” 
nas diversas instâncias da ação evangelizadora para que se tornem 
verdadeiramente discípulos missionários. 

Nesse sentido, este roteiro de encontros é uma iniciativa que se 
destina aos jovens das comunidades e aos que foram confirmados 
no sacramento da confirmação, para continuar o itinerário da “edu-
cação na fé” na vida comunitária. O objetivo é acolher os jovens no 
coração da comunidade-igreja, vivenciar a fé enraizada na pessoa 
e no evangelho de Jesus Cristo, fortalecer a formação integral, des-
pertar a participação, a articulação, a organização dos grupos de 
jovens a partir da realidade cultural e eclesial. 

Estamos em “mudança de época”. Os jovens são os mais sensí-
veis e atentos a toda e qualquer novidade. O modo de ser e viver da 

Vida em Deus - Hino do III CLAJ

Pablo Martinez

Tê-lo conhecido é o melhor que aconteceu em nossas vidas
Mostrá-lo a conhecer com as palavras é a vida, dá alegria.
É um dom segui-lo, e aqui estamos caminhando.
Vivendo seu chamado, e nele recomeçando.

Cristo tem chamado em nossos corações e algo atraiu-nos.
Tem nos fascinado sua proposta e aqui estamos deslumbrados
Ele nos apaixona, e queremos anunciá-lo.
A todos os nossos povos e a todos os irmãos.

Caminhemos com Jesus, para dar vida aos povos.
Somos seus discípulos, e Ele nos faz missionários.
Para que todos os povos tenham vida em Deus.
Tenham vida em Deus, tenham vida em Deus.

Ele é o Pão da Vida e se oferece por completo, Eucaristia.
Ele nos congrega e nos chama à ser seu corpo, ser igreja.
Ele é quem nos une, e nos faz pessoas novas.
A sermos servidores levando seu Evangelho.

Nós não temos medo porque Cristo nada tira e nos dá tudo
E nos deu Maria como mãe que acompanha nossos passos
Ela é nossa escola, com ternura nos ensina
A fazer o que Deus pede e em nossa vida esteja.

Vemos quantos sofrem injustiça e carregam a pobreza
Quantos jovens somente conhecem a cultura da morte.
Cristo é o caminho, a verdade que liberta.
Cristo está vivo e nos dá a vida plena.

Somos sentinelas vislumbrando um amanhã que está chegando.
Vamos mar adentro, pois sabemos que o Mestre nos espera.
Ser protagonistas deste tempo da história.
Seu Espírito nos queima e a Páscoa nos renova.
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Orientações Gerais
Para os Padres, Religiosos(as) e Assessores(as)

1.  Este subsídio foi elaborado com base na formação integral (Pessoa, comu-
nidade, sociedade, ecologia, missão e a dimensão teológica que perpassa 
todos os encontros). O objetivo é facilitar a organização dos “grupos de jo-
vens” ou “rede de jovens” nas comunidades e nas paróquias. Foi pensado 
para os adolescentes e jovens que estão se preparando ou já receberam o 
sacramento do Crisma e também para os grupos que estão começando. É 
bom que seja um grupo pequeno (10 a 15 jovens). O pequeno grupo faci-
lita a integração, a interação, a partilha da Palavra de Deus, a discussão de 
ideias e compreensões de mundo dos próprios jovens. Jesus, na sua ação 
pedagógica, organizou e trabalhou com grupos pequenos. 

2.  O ideal é que os participantes sejam da mesma comunidade ou do mes-
mo meio social. Se não for possível, motivar a participação em forma de 
“rede”, reunindo os interessados das diversas comunidades numa só co-
munidade ou na escola ou lugar acessível para todos. 

3.  No encaminhamento dos grupos de jovens, cuidar da acolhida, da coorde-
nação, da assessoria e que todos se sintam bem. A amizade é o princípio 
do trabalho com adolescentes e jovens. Ajudar os jovens a serem perseve-
rantes, evitando a entrada e saída dos participantes. Colaborar com apoio 
pessoal dos responsáveis pela evangelização, a ajuda financeira, a promo-
ção de outros cursos, encontros e atividades que enriquecem este subsídio. 

4.  Com o tempo, é importante prever as equipes de coordenação, secretaria, 
tesoureiro e outras equipes sugeridas, com alguns jovens escolhidos pelo 
grupo. Caso não tenham formação suficiente para coordenar, solicitar 
ajuda às paróquias vizinhas, à coordenação da pastoral da juventude ou à 
coordenação diocesana de pastoral. Colaborar para fazer o planejamento 
da caminhada, as datas, os horários, a preparação das reuniões e a divisão 
das tarefas.

5.  Os jovens são os verdadeiros protagonistas do seu processo de animação 
e formação. É preciso respeitá-los. Se eventualmente for um adulto ou 
casal que acompanha, este deve cuidar pra oferecer espaços, facilitar os 
encaminhamentos e abrir caminhos. Cuidar para não tomar o lugar e o 
modo de ser que é próprio dos jovens. Os jovens perseveram quando são 

juventude guia-se pelos valores da cultura atual. A CNBB (85, 13-
14) afirma que “uma Igreja que não acolhe esses valores encontra 
dificuldades para evangelizar os jovens”, pois “uma evangelização 
que não dialoga com os sistemas culturais é uma evangelização de 
verniz, que não resiste aos ventos contrários”. Precisamos do esfor-
ço de toda igreja para compreender “as mudanças”, “as marcas do 
nosso tempo” para que a jovialidade de Deus se expresse no rosto 
da juventude discípula, missionária e profética.

Neste ano em que a Igreja realiza a jornada mundial da juven-
tude em Madrid (2011, Espanha), e se prepara para realizá-la no 
Rio de Janeiro (2013, Brasil), queremos dinamizar o processo de 
evangelização da juventude, despertar lideranças, animar as comu-
nidades e empenhar a todos na formação integral da juventude. O 
Jovem participa quando se sente protagonista da evangelização e 
da transformação e não mero espectador. Valorizar o jovem como 
evangelizador dos jovens. Toda comunidade é convidada a acolher, 
conhecer, reunir, apoiar e estimular os carismas, os valores da ami-
zade, do convívio, do relacionamento solidário, da inserção na co-
munhão e da compaixão responsável pelos outros, pelo mundo e 
pela ecologia. Jesus Cristo nos ensina que as sementes do Reino, 
lançadas no coração da juventude, vão dar os frutos na gratuidade 
e bondade de Deus, na ação do Espírito Santo, protagonista de toda 
missão. 

Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Coordenador Diocesano de Pastoral

21 de Agosto de 2011
Final da Jornada Mundial da Juventude

Madrid - Espanha
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protagonistas da própria caminhada. Os jovens de hoje são marcados pela 
“mudança de época”, a “ambiência” midiática, apaixonados pela nature-
za e buscam sinceramente a Jesus Cristo. Porém, novos tempos exigem 
nova mentalidade e novos métodos. É preciso descobrir juntos qual é a 
melhor maneira para educar na fé, aprender a conviver em grupo, integrar 
na comunidade, descobrir os valores do Reino de Deus e despertar para 
ações concretas dos jovens. Os jovens são filhos do seu tempo e profetas 
no tempo que vivem. “Uma Igreja que não acolhe esses valores encontra 
dificuldades para evangelizar.” 

6.  Além dos roteiros previstos, é preciso descobrir outros espaços para a 
criatividade. Juventude não gosta de rotina. Possibilitar experiências di-
ferentes, como: participar das santas missões populares, missão jovem, 
realizar gincanas, mutirões ecológicos, campanhas solidárias, confrater-
nizações, festivais, teatros, passeios, convivência com a comunidade nos 
momentos das festas, criar meios de comunicação (blog, orkut, facebook, 
twitter...). O jovem gosta de ações voltadas para os outros, para a natureza 
e para a missão. Cuidar para não ficar nas “quatro paredes”.

7.  Há outros subsídios que ajudam a avançar e a completar este subsídio. In-
dicamos estes: Documento 85 da CNBB; Documento de Aparecida; Sub-
sídios da CF para os jovens (ver texto base); Revista Missão Jovem; Revista 
Mundo Jovem. Pesquisar via internet: Instituto da Pastoral da Juventude e 
na trilha do grupo de jovens.

8.  Os grupos de jovens não permanecem para sempre. Os jovens, ao iniciarem 
outra etapa da vida, podem ocupar outros espaços na comunidade e nos 
diversos serviços, como a liturgia, a catequese, cantos, serviços sociais, a 
organização de eventos e outras atividades conforme a realidade. Aproveitar 
o potencial evangelizador, de discípulos missionários, na comunidade de fé. 

9.  A diocese de Caxias do Sul tem outras atividades ao longo do ano, como: a 
organização de 3 etapas da Escola da Juventude; a celebração do Dia Mun-
dial da Juventude (DMJ); o Dia Nacional da Juventude (DNJ); em 2013 a 
Jornada Mundial da Juventude acontece no Brasil. Precisamos enfrentar 
o desafio de organizar as Missões Jovens. Para ajudar no discernimento 
vocacional, para opção sacerdotal e religiosa, há o Serviço de Animação 
Vocacional (SAV). Em novembro de 2012, a cruz da Jornada Mundial da 
Juventude vai vir à Diocese de Caxias do Sul.

10.  As sementes lançadas permanecem e com o tempo vão dar os seus fru-
tos. É preciso gratuidade na evangelização da juventude. A disposição de 
quem se propõe a trabalhar com jovens é esta: “Não me perguntes pela 
colheita pois estarei sempre semeando”.

PRIMEIRA PARTE

A Pessoa e o  
Sentido da Vida
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Ei, o que você me conta?

Objetivo: Conhecer a vida e a história dos(as) participantes.

Material: Bíblia, vela, panos, folhas de papel, papel pardo, caneti-
nhas, tesoura e argila.

Ambientação: Dispor as cadeiras em círculo e colocar os panos 
sobre o chão no centro dele e sobre os panos colocar a Bíblia, a vela, 
um trilho de trem desenhado em uma folha ou uma estrada e a 
pergunta “por onde andei até chegar aqui?”.

1.  Acolhida: Receber os(as) jovens presentes com alegria e entu-
siasmo, com o canto e após, fazer o Sinal da Cruz.

 
Seja Bem Vindo Ôlele

  C                         G7                                      C
Seja Bem Vindo ôlele,  /  Seja Bem Vindo ôlalá
                             G7                                C
Paz e bem pra você  /  que veio participar

Após o canto os(as) jovens se apresentam. Cada um(a) deve dizer 
seu nome e fazer um gesto que o(a) represente. Após, todos(as) de-
vem repetir o nome de quem se apresentou e o gesto. A cada duas 
pessoas que se apresentam se repete o canto. 

2. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica

O TREM DA VIDA: O(A) animador(a) pede para cada jovem de-
senhar um trem, onde contará sua história. Em cada vagão colocará 

fatos marcantes da vida pessoal e seus diversos sentimentos sobre 
a família, os amigos, a escola, as qualidades, os defeitos e assuntos 
gerais.

Ao finalizar a tarefa de todos(as) desenharem, cada um(a) partilha 
o seu “trem”, a sua história de vida, respondendo à pergunta “Por 
onde andei até chegar aqui?”.

3. À luz da palavra de Deus:

Refrão de Meditação:

“ Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. 
Deus é amor. Ele afasta todo o medo.” 

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Jeremias 1,4-5.
Após a leitura, o(a) animador(a) provoca a reflexão com a pergunta: 
• O que representa esta passagem para a vida de vocês?
•  Após a leitura, cada jovem recebe um pedaço de argila e tenta 

modelar a pessoa que é (que Deus Criou). Como está se sentindo? 
Partilhar.

4.  Assumindo o compromisso com a vida: Perceber durante a 
semana, as situações ou lugares em que a vida do jovem é tida 
como valiosa. Sinto o valor da minha vida?

5. Envio: Em círculo, cantar/ouvir a música:

Caçador de mim 
Serginho Magrão e Sá

Tom: C  
Intro: A-7 A-7/G F D-7 G7 C E7 A-7 A-7/G F D-7 G7 C

   C                                G/B
Por tanto amor  /  Por tanta emoção
    G7/11         A-7           F
A vida me fez assim  /  Doce ou atroz
    E-7                       G7/11    C
Manso ou feroz  /  Eu caçador de mim
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C                                G/B
Preso a canções  /  Entregue a paixões
     G7/11         A-7                 F
Que nunca tiveram fim  /  Vou me encontrar
         E-7                          G7/11  C         E7
Longe do meu lugar  /  Eu caçador de mim
   A-          E-/G            F7+
Nada a temer senão o correr da luta
   D-7           G7            C   E7
Nada a fazer senão esquecer o medo
  A-             E-/G         D/F#   F7+
Abrir o peito à força numa procura
  D-7          G7               C
Fugir as armadilhas da mata escura
Longe se vai
    G/B                              G7/11           A-7
Sonhando demais  /  Mas onde se chega assim
   F                                E-7
Vou descobrir  /  O que me faz sentir
   G7/11  C
Eu caçador de mim

6. Preparação do próximo encontro:

Ler com atenção o material necessário, a ambientação do próximo 
encontro, distribuir entre os(as) jovens a tarefa de preparar o am-
biente e trazer os materiais. Escolher os animadores.

7. Escolher um canto conhecido para finalizar o encontro.

Objetivo: Favorecer o auto conhecimento e a valorização da pessoa 
humana. Olhar para a história pessoal de cada um(a) e ajudar o(a) 
jovem a construir a  sua própria identidade.

Material: Bíblia, vela, panos, a frase “Quem sou eu?” escrita numa 
folha, canetinhas, tesoura e alfinetes. 

Ambientação: Colocam-se os panos sobre o chão no centro da sala 
e sobre eles a Bíblia, a vela e a frase, além do “Trem da Vida” de 
cada um(a) do encontro anterior. Preparar uma oração inicial.

1.  Acolhida: Pedir para cada jovem desenhar a sua mão numa fo-
lha, recortá-la, escrevendo seu nome dentro. Ela será usada no 
centro do ambiente durante a oração. Após, acolher o grupo com 
o canto:

Momento Novo 
Ernesto B. Cardoso, Dariene, Paulo Roberto,  
Déa Affin, Éder Soares e Técio Junter

Em                              Am                          Em
Deus chama a gente pra um momento novo 
                   D7                                     G 
de caminhar junto com o seu povo. 
                Am                             Em 
É hora de transformar o que não dá mais,
     F#m                            B7 
sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

2º
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“Conhecendo alguém chamado eu!”
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                         E
Por isso vem,
                                             C#-             F#-
entra na roda com a gente também, 
A                                        B7 
Você é muito importante, vem.

Não é possível crer que tudo é fácil, / há muita
coisa que produz a morte. / Gerando dor, tristeza
e desolação, / é necessário unir o cordão.

A força que hoje faz brotar a vida / atua em nós
pela sua graça. / É Deus quem todos convida
para trabalhar, / o amor repartir e as forças juntar.

2.  Recordação da vida: O(A) animador(a) conduz os(as) jovens 
a relembrar o encontro passado. O que cada um fez durante a 
semana? Recordar o compromisso assumido por todos(as) no 
primeiro encontro.

3.  Olhando a nossa realidade: Cada um(a) de nós, criado(a) “à 
imagem e semelhança de Deus”, embora com qualidades e defei-
tos, é um ser único! É um tijolo na construção da vida e da his-
tória. O que eu não fizer, ninguém fará por mim. Nesse sentido, 
o objetivo do nosso encontro é favorecer o autoconhecimento, 
tão importante para cada um(a) conhecer-se sempre mais. Nós 
amamos somente o que conhecemos. Conhecer a si, é amar a si 
mesmo.  

Técnica/Dinâmica
AQUI ESTOU1: O(A) animador(a) orienta os(as) participantes a 
escreverem seu nome na folha em branco que receberam. É im-
portante colocar o nome em letra grande e visível a uma distância 
média. Em seguida, cada um(a) escreve cinco respostas para a per-
gunta: Quem sou eu?

O(A) animador(a) não deve dar mais detalhes para que as pessoas 
possam usar sua imaginação com total liberdade.

Quando todos(as) tiverem escrito as respostas, prendem o papel no 
peito, com o alfinete e circulando pela sala (se quiser pode se colo-
car a música “Me Revelar” enquanto a dinâmica ocorre), vão lendo 
o que está escrito no papel dos(as) outros(as), o nome e as respostas 
dadas à pergunta. Deve-se evitar comentários, observando os(as) 
outros(as) em silêncio.

Canto:
Me Revelar
Zélia Duncan e C. Oyens
 
F     F(#5)F6         F7                Bb        G/B             C Bb   A-   C7 F
Tudo aqui quer me revelar  /  Minha letra, minha roupa, meu paladar
               F(#5)           F6                                               F7      D/F# 
O que eu não digo, o que eu afirmo  /  Onde eu gosto de ficar
            G-                  Eb 
Quando amanheço, quando me esqueço
        E-7(b5)           C7       Bb 
Quando morro de medo do mar
 
      F/A   G-                  Eb Bb 
Tudo aqui  /  Quer me revelar
         F/A                             G- 
Unhas roídas  /  Ausências, visitas
          Eb         C7 
Cores na sala de estar
 
F            F(#5)                        F6 
O que eu procuro  /  O que eu rejeito
                   F7       Bb                               Bb-           F 
O que eu nunca vou recusar  /  Tudo em mim quer me revelar

________________________
1 Cf. Dinâmicas em fichas, volume 2, ficha 75.
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         F(#5) F6          F7        Bb                         G/B 
Tudo em mim quer me revelar  /  Meu grito, meu beijo
             C   Bb A-  C      F          F(#5)               F6 
Meu jeito de desejar  /  O que me preocupa, o que me ajuda
                      F7          D/F# 
O que eu escolho pra amar
            G-               Eb 
Quando amanheço, quando me esqueço
        E-7(b5)          C7 
Quando morro de medo do mar 

Quando todos(as) tiverem observado os(as) demais, o(a) 
animador(a) convida todos(as) para uma reflexão da dinâmica, a 
partir das perguntas:

• O que conseguiu perceber?
• Como cada um(a) se sentiu?

4. À luz da palavra de Deus: Vamos aclamar a palavra cantando:

Tua palavra é lâmpada

Tua palavra é lâmpada  /  para os meus pés, Senhor,
Lâmpada para os meus pés, Senhor,  /  luz para o meu caminho.
Lâmpada para os meus pés, Senhor,  /  luz para o meu caminho.

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Lucas 15,3-7.
O(A) animador(a) provoca o grupo para recontar a passagem bíbli-
ca. Se necessário, pode-se repetir a leitura. 

Cada ovelha é diferente e única para o pastor. Se uma delas se per-
de, Ele percebe e vai à sua procura.
•  Nessa passagem bíblica, percebemos o Amor único que Deus tem 

para cada um de nós?
•  Qual parte do texto bíblico nos leva a afirmar isso?

5. Assumindo o compromisso com a vida: 
-  A partir do encontro de hoje, onde refletimos que cada um(a) de 

nós é um ser único(a) e amado(a) por Jesus Bom Pastor, vamos 
nos comprometer a valorizar a nossa vida.

-  Como compromisso, vamos refletir durante a semana: “Com 
quais atitudes, no meu dia a dia, eu cuido da vida que há mim? 
Em que situações a desrespeito e a agrido?”

6.  Envio: Olhar para o centro, onde estão as mãos com os nomes 
dos(as) jovens. Fazer um breve comentário sobre o cuidado que 
Deus tem conosco, cuidado de Pai e Mãe, de amigo, de irmão. Ele 
sabe o nosso nome, se faz presença em nosso meio, em todas as 
situações, caminha ao nosso lado, nunca nos abandona. Enquan-
to olham as mãos, alguém proclama ou canta o salmo 139 (138):

 
Salmo 139 (138)

Reginaldo Veloso 
(Ofício Divino da Juventude, Subsídio Musical.)

D          Em              A                  D              F#m            Em
Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor,
                    A          A7                   Em              A                 D
força no meu sofrer. Em tuas mãos, Senhor, quero viver.

                     D7    G        A                            D         D7
1. Meu coração penetras e lês meus pensamentos;
                             G        A                           D
 se sento ou se levanto, tu vês meus movimentos,
 F#m                     Em       A                      D          A7
 de todas mi’as palavras, tu tens conhecimento.

2. Por trás e pela frente, me envolves, Deus e cercas,
 pões sobre mim tua mão, me guias, me acobertas.
 O teu saber me encanta, me excede e me supera.

3. Quisesse eu me esconder, do teu imenso olhar,
 subir até o céu, na terra me entranhar,
 atrás do sol que nasce, lá irias me encontrar.
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4. Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!...
 Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?...
 Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia.

5. No seio de minha mãe tu me teceste um dia.
 Senhor, eu te agradeço por tantas maravilhas,
 meus ossos, minha alma de há muito conhecias.

6. Quando, então, me formavas misteriosamente,
 minhas ações previas, no livro de tua mente,
 meus dias já contados antecipadamente.

7. Teus planos insondáveis, ó meu Deus infinito,
 somá-los eu quisera é um areial infindo,
 é assim que me desperto, ainda estou contigo.

8. Que os maus da terra sumam, pereçam os violentos,
 que tramam contra ti, com vergonhoso intento:
 abusam do teu nome, pra seus planos sangrentos.

9. Mas vê meu coração, e minha angústia sente;
 olha, Senhor, meus passos; se vou erradamente,
 me guia no caminho, da vida para sempre!

10. Como é profundo, ó Pai, tua sabedoria.
 Fizeste amanhecer, em Cristo novo dia,
 e por teu Santo Espírito, qual mãe de amor nos guias.

7. Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os materiais. 
Escolher os(as) animadores(as).

8. Espaço para a convivência do grupo.

Objetivo: Despertar no(a) jovem a consciência do valor do corpo e 
da relação afetivo-sexual.

Material: Bíblia, vela, panos e aparelho de cd. 

Ambientação: Se possível, realizar o encontro ao ar livre. Colocar 
os panos sobre o chão no centro da sala/círculo ou lugar escolhido 
e sobre eles a Bíblia e a vela. 

1.  Acolhida: O animador dá boas vindas ao grupo com o Sinal da 
Cruz e ao som do canto:

Anunciação
Alceu Valença

Intro: G A - CG 

G                                                 A-
Na bruma leve das paixões que vem de dentro
                             C                                G 
Tu vens chegando prá brincar no meu quintal
                                                         A- 
No teu cavalo peito nu, cabelo ao vento
                           C                            G
E o sol quarando nossas roupas no varal.

      G7         E-           F                         C         G
Tu vens, tu vens  /  Eu já escuto os teus sinais

                                                           A-
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
                       C                                 G
E eu não duvido já escuto os teus sinais
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Afetividade sim! Sexualidade, não?
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                                                            A-
Que tu virias numa manhã de domingo
                   C                                   G
Eu te anuncio nos sinos das catedrais

O(A) animador(a) pede para que todos(as) fiquem em círculo, com 
as mãos dadas e os olhos fechados. Convida para respirarem, sen-
tindo o ar que entra em seus pulmões como sinal de vida. Pede para 
escutarem os diversos sons que cercam o ambiente. Cada um(a) 
pode fazer sua oração em silêncio, percebendo os sentimentos. 
O(A) animador(a) pede para ficarem em duplas e lê o texto2:

“A raposa pediu que o Pequeno Príncipe a cativasse.
-  Que quer dizer “cativar”? - ele perguntou.
A raposa explicou:
- Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te 

olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte 
de mal-entendidos. Mas, a cada dia, te sentarás mais perto... Se tu vens, por 
exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto 
mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, 
estarei inquieta e agitada: descobrirei o preço da felicidade!

Aconteceu então que o Pequeno Príncipe cativou a raposa. O tempo pas-
sou e chegou o dia em que ele precisou partir. A raposa disse:

- Ah! Eu vou chorar.
- A culpa é tua; eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu te 

cativasse...
- Quis - disse a raposa.
- Mas tu vais chorar!
- Vou - ela respondeu.
- Então, não sais lucrando nada!
- Eu lucro - disse ela - por causa da cor do trigo. - E acrescentou: - Eu não 

como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram 
coisa alguma. E isso é triste! Mas tu tens cabelos cor de ouro. O trigo, que é 
dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo...”

-  Logo após a leitura, os(as) jovens são conduzidos a massagearem 
a mão da sua dupla, e direcionados a pensarem na história de vida 
da sua dupla, dos seus sofrimentos, das suas alegrias, dos seus 
sonhos e das utopias.

2.  Recordação da vida: Lembrar o encontro anterior, trazendo o 
compromisso assumido.

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica

a)  CHUVA DE IDEIAS: Quando falamos e ouvimos as palavras 
“Afetividade”e “Sexualidade”, o que vem a mente? O animador 
deve provocar o grupo para recordar o que cada um(a) pensa ao 
ouvir a palavra sexualidade e afetividade. Logo depois, escrever em 
cartolinas os conceitos que os jovens trazem sobre cada palavra.

b)  O animador pode instigar para outras perguntas: Como a afe-
tividade e a sexualidade são tratadas pela sociedade? Como os 
pais trabalham esse assunto em casa com vocês? Como vocês gos-
tariam que esse assunto fosse compreendido na sua vida pessoal?

LEITURA DO TEXTO: 

Afetividade3

“É a capacidade que temos de experimentar ou vivenciar internamente os 
fatos que acontecem à nossa volta. Todas as coisas que acontecem ao nosso 
redor nos afetam, produzem ecos internos em nós. Manifestamos esses ecos 
através das emoções e sentimentos como raiva, surpresa, alegria, amor, medo...

Somos afetivos/as por natureza. O afeto permeia nossas relações com 
a família, os amigos, os grupos, as comunidade, a sociedade, a Igreja, 
com Deus, com ambiente, com todo o cosmos. Não nos relacionamos com 
as pessoas de forma igual: com algumas, o afeto é mais intenso do que 
com outras. É importante cultivar as relações a partir da afetividade com 
que nos envolvemos, mas também considerar os valores fundamentais 
para todos os relacionamentos: respeito, valorização do outro, acolhida, 
escuta, interesse pelo bem estar dos outros...”________________________

2  Cf. Antoine de SAINT-EXUPÉRY, O Pequeno Príncipe, adaptado in Cantos do Pássaro 
Encantado, Rubem Alves, p. 25.

________________________
3 Na trilha do grupo de jovens, Como cuidar da pessoa no grupo de jovens, p. 56.
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Sexualidade4

“Sabemos que afetividade é a capacidade de ressoar por dentro os 
acontecimentos externos. A sexualidade ’é um componente fundamental 
da personalidade, um modo de ser, de se manifestar, de se comunicar com 
os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor humano’. Além de 
afetivos, somos seres sexuados. Tudo o que somos, sentimos, pensamos 
e fazemos é estruturado a partir da nossa identidade de homem ou de 
mulher. Somos diferentes, mulheres e homens. Ao mesmo tempo, temos 
o mesmo valor e dignidade. Falar em sexualidade é falar sobre nossos 
corpos de mulheres e homens. Entendemos o corpo como a parte física do 
ser humano, aquela que pode ser vista e tocada. Somos muito mais do que 
o corpo apenas, mas é através dele que nos fazemos presentes no mundo.”

c)  A POESIA DE CADA DIA5: O objetivo é que os participan-
tes consigam, apoiados na poesia, manifestar os sentimentos e 
as emoções. O coordenador da dinâmica entrega uma cópia das  
poesias para cada participante ou as afixa nas paredes (ou pendu-
ra em forma de varal). Dá um tempo para que todos possam ler 
cada uma das poesias e escolher uma com a qual se identificam. 
O coordenador motiva os participantes a dizerem o que sentiram 
ao lerem aquelas poesias e porque se identificaram com uma de-
las. Num segundo momento, o coordenador distribui uma folha 
de papel e caneta para que cada um possa escrever uma frase so-
bre o que está sentindo. As frases podem ser assinadas ou não. O 
importante é que se providencie cópia de todas as frases para que 
os participantes possam ler e guardar os texto criados pelo grupo.

Sugestão de poesias (podem ser usadas outras):

a)  Nós somos aquilo que amamos. 
Nem maiores e nem menores  
que o tamanho dos objetos do nosso desejo. (Rubem Alves)

b)  Belo é o desejo de Deus: o universo inteiro, jardim, no jardim, 
corpos sorridentes, de mãos dadas: alegria, prazer. (Rubem Alves)

c)  Talvez este seja o nosso maior desejo: 
perceber, no olhar do outro, a mais 
sagrada de todas as afirmações: 
“Eu desejo que você exista.” (Rubem Alves)

d)  Amamos um tempo ainda não chegado. 
Ele cresce dentro de nós. 
E os nossos gestos se tornam danças/lutas mágicas... 
Do futuro, canções de há muito tempo.. 
Esperança: nós as ouvimos.. 
Fé: nós as dançamos... 
“Venha o teu Reino..” (Rubem Alves)

e)  Sim, é verdade, por todos os lugares 
há feridos da morte, sinais de decomposição, 
prenúncio de invernos. 
Mas há brotos nas árvores, 
namorados abraçados, mulheres grávidas, 
crianças que brincam, correntes quebradas, 
poemas em muros brancos... (Rubem Alves)

f)  Quem passa pelo fogo leva no rosto as cores 
do arco-íris... (Rubem Alves)

g)  Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. 
Despe o meu ser cansado e humano 
e deita-me na tua cama. 
E conte-me histórias, caso eu acorde, 
pra eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar 
até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. (Fernando Pessoa)

h)  Valeu a pena, tudo vale a pena 
se a alma não é pequena. (Fernando Pessoa)

i)  E desde então sou porque tu és, e desde então és, sou e somos, 
e por amor serei, serás, seremos. (Pablo Neruda)

j)  Eu sempre quis que na poesia se vejam as mãos das pessoas. 
Sempre desejei uma poesia com marcas digitais, 
uma poesia de pão para que a coma toda a gente. (Pablo Neruda)

________________________
4 Na trilha do grupo de jovens, Como cuidar da pessoa no grupo de jovens, p. 61.

5 Cf. Dinâmicas em fichas, volume 2, ficha 0043.
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k)  Não esqueçam: é nos quintais que os galos cantam, 
que os mandacarus floram, que as crianças se descobrem. 
E é cantando a descoberta das flores  
que nós fazemos resistência. (Gero)

l)  O canto não pode ser uma traição à vida. 
E só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo  
as pessoas e as coisas que não têm voz. (Ferreira Gullar)

m)  Se não fosse a certeza de que me esperas com a mesa posta, 
o que seria de mim, eu não sei. 
Sem ti, a claridade do mundo não me hospeda. (Adélia Prado)

n)  Os pés do mundo caminham hoje por estradas de asfalto e 
violência, mas o coração dos humildes é mais forte que os tanques.

4.  À luz da Palavra de Deus: Todos(as) continuam na roda, mas 
sentados(as) para a escuta da palavra.

Aclamar a palavra com o refrão:
“ Que arda como brasa, tua palavra nos renove. 
Esta chama que a boca proclama”.

Leitura: Proclamar o texto bíblico de João 2,13-22.

Segundo a leitura:
• Que ideias o texto nos traz?
• Como estamos cuidando do templo que é o nosso corpo?

Para ajudar na reflexão: A afetividade e a sexualidade estão nas nossas 
opções de vida, nas relações interpessoais e na visão de mundo. Sexua-
lidade comporta diversos aspectos, como o emocional, o biológico, o so-
cial, o cultural, o religioso, o cuidado com o corpo e com o outro. Tudo 
começa com o cuidado do corpo. Nele é que vivemos a sexualidade, a 
afetividade, a espiritualidade, as relações, a transcendência. Para Jesus, 
o corpo é o templo onde Deus mora, nos ama, nos acolhe e nos salva. 

5.  Assumindo o compromisso com a vida: Oportunizar tempo para 
que o(a) jovem se comprometa a levar o assunto tratado no encontro 
com seriedade e atenção, afinal, nosso corpo é templo de Deus. De-
senvolver o cuidado durante a semana dos relacionamentos consigo 

mesmo (alimentação, sono, respeito, sentimentos) e com os outros (o 
tratamento, o respeito, a gentileza, a escuta, a preocupação). Como 
amamos o templo de Deus que habita o corpo do outro? Da outra?

6.  Envio: De mãos dadas, em círculo, podemos conversar e parti-
lhar sobre os sentimentos que mais se mostraram no encontro de 
hoje. Finalizar com um grande abraço e com o canto:

Abre a janela meu bem
Zé Vicente

          E                           B7                  A
Abre a janela, meu bem,  /  vem ver o dia que vem.
                             B7                          A                  E
Deixa o sol entrar e o vento falar,  /  que eu te quero bem. (bis)

                                                      B7               E
Deixa a brisa da manhã te abraçar,  /  ver a rosa no canteiro a te sorrir.
                                                       B7
Vou pedir galo campina pra cantar,
                                                               E
vou mandar te dar bom dia o bem te vi.
                         B7                              E
Laia, laia, laia, laia... Laia, laia, laia, laia

Essa vida só é vida com amor, / acordado é o
melhor jeito de sonhar. / Que o carinho seja sempre
o bom sabor, / e a razão pra toda hora começar.

Se a saudade ou o cansaço te abater, / busque
a força no segredo da paixão. / Não me
esqueça, que eu não vou te esquecer, / somos
um neste país que é o coração.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) animador(es).



2524

Objetivo: Despertar em cada jovem a compreensão de que Deus 
está presente em cada um e em todo lugar onde existe vida. Desta-
car a estreita relação entre o EU de cada um e o nosso DEUS.

Material: Bíblia (se possível, mais que uma), vela, panos, folhas de 
papel, canetas, imagens de Jesus e de jovens, flores, um recipiente 
com água, um pão (que será partilhado no final do encontro) e os 
materiais produzidos nos encontros anteriores. 

Ambientação: Estender os panos no centro da sala e sobre eles 
colocar a Bíblia, a vela, as imagens de Jesus e dos jovens, as flores, 
o recipiente com água e o pão. 

1. Acolhida:
O(A) animador(a) dá boas vindas ao grupo com o canto:

Olaria de Deus
      D                                                                                     A7
(Chama-se um grupo ou o nome de algum jovem) vai descer na Olaria 
         D
De Deus! (bis)
                   G                                        D
Ela/Ele desce como um vaso velho e quebrado,
         G                      D
E sobe como vaso novo! (bis)

Em seguida apaga-se a luz (se possível) e colocar em destaque a luz 
da vela. Canta-se o mantra:

“ Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. 
Queremos ver Jesus! Queremos ver Jesus!”

Após, o(a) animador(a) pede para que todos fechem os olhos e ima-
ginem o rosto de Jesus, como se estivesse falando com Ele.

2. Recordação da vida: Ainda durante a oração, relembrar o encon-
tro passado, trazendo presente que cada um(a) é um ser único(a) e 
tem que se valorizar como pessoa, como filho(a), como irmão/irmã, 
e como cristão. Dizer que tudo o que temos e somos é dádiva de 
Deus e por isso nosso corpo também o é. Logo após, dividir o gru-
po em dois e em dois coros, rezar ou cantar o Salmo 63:

Salmo 63 - Dó menor (Ofício Divino das Comunidades).

No meio dos perigos e das perseguições, pedimos justiça e que 
cresça em nós o desejo de viver na intimidade com o Senhor Deus

1.  Meu Senhor, eu te procuro, desde a escura madrugada. 
A minh’alma está com sede, de seu Deus tão apartada. 
O meu corpo está sedento como a terra esturricada. 

2.  Em tua casa eu te contemplo, tua glória e teu poder. 
Teu amor é minha vida: vou louvar e agradecer. 
Para o céu elevo as mãos, desejando só te ver. 

3.  A minh’alma fica farta como em grande refeição. 
A alegria, nos meus lábios, vai cantando uma canção. 
Pela noite eu penso em ti: perco o sono em oração. 

4.  Para mim foste um socorro, nos momentos de aflição. 
Me agasalho em tuas asas, procurando proteção. 
A minh’alma em ti se agarra. me sustentas com tua mão. 

5.  Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho Salvador. 
Igualmente demos glória ao Espírito de amor. 
Hoje e sempre, eternamente, cantaremos seu louvor. 

Ao final do Salmo, rezar um Glória e concluir com um abraço onde 
cada um diz ao outro: “Você é muito importante para mim”. 
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3. Olhando a nossa realidade: 

Técnica/Dinâmica

MAPA DA VIDA: A dinâmica se divide em três momentos.
 
1ª parte - Individual
•  No centro da folha, escrever a palavra “EU” e, ao redor, desenhar 

círculos e neles colocar os nomes dos ambientes onde vivem no 
seu dia a dia (casa, trabalho, escola, Igreja...).

•  À esquerda de cada círculo, escrever o nome da pessoa com quem 
melhor se relaciona; e à direita, com aquela que tem mais dificul-
dade nesses ambientes.

•  Em cima de cada círculo, pedir para que escrevam a experiência 
mais gratificante, ou a que mais gostou neste ambiente; embaixo, 
a que menos gostou ou a mais preocupante. 

•  Listar as festas populares que mais gostam. Por fim, registrar a 
canção, a música que consideram marcantes em suas vidas e es-
crever por que se identificam com ela.

•  Agora, para dar o sentido da dinâmica, colocar um “D” antes do “EU” 
e um “S” depois dele. Perguntar: Isso diz algo para você? O que?

•  Incentivar para que, percorram todos os ambientes de seus ma-
pas, e em cada um, pedir para analisarem e anotarem: Como você 
experimenta a presença de Deus neste ambiente? Em quem, ou 
em que, Deus se manifesta em sua vida?

•  Pedir para que listem as festas e as celebrações (na família, co-
munidade ) mais importantes para cada um(a) ao longo do ano.

•  Pedir para que registrem, entre os cantos litúrgicos (de missa, da 
catequese ), qual o mais significativo e por que marca a sua vida 
pessoal e com Deus.

•  Pedir para que reflitam e anotem: “A sua participação na liturgia 
(missa, grupo de jovens, catequese), aparece nos seus gestos do 
dia a dia em cada um dos ambientes?”

2ª parte - Em subgrupos - Dividir o grupo em três subgrupos
•  Momento de cada um(a) partilhar no grupo, com os(as) colegas 

o que cada um achar importante no seu mapa da vida, a sua ex-
periência de Deus, sua canção, enfim  (incentivar aqueles(as) que 
estiverem com dificuldades para expressar as suas experiências).

•  O grupo, após a apresentação de todos, deve identificar algum 
ponto comum entre todos os relatos do grupo. 

•  Identificar, no grupo, o maior desafio da vida e da fé em Deus.
•  Cada um(a) relata ao grupo o que parecer mais importante a res-

peito de sua participação nas celebrações.
•  O grupo, após a apresentação de todos(as), deve identificar algum 

ponto comum entre todos os relatos do grupo de acordo com as 
participações nas celebrações.

•  Identificar, no grupo, o maior desafio de suas práticas celebrativas 
(missa, catequese).

3ª parte - Em grupo
•  Um(a) representante de cada grupo partilha os pontos comuns 

mais significativos, os destaques e os desafios a respeito da vida, 
da experiência de Deus e das práticas celebrativas.

4. À luz da Palavra de Deus:

Antes da leitura, questionar ao grupo: Quem é Deus? Onde Ele está? 
Como Ele se manifesta? O responsável pelos questionamentos deve 
ligar as respostas do grupo com o tema do encontro. Sugere-se tam-
bém o comentário: “Sempre que possível distorcemos o verdadeiro 
sentido da existência de Deus. Ora pensamos que serve para nossos 
caprichos, ora para nossas injustiças e preconceitos, pois achamos 
que sempre temos razão, o que não acontece, pois a presença de 
Deus é para nos orientar, para nos fazer olhar para trás, para nos 
fazer olhar nossos sonhos, vontades e tudo o que nos cerca e ver que 
em tudo há presença de Deus, pois Nele tudo foi criado. O Deus que 
nos deu a vida nos reserva também o seu amor. Todos nós somos 
filhos(as) de um mesmo Deus que nos têm como tesouros”.

Pedir aos jovens para que olhem os símbolos no centro e reflitam o 
que cada símbolo representa.
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Acolher a palavra com o canto: 

“ Ó luz do Senhor, que vem sobre a Terra;  
inunda teu povo, com teu esplendor.”

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Gênesis 2,4b-22.

Refletir a leitura bíblica a partir das seguintes questões: 

•  O que diz o texto? (Relembrar frases, atitudes e ações que o texto tem.)
• A vida provém de onde? 

5. Assumindo o compromisso com a vida:

O animador motiva o grupo para assumir uma tarefa que pro-
mova e defenda a vida (Ex: cuidar de uma planta, visitar um(a) do-
ente, levar uma palavra de conforto, etc.). Após, escrever um breve 
relato, contando a experiência que teve fazendo essa ação.  

6.  Envio: O animador pede para que cada um(a) pegue um símbolo 
da ambientação e perceba a manifestação de Deus por meio dele. 
Convidar os jovens a fazer uma prece a partir do símbolo.

      Estender a mão direita sobre o Pão e pedir a benção de Deus, re-
zar um Pai-Nosso e partilhar o Pão, pois também ali, Deus está 
presente, pois a vida está sendo celebrada.

7. Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os materiais.
Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8. Escolher um canto bem animado para finalizar o encontro.

Objetivo: Despertar em cada jovem o sentido da vida, percebendo 
o chamado de Deus para ser jovem profeta, assumindo a vocação 
de ser cristão/cristã em meio às realidades do mundo, reconhecen-
do a beleza da criação de Deus.

Material: Bíblia, vela, panos, um cartaz com o título do encontro, 
jornais, tesoura, fita adesiva, sal de cozinha e o mapa da vida pro-
duzido no encontro anterior.

Ambientação: Colocar os panos no chão no centro da sala e so-
bre eles a Bíblia, a vela, o sal e o mapa da vida. Pendurar (não na 
parede) em algum local visível, o cartaz com o tema do encontro. 
Preparar acolhida orante.

1. Acolhida:

Para dar início ao encontro do grupo, os(as) jovens são convidados 
a cantar:

É preciso saber viver
Erasmo Carlos e Roberto Carlos

Intro: D D7+ D7 G G-6 D B- E G A 
          
        D                                        D7+
Quem espera que a vida  /  Seja feita de ilusão
      D7                                     G 
Pode até ficar maluco  /  Ou morrer na solidão
     G-6                                       D            B- 
É preciso ter cuidado  /  Pra mais tarde não sofrer
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Chamado, eu? Por quê? Por quem?
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E           G      A                     D 
É preciso saber viver  /  Toda pedra do caminho
      D7+                           D7 
Você pode retirar  /  Numa flor que tem espinhos
      G                                       G-6 
Você pode se arranhar  /  Se o bem e o mal existem
      D       B- 
Você pode escolher 
E            G     A                 G           D   B-
É preciso saber viver  /  É preciso saber viver
G           D      B-               G           D      B- 
É preciso saber viver  /  É preciso saber viver
G           D     B-                E             G  A
É preciso saber viver  /  Saber viver

(D D7+ D7 G G-6 D B- E G A )

Logo após o(a) animador(a) do encontro questiona aos jovens: o que os 
símbolos colocados no centro representam? Qual a mensagem que eles 
estão nos transmitindo? (Deixar tempo para falar.) Recordar o caminho 
percorrido nesta etapa, onde cada um(a) se percebe único(a), amado(a) 
por Deus e importante para muitas pessoas, onde é chamado(a) a dar 
valor a sua vida, aos outros, pois aí Deus está presente. 

Os(As) jovens são convidados a cantar o mantra:
“Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra; inunda meu ser, permanece em nós.” 

Enquanto isso, um(a) jovem acende a vela. Concluir com a oração 
do Pai-Nosso.

2.  Recordação da vida: Já foi feita a recordação dos encontros ante-
riores na acolhida. Aproveitar para conversar sobre algum acon-
tecimento que marcou durante a semana. 

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/ Dinâmica 

SÍMBOLO DA VIDA: Os jovens são convidados a construir um 

símbolo que represente a sua vida (um coração, um carro, violão , 
enfim, o que identificar a vida de cada um(a)) com os materiais dis-
ponibilizados (jornais, revistas, canetinhas). Após a construção, 
durante quinze a vinte minutos, cada um(a) explica o seu símbolo. 
O animador prossegue em tom de alegria, comentando a dinâmica: 

Cada um(a) por ser único(a), representa Deus de diferentes formas. 
As diferenças são muito importantes pois nos enriquecem. Onde 
há vida, há Deus, e onde há Deus nada falta, mesmo que não se 
tenha tudo do que o mundo oferece de mais “caro”. É necessário sa-
ber que a vida de cada um(a) não tem preço. A vida é tão grandiosa, 
cada um deve buscar o sentido da realização humana.

4.  À Luz da Palavra de Deus: Acolher a palavra de Deus trazida 
por um(a)jovem com o refrão: 

     “Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar, 
ela é luz e verdade, precisamos acreditar”.

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Mateus 5, 13-16.

Logo depois da leitura, o animador questiona ao grupo:
• O que diz o texto? O que o sal faz no alimento? 
• Quando a luz é acesa, o que ela faz?
• O que significa sermos “sal” e “luz” do mundo? 

A partir dessas perguntas, pede-se aos jovens que recontem o tex-
to que acabaram de ouvir. Em seguida, o(a) animador(a) pede que 
cada um(a) pegue uma pitada de sal e a coloque na língua, sinta 
o seu gosto e reflita: “Eu posso ser como este sal?” Pegar a vela e 
segurar na frente de cada um e pedir que se reflita: “Eu posso ser luz 
e calor na vida das pessoas como essa vela?” Em seguida, perguntar: 
“Que atitudes eu posso ter para ser sal e luz do mundo?”

Recordar o compromisso, assumido no encontro anterior, de parti-
lhar a tarefa realizada do cuidado com a vida.

5.  Assumindo o compromisso com a vida: Colocar em prática o que 
foi aprendido nessa etapa de Pós-Crisma ou como grupo de jovens. 
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Assumir o compromisso de participar da Celebração Eucarística pelo 
menos aos domingos ou quando tiver celebração na comunidade.

6. Envio: Rezar juntos a oração Só Cristo (Canção da Vida):

“Só Cristo é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros.

  Só Cristo é luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos de seus irmãos.

  Só Cristo é vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver.

 Só Cristo pode dar a fé, mas você pode dar testemunho.

  Só Cristo pode infundir a esperança, mas você pode restituir a 
confiança ao irmão.

 Só Cristo pode dar amor, mas você pode ensinar seu irmão a amar.

 Só Cristo pode dar paz, mas você pode semear a união.

  Só Cristo pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou.

 Só Cristo pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos.

  Só Cristo se basta a si mesmo, mas Ele quis contar com a ajuda de 
cada um de nós. 

 Amém.” 

7. Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os materiais.
Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8. Finalizar com o canto:
“Tu te abeiraste” ou outro à escolha.

SEGUNDA PARTE

A Comunidade  
de Vida e de Fé
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Objetivo: Perceber que o ser humano é um ser de relações. Refle-
tir sobre as relações de afeto para fortalecer valores relacionados a 
convivência.

Material: Bíblia, vela, panos coloridos, folhas de papel, cartolina,  
canetinhas, uma caixa pequena, imagens que retratem situações de 
amizade ou fotos dos(as) amigos(as) trazidas pelos(as) jovens.

Ambientação: No centro da sala estender os panos e sobre eles 
colocar a Bíblia, a vela e as imagens/fotos.

1. Acolhida: Dar boas vindas ao grupo com o canto:

Coração Livre
Jorge Trevisol

        A                      E                      F#-
Eu vejo que a juventude tem muito amor 
        A                              A7                     D 
Carrega a esperança viva no seu cantar
                                        E               A         F#- 
Conhece caminhos novos não tem segredos
   B-                  E                         A      E 
Anseia pela justiça e deseja a paz
           A                       E                         F#- 
Mas vejo também a dor da insegurança
            A                               A7                 D 
que dói quando é hora certa de decidir
                                        E             A        F#- 
Tem medo de deixar tudo e então se cansa
          B-                       E                     A 
Diz não ao caminho certo e não é feliz.

                  C#7                   F#-
Hei Juventude, rosto do mundo,
                 F#                                               B- 
Teu dinamismo logo encanta quem te vê,
               D-             A         F#- 
A liberdade aposta tudo.
                   B-                E                A 
Não perde nada na certeza de vencer. 

Vai, vende tudo o que tens.Dá a quem precisa mais. /  
Vem e segue-me depois. Vem comigo espalhar o amor. /  
Jesus convida. Conta contigo! /  
Mas é preciso ter coragem pra vencer. /  
Coração livre, comprometido partilha  
tudo sem ter medo de perder.

2.  Recordação da vida: Recordação do encontro passado, lembrar 
como foi e o que mais marcou em cada jovem.

3. Olhando a nossa realidade:

“ A amizade é uma descoberta de raiz, gratuita, nascida do cotidia-
no. Uma novidade que é preciso saborear com o traje de inusita-
do (...). Se desperta contemplando, na porta do coração, uma coisa 
muito simples, mas de valor infinito.” (Pe Hilário Dick)

Mas o que é essa novidade chamada amizade? O que significa a 
amizade para cada um(a) de nós? Façamos um exercício para com-
preender melhor nossas relações humanas. 

Técnica/Dinâmica

a)  Leitura de uma parte do livro O Pequeno Príncipe6  
(a leitura pode ser dramatizada por duas pessoas):

“E foi então que apareceu a raposa:
- Bom dia, disse a raposa.
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________________________
6 Antoine de SAINT-EXUPÉRY, O Pequeno Príncipe, p. 67-70, 74.
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-  Bom dia, respondeu polidamente o principezinho que se voltou  
mas não viu nada.

- Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira...
-  Quem és tu? perguntou o principezinho.  

Tu és bem bonita.
- Sou uma raposa, disse a raposa.
- Vem brincar comigo, propôs o princípe, estou tão triste...
-  Eu não posso brincar contigo, disse a raposa.  

Não me cativaram ainda.
-  Ah! Desculpa, disse o principezinho.
Após uma reflexão, acrescentou: 
- O que quer dizer cativar ?
- Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras?
- Procuro amigos, disse. Que quer dizer cativar?
-  É uma coisa muito esquecida, disse a raposa.  

Significa criar laços...
- Criar laços?
-  Exatamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos.  
E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. 
Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás 
pra mim o único no mundo. E eu serei para ti a única no mundo...

Mas a raposa voltou a sua ideia:
-  Minha vida é monótona. E por isso eu me aborreço um pouco.  

Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. 
Conhecerei o barulho de passos que será diferente dos outros.  
Os outros me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para 
fora como música.

E depois, olha! Vês, lá longe, o campo de trigo? Eu não como pão.  
O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa 
alguma. E isso é triste! Mas tu tens cabelo cor de ouro. E então serás 
maravilhoso quando me tiverdes cativado. O trigo que é dourado fará 
lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento do trigo...  
A raposa então calou-se e considerou muito tempo o príncipe:  
- Por favor, cativa-me! disse ela.  
-  Bem quisera, disse o principe, mas eu não tenho tempo. Tenho amigos 

a descobrir e mundos a conhecer.

-  A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa.  
Os homens não tem tempo de conhecer coisa alguma. Compram 
tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os 
homens não têm mais amigos. Se tu queres uma amiga, cativa-me!  
Os homens esqueceram a verdade, disse a raposa. 
Mas tu não a deves esquecer. 
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.

b)  CAIXA DE PERGUNTAS: Após a leitura do texto, cada um(a) 
irá sortear um papel numa caixinha. Cada papel contém uma 
pergunta relacionada ao tema do encontro. Cada um irá sortear 
a pergunta e responder no grande grupo a sua opinião. 

IMPORTANTE: O(A) animador(a) deve preparar anteriormente a 
caixa com as seguintes perguntas em cada pedaço separado de papel:

• O que esse texto me faz pensar? 
• O que significa para mim “criar laços”?
•  Que tipos de laços crio com as pessoas que tenho como amigos(as)?
• Quais os valores essenciais para uma amizade?
• Quais os valores prejudicam uma amizade?
• O que te influência ao fazer amizades? 
• É difícil cativar um(a) amigo(a)? Por quê?
• O que te deixa feliz numa amizade?
• O que te deixa chateado(a)numa amizade?
• O que é para você confiança?
• O que é para você lealdade?
• Você tem mais amigos homens ou mulheres?
•  Como são suas amizades nas redes sociais (Orkut, Msn, 

Facebook, Twitter, etc)?
•  Você cultiva mais amizades nas redes sociais ou no dia a dia da 

escola, do bairro? Por quê? 
•  É possível criar laços fortes de amizade com amigos(as) 

cultivados(as) pelas redes sociais? Por quê? 

4. À luz da Palavra de Deus:
Escutemos as palavras escritas por João sobre a vida de Jesus e a 
importância de criar laços a partir do grande mandamento do amor.
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Acolher com o canto: 
“ Toda palavra é uma forma de comunicar 
E toda a fala é uma forma da gente se dar.  
Põe a semente na terra, não será em vão,  
Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão.”

Leitura: Proclamar o texto bíblico de João 15,7-17.

5. Assumindo o compromisso com a vida: 
Vamos criar uma rede de cuidado, de ajuda e de proteção? A rede 
funciona através das figuras do anjo e do protegido. Um anjo guar-
dião se liga ao seu protegido, assumindo o compromisso de cuidá-
-lo(a), ajudá-lo(a) e protegê-lo(a). Cada um(a) de nós é convidado(a) 
a sortear uma pessoa do grupo e ao longo da semana entrar em 
contato com ela, ter gestos de cuidado e proteção, oferecer ajuda.

Técnica/Dinâmica

a)  O(A) animador(a) deve escrever em pedaços de papel separado 
o nome de cada jovem participante do grupo. Depois colocar 
numa sacola.

b)  Depois é passada a sacola com os nomes na roda onde cada jovem 
deve sortear um papel. O jovem se torna anjo e deverá proteger o 
nome sorteado durante a semana até o próximo encontro do grupo.

6.  Envio: Após a leitura da palavra, o grupo se despede com o 
mantra:

“ É muito gostoso, este nosso aconchego, este nosso chamego,  
esta nossa alegria de ser feliz.”

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

Sugestão de filme: Assistir O Pequeno Príncipe. O filme é uma pro-
dução baseada na obra clássica do autor francês, Antoine de Saint-
-Exupéry (DVD, Paulinas, 2005).

Objetivo: Perceber a família como Dom de Deus na vida do(a) jo-
vem. Compreender as diferentes configurações familiares atuais.

Material: Bíblia, vela, panos, folhas de papel, cartolina, canetinhas, 
aparelho de cd e imagens da família de Nazaré.

Ambientação: Preparar um ambiente aconchegante e agradável. 
No centro da sala, sobre os panos, colocar a Bíblia, a vela e as ima-
gem da família de Nazaré. 

1. Acolhida: Acolher os(as) jovens com um abraço de boas vindas.

2. Recordação da vida: No encontro passado cada um(a) de nós 
assumiu o compromisso de anjo com seu protegido(a). Durante a 
semana cuidamos, protegemos e ajudamos nosso protegido(a). É 
hora de saber como foi a rede de cuidado e proteção. Cada um(a) 
partilha a experiência vivida de protegido(a) e protetor(a).

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica

a)  CHUVA DE IDEIAS: Quando falamos e ouvimos a palavra 
família, o que vem à nossa mente? O(A) animador(a) deve pro-
vocar o grupo: o que recorda para cada um ao ouvir a palavra 
família? Cada jovem escreve suas ideias no cartaz.

b)  O RETRATO DA FAMÍLIA: Cada participante receberá uma fo-
lha de papel na qual fará um “retrato” de sua família. No desenho, 
deverá identificar os nomes de cada pessoa que foi desenhada.

Ao terminar o desenho, cada um(a) faz uma anotação sobre como é 
seu relacionamento com a(as) pessoa(s) desenhada(s) e a influência 
que essa(s) pessoa(s) tem em sua vida. 
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Após o término da escrita, pode-se fazer a partilha em duplas ou trios. 
Em pequenos grupos, refletir os questionamentos:
•  Quais são as diferentes configurações de família que aparecem 

nos desenhos?
•  Qual a influência da família em minha vida, em minhas caracte-

rísticas pessoais?
• Como me sinto convivendo com as pessoas da minha família?
• Quando sinto que sou importante para a minha família?

Após a conversa, o grupo é convidado a voltar ao grande grupo 
com a canção:

Pais e Filhos
Renato Russo 

Intro: (C D G )

    C       D                     G
Estátuas e cofres  /  E paredes pintadas
         C           D     G 
Ninguém sabe o que aconteceu
C       D         G                     C 
Ela se jogou da janela do quinto andar 
              D       G                   F       C/E C B- A- 
Nada é fácil de entender  /  Dorme agora
                  D                C      D 
É só o vento lá fora  /  Quero colo
G                                C       D        G 
Vou fugir de casa  /  Posso dormir aqui com vocês?
C           D                 G 
Estou com medo  /  Tive um pesadelo
C         D      G                             F     C/E           C          B- A- 
Só vou voltar depois das três  /  Meu filho vai ter nome de santo
                   D 
Quero o nome mais bonito

       G        C                  E-                 C 
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã 
            G           C                                   E-                  C 
Por que se você parar pra pensar  /  Na verdade não há

C     D    G              C     D    G 
Me diz: porque que o céu é azul ?
                      C         D     G 
Me explica a grande fúria do mundo 
           C            D    G            C D G 
São meus filhos que tomam conta de mim
                C        D            G           C D G 
Eu moro com a minha mãe mas meu pai vem me visitar 
              C     D           G 
Eu moro na rua não tenho ninguém 
    C          D            G 
Eu moro em qualquer lugar
    C              D        G                  C 
Já morei em tanta casa que nem me lembro mais 
         D       F    C/E C B- A- D 
Eu moro com meus pais 

      G         C                    E-              C 
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã 
             G         C                                    E-                 C 
Por que se você parar pra pensar  /  Na verdade não há

   G                C  E-                   C
Sou uma gota d’água, sou um grão de areia
        G                            C 
Você me diz que seus pais não entendem 
      E-                    C 
Mas você não entende seus pais
     C           D         G      C        D     G 
Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo 
         C     D      G 
São crianças como você 
           C     D            G 
O que você vai ser quando você crescer?
(C D G )

Após a canção, é hora de partilhar as conversas de cada dupla ou 
trio na roda. 
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4. À luz da Palavra de Deus:

Acolher a palavra com o canto:
“ Que arda como brasa, tua palavra nos renove. 
Esta chama que a boca proclama”.

Vivendo em Nazaré, Jesus e seus pais iam muitas vezes em peregri-
nação, para a cidade de Jerusalém. Imaginemos Jesus adolescente 
fazendo desta caminhada uma festa. No meio da festa, aparece a 
vontade de autonomia, de agir por conta e em consequência, os 
conflitos, as tensões, as dificuldades.

Leitura:  Proclamar o texto bíblico de Lucas 2, 4-52. (Se possível, 
fazer dialogado. Escolher o narrador, os familiares, Jesus.)

a)  Vamos reconstruir o fato: O que aconteceu? Quem estava 
envolvido?

b) O que significa “ocupar-se com as coisas de Deus”?
c) Podemos deixar a família de lado para viver “as coisas de Deus”?
d)  O que vamos fazer para crescer em “sabedoria”, “ciência” e 

“estatura”?

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Solicitar aos participantes que escrevam numa tira de papel, um 
compromisso para que no relacionamento familiar, possam superar 
conflitos e fortificar o carinho, o cuidado e a convivência fraterna. 

6.  Envio: Rezar uma Ave Maria, pedindo que nossa mãe, mãe de 
Jesus, proteja nossa família.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8.  Escolher um canto que trate do tema da família.

Objetivo: Compreender o que a experiência de comunidade gera 
na vida de grupo. 

Material: Bíblia, vela, panos, cartolina, fita adesiva, canudinhos, 
flores.

Ambientação: Criar um ambiente aconchegante e agradável. No 
centro da sala colocar os panos e sobre eles a Bíblia, a vela e as flores.

1. Acolhida: Após a oração inicial, acolher os(as) jovens com o poema:

“Acaso”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Cada um que passa em nossa vida,
passa sozinho, pois cada pessoa é única
e nenhuma substitui outra.
Cada um que passa em nossa vida,
passa sozinho,mas não vai só
nem nos deixa sós.
Leva um pouco de nós mesmos,
deixa um pouco de si mesmo.
Há os que levam muito,
mas há os que não levam nada.
Essa é a maior responsabilidade de nossa vida,
e a prova de que duas almas
não se encontram ao acaso.

- O que esse poema me diz? (Silêncio)
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2.  Recordação da vida: Vamos recordar o compromisso assumido 
no encontro passado a partir do tema da Família. Como foi a se-
mana? O compromisso assumido gerou uma mudança na nossa 
casa e na vida familiar?

3. Olhando a nossa realidade:
“ Vida de grupo dá muito trabalho e prazer porque não construo nada 
sozinha, tropeço a cada instante com os limites do outro e os meus pró-
prios, na construção da vida, do conhecimento e da nossa história...” 
(Madalena Freire)

A vida de grupo é construída por todos(as) nós. Vamos fazer a ex-
periência da construção em grupo? 

Técnica/Dinâmica

A CONSTRUÇÃO DA TORRE: Dividir o grupo em sub-grupos e 
repartir a mesma quantidade de material para cada sub-grupo (15 
canudinhos, fita adesivo e cartolina).

O(A) animador(a) provoca o grupo para construir uma torre alta e 
forte a partir do material no tempo de 15 minutos. 

Logo depois de construída a torre, o(a) animador(a) questiona para 
cada grupo e se abre o debate na grande roda:

•  O que a experiência da construção ajudou ou ensinou para a vida 
de vocês?

• O que observamos de importante para a vida do grupo?
•  Durante a construção todos os participantes foram ouvidos? Foi 

respeitada a opinião de todos(as)?
• E aqui no grupo, por que sou importante?
• Que influências o grupo tem na minha vida?

4. À luz da Palavra de Deus: 

Acolher com o canto:

“ Desça como a chuva a tua Palavra, 
Que se espalhe como o orvalho,  
Como o chuvisco na relva 
Como o aguaceiro na grama. Amém!”

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Marcos 3, 13-18.

Após a leitura, o(a) animador(a) motiva a reflexão a partir do questionamento: 

•  Por que Jesus reuniu doze apóstolos ao invés de fazer tudo sozinho? 
•  Eu me sinto incluído entre os apóstolos chamados para o tempo de hoje?

5.  Assumindo o compromisso com a vida:

Quais são as atitudes, os compromissos e os gestos que posso as-
sumir para cada vez mais o grupo para experimentar a vivência 
coletiva e superar o individualismo? 

6. Envio: Leitura do trecho do texto:

“Vida de grupo”
(Madalena Freire) 
“ Vida de grupo tem: 
- Alegria, riso aberto, contentamento, folia, concentração. 
-  Medo, dor, choro, conflito, perdição, desequilíbrio, hipótese falsa, pânico.
-  Entendimento, diferenças, desentendimento, briga, busca, conforto.
- Silêncios, fala escondida, berro, fala oca, fria, fala mansa. 
- Generosidade, escuta, olhar atento, pedido de colo. 
- Ódio, decepção, raiva, recusa, desilusão. 
- Amor, bem querer, gratidão, afago, gesto amigo de oferta.  
 Vida de grupo tem vários sabores 
- Quente, frio, no ponto. 
- Doce? melado? cheiro de hortelã? 
- Castanha, chocolate, perfume de canela. 
- Salgado? Gelado, cheiro de maçã? 
- Palmito, frango, damasco. 
-  Perfumes vindo da janela, lembrando o cheiro da vida vivida,  

gosto de hortelã. 
Vida de grupo (ah!... vida de grupo...)  
Vida de grupo dá muito trabalho e muito prazer. 
Porque eu não construo nada sozinho; tropeço a cada instante com 
os limites do outro e os meus próprios, na construção da vida, do 
conhecimento, da nossa história.”
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Depois da leitura, cantar bem animados:

Axé - irá chegar
Vera Lúcia

                  E                       B7 
Irá chegar, um novo dia.  /  Um novo céu, uma nova terra, 
             E      B7                     E                      B7
um novo mar.  /  E neste dia, os oprimidos,
                 A                  B7                     E
A uma só voz a liberdade irão cantar.

               E                                                 B7
Na nova terra o negro não vai ter corrente,
                    A                                              E
e o nosso índio vai ser visto como gente.
                                                                     B7
Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
                     A                                                    E 
o branco e todos vão comer no mesmo prato.

Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado, /  
serão juízes deste mundo de pecado. /  
Na nova terra o forte o grande e o prepotente /  
Irão chorar até ranger os dentes.

Na nova terra a mulher terá direitos. /  
Não sofrerá humilhações nem preconceitos. /  
O seu trabalho todos irão valorizar, /  
das decisões ela irá participar.

Na nova terra os povos todos irmanados, /   
com sua cultura e direitos respeitados, /   
farão da vida um bonito amanhecer./  
Com igualdade no direito de viver.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

Objetivo: Compreender o papel e os tipos de liderança de todos(as) 
na vida de grupo.

Material: Bíblia, vela, panos, cópias do texto “Mitos e preconceitos 
sobre a liderança” para o grupo, imagens de lideranças mundiais, 
como: Gandhi, Dom Helder Câmara, Ir. Dorothy Stang, Chico 
Mendes e Teresa de Calcutá.

Mitos e preconceitos sobre a liderança7

“ A liderança é “o cara”, “o(a) iluminado(a)”. Isso gera medo por parte dos mem-
bros, pois terão dificuldade de chegar naquele(a) que sabe tudo, que está mais 
para um ET do que para gente, jovem de carne e osso. A visão de que a lide-
rança não comete erros é muito prejudicial. Vamos aprender que ser liderança 
é servir, preocupar-se com os outros e ajudar a todos a crescerem juntos numa 
mesma direção. O líder recebeu os dons e os coloca para o bem comum de todos. 

1)  “Exclusividade”: É o mito de que apenas um ou poucos membros 
do grupo tem condições de exercer a liderança. Há diferentes neces-
sidades, atividades e momentos na vida de um grupo. Para aspectos 
diversos, pode haver maneira diversa de exercer a liderança; esta pode 
ser exercida, simultaneamente, ou em rodízio, por diversos(as) jovens.

2)  “O líder ’nasce’ líder”: A capacidade para liderança seria inata nas pes-
soas. E não adianta tentar desenvolver capacidades para liderança. Esse 
preconceito pode dar origem a situações de dinâmica autoritária, de domi-
nação-dependência, com a presença e promoção de “caciques” supremos e 
únicos, que impedem o crescimento dos demais. Todas as pessoas trazem 
dentro de si uma série de potencialidades que podem ser desenvolvidas.

3)  “Liderança não se adquire”: Este preconceito mata antes que se re-
velem possibilidades imensas de indivíduos e grupos. A liderança é uma 
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“Um por todos e todos por um”

________________________
7 Cf. Na trilha do grupo de jovens, Como dinamizar um grupo de jovens?, p. 39.
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dimensão da pessoa que se constrói e se forma na vida inteira. A lide-
rança, dentro do processo de formação, se torna hábito e modo de ser.

4) As “panelinhas” - Há dois extremos opostos a evitar:
a)  Organizar atividades apenas a partir da formação natural, espontâ-

nea dos grupos e deixar o grupo andar sem rumo, sem objetivos e sem 
metodologia. Isso não favorece a interação, a integração e o amadure-
cimento dos participantes do grupo. Nenhum vento sopra a favor do 
barco que não sabe para onde quer ir.  

b)  Outro extremo consiste em “desmanchar as panelinhas“, vendo os sub-
grupos como elementos negativos. É um erro que traz consigo vários 
inconvenientes. Em primeiro lugar, quem “desmancha” grupos age 
com “ditadura” e com força arbitrária. Tal atitude somente terá efeitos 
negativos. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que os subgrupos 
naturais são elementos positivos dentro de um grupo. Nesse caso, é 
preciso descobrir os potenciais de cada sub-grupo e ajuda-los a colocar 
as qualidades em favor do grupo. A avaliação, o planejamento comum 
e atitudes de liderança democrática, ajudam a superar as tensões e as 
tentações das chamadas “panelinhas” dos grupos de jovens. 

Ambientação: No centro da sala colocar os panos e sobre eles a 
Bíblia, a vela e as imagens das lideranças solicitadas. 

1.  Acolhida: O grupo dá boas vindas um(a) com o outro(a), escu-
tando a canção:

Tocando em Frente 
Almir Sater

Tom: A

E                                                       D
Ando devagar porque já tive pressa
                                                       A
e levo esse sorriso, porque já chorei demais
    E                                                                      D
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe
                                                            A                              E
 Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei

           D           Bm                         D
Conhecer as manhas e as manhãs,
                      Bm                      A
o sabor das massas e das maçãs,
D                    Bm                          D
é preciso o amor pra poder pulsar,
                 Bm                        D
é preciso paz pra poder seguir,
                                                    A
é preciso a chuva para florir.

E                                                                     D
Sinto que seguir a vida seja simplesmente
                                                                      A
conhecer a marcha, e ir tocando em frente
E                                                                D
como um velho boiadeiro levando a boiada,
                                                              A
eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou,
   E
de estrada eu sou.
E                                                                          D 
Todo mundo ama um dia todo mundo chora,
                                                                      A
Um dia a gente chega, no outro vai embora
E                                                              D
Cada um de nós compõe a sua história,
                                                           A
e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz,
  E
e ser feliz.
E                                                         D
Ando devagar porque já tive pressa
                                                                       A
e levo esse sorriso, porque já chorei demais
E                                                                D
Cada um de nós compõe a sua história,
                                                             A                   E
E cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz.
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2. Recordação da Vida:

O tema do encontro passado foi sobre a vivência em grupo. Assu-
mimos um compromisso. Como cada um(a) refletiu sobre ele?

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica

a)  DRAMATIZAÇÃO DA LIDERANÇA: O(A) animador(a) divide 
a turma em dois grupos: um grupo se encarregará de representar e 
contracenar o que acha que seja uma boa liderança. O outro grupo 
representa o que acha que seja uma liderança ruim. Cada grupo terá 
10 minutos para organizar a cena e após cada grupo se apresenta.

b)  MITOS E PRECONCEITOS SOBRE A LIDERANÇA: O(A) 
animador(a), após a encenação, distribui o texto “Mitos e pre-
conceitos sobre a liderança” e faz a leitura em conjunto. 

c)  LIDERANÇAS ENGAJADAS: O(A) animador(a) organiza 
quatro ou cinco novos grupos e cada grupo recebe a figura de 
um(a) líder: Gandhi, Dom Helder Câmara, Ir. Dorothy Stang, 
Chico Mendes e Teresa de Calcutá. A partir do texto lido, cada 
grupo deve responder as seguintes perguntas:

• Quem é essa liderança? O que você sabe sobre ele(a)?
•  Quem são as lideranças que você conhece: na escola, na comuni-

dade, na Igreja? 
• Como eles(as) exercem sua liderança?

Obs.:  O(A) animador(a) deve ter previamente uma biografia dos(as) 
líderes Gandhi, Dom Helder Câmara, Ir. Dorothy Stang, 
Chico Mendes e Teresa de Calcutá para ampliar as descober-
tas e reflexões. A sugestão é imprimir a foto do(a) líder com 
um pequeno texto sobre sua vida no verso da imagem. Esse 
trabalho pode ser partilhado para ser feito durante a semana. 

 
4. À luz da palavra de Deus:

Acolher com o canto:
“ Que arda como brasa, tua Palavra nos renove. 
Esta chama que a boca proclama”. 

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Marcos 9,33-37.

Após a leitura, cada um(a) é convidado(a) a refletir: 

-  O que Jesus quer dizer com a frase: “Se alguém quer ser o primeiro 
deverá ser o último”?

Jesus questiona seus discípulos sobre o que discutem. Percebemos 
que Jesus não deseja que o grupo se torne fechado, haja competição 
e que tenha uma pessoa mais importante que a outra. A mentalidade 
do mundo é a ganância, a vaidade, a aparência e incita o sobrepor-se 
aos outros. No Evangelho, Jesus reconhece que ao acolhermos os(as) 
pequeninos(as), é a Ele que acolhemos. Assim nos ensina que todos 
e todas são de essencial importância para a missão. A liderança se 
preocupa para dar espaço para todos. Ao servir aos outros, ajuda-
mos a nós mesmos a crescer de forma harmoniosa e pacífica. 

5. Assumindo o compromisso com a vida:

O grupo marca um dia para visitar alguma liderança da comunida-
de para conversar com ela sobre os desafios de ser liderança e pedir 
a ela qual o serviço que presta na comunidade. Trazer para o próxi-
mo encontro a entrevista. Analisar na sociedade os diversos tipos e 
modos de liderança. Qual se aproxima mais do jeito de Jesus agir?

6. Envio: 

Leitura ou canto do salmo 98:

Salmo 98 (97) - Dó H3 (“Ofício Divino das Comunidades”)

1. Entoai ao Senhor novo canto
 pois prodígios, foi ele quem fez.
 Sua mão e o seu santo braço
 salvação nos trouxeram de vez.

 Então, os povos viram
 foi Deus que nos salvou.
 Por isso, ó terra inteira,
 cantai o seu louvor.
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2. Salvação o Senhor manifesta,
 sua justiça às nações demonstrou.
 Recordando sua fidelidade,
 pelo povo do seu grande amor.

3. Celebrai ao Senhor com tambores,
 com violões e pandeiros cantai,
 com atabaques, cornetas e flautas,
 ao Senhor, Deus e Rei aclamai!

4. Batam palmas o mar e os peixes,
 todo mundo e o que ele contém;
 Que os rios alegres aclamem,
 e as montanhas bendigam também.

5. Ante a face de Deus alegrai-vos,
 ele vem para nos governar,
 guiará com justiça os povos,
 as nações no direito e na paz.

6. Glória a Deus do universo presente,
 no louvor das três raças também,
 e que desça a paz sobre a terra,
 desde agora e pra sempre. Amém.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8.  Escolher um canto que ajude os jovens a fazer gestos.  
Ex: “Me leva para a luta”.

TERCEIRA PARTE

O Jovem e a  
Sociedade
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Objetivo: Perceber a realidade social e os elementos necessários 
para compreendê-la à luz da fé.

Material: Bíblia, vela, panos, cartolina, jornais, revistas, fotos/ima-
gens com contrastes da realidade (explorados e exploradores). 

Ambientação: Colocar a Bíblia, a vela e as imagens solicitadas so-
bre os panos no centro da sala. 

1. Acolhida:

MANTRA/ANIMAÇÃO: Preparar um canto bem animado. Can-
tar também o Sinal da Cruz.

Um(a) jovem lê o poema:

“Operário Jovem”
(Salmos Latino-Americanos)

Senhor,
acordei cedo, muito cedo para a minha idade.
Peguei a marmita debaixo do braço e fui embora.

No bairro, acertei meus passos
Ao caminhar dos companheiros,
E juntos avançamos.

Na fábrica,
Segurei a ferramenta com mão firme, calejada;
Enfrentei com valentia o olhar feio do patrão,
Gritei com voz de jovem diante da injustiça
E fiz fugir o medo do meu corpo para sempre.

Na cabeça, as ideias ainda estão confusas;
Pois nasci no Brasil num tempo escuro e de silêncio,
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As desigualdades nos chamam a pensar! 

E agora?

Foi-me negado o direito de ouvir falar
Da nossa história
E por isso me custa entender
E interpretar o cotidiano.

Mesmo assim,
Já dá para intuir a “nova forma do amanhã”,
A “nação nova” a ser construída em outras bases,
Onde não haverá mais patrões e operários,
Pois só existirá um povo novo,
Unido e solidário em liberdade.

Em seguida os(as) jovens são convidados(as) a circular pela sala 
olhando as figuras enquanto se ouve a música:

Xibom BomBom
As meninas

A                                                            F#m                Bm
Bom xibom, xibom, bombom  /  Bom xibom, xibom, bombom
      E              Bm                              E7                      A                 E
Bom xibom, xibom, bombom  /  Bom xibom, xibom, bombom

 A                F#m       A
Analisando essa cadeia hereditária
              Bm          E7      A
Quero me livrar dessa situação precária
    A                  Bm    E                              A
Onde o rico cada vez fica rico e o pobre cada vez fica mais pobre
            A         F#m        Bm
E o motivo todo mundo já conhece
                           E7            A
É que o de cima sobe e o de baixo desce
            A                             E7
Mas eu só quero  /  Educar meus filhos
               D                    E7             A
Tornar um cidadão  /  Com muita dignidade
Eu quero viver bem
               Bm                                     E7
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Quero me alimentar  /  Com a grana que eu ganho
                A                              F#m                 Bm
Não dá nem pra melar  /  E o motivo todo mundo já conhece
               E7                A
É que o de cima sobe e o de baixo desce

Em seguida se reza a 1ª e a 2ª estrofes da Oração:

Oração pelos povos subdesenvolvidos (“Salmos Latino-Americanos”).

Senhor,
estavam em volta de ti cinco mil homens,
cansados e esfomeados,
e lhes deste pão e peixe.

Senhor,
há agora em torno de ti
mais de um bilhão de esfomeados e maltrapilhos,
e não sabemos como socorrê-los !

Nosso próximo,
mais próximo, é toda humanidade sofredora...
O Ocidente acostumou-se a viver como Senhor...

É preciso que haja vilões e que haja nobres,
que haja operários e que haja patrões,
que haja subalimentados e pessoas fartas.

Senhor,
eu rezo angustiado,por esses infelizes,
plantadores de café e cultivadores de arroz,
pelos que trabalham nas minas de cobre e de ferro,
pelos transportadores que carregam nas costas,
pelos estivadores hirsutos dos grandes portos.

Rezo também
por aqueles que não exploramos diretamente,

pelos que morrem de fome
ao lado dos animais sagrados,
pelos que ainda não inventaram o arado,
pelos que cultivam nas encostas vertiginosas
e pelos que estão imersos nas florestas alagadas.
Divertimo-nos com o seu folclore
E não temos dó de sua fome.
Senhor, faze que não amemos somente com palavras!
Eu, Senhor, que fiz para que se tornem mais homens?
Desperta a consciência dos que julgam civilizados.
Amém!

2.  Recordação da vida: O animador do encontro motiva os(as) jovens 
a fazer memória do encontro anterior e a partilhar as entrevistas 
feitas com a liderança. Em seguida introduz o tema a ser abordado.

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/ Dinâmica

a)  DEBATE: Dividir o grande grupo em grupos menores e lançar 
perguntas para o grupo debater: 

•  Quais os sentimentos que surgiram ao ver aquelas imagens?
•  Nos lugares onde você passa e vive, você encontra situações pa-

recidas e iguais? Cite-as.
• Em sua opinião, porque a realidade está assim?

b)  TEATRO: A partir dessa reflexão, montar um pequeno teatro 
retratando uma situação cotidiana da realidade social. E logo de-
pois, a apresentação dos teatros.

4. À luz da palavra de Deus:

Em círculo um(a) jovem proclama a passagem bíblica. 
Iniciar com o mantra: 

Indo e vindo, 
Trevas e luz. 
Tudo é graça. 
Deus nos conduz.
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Leitura Bíblica: Marcos 10,46-52.
-  Jesus curou o cego. Não apenas seus olhos físicos mas a cegueira 

do seu coração. Bartimeu manifestou a fé e tornou-se um discí-
pulo do Messias. 

-  Em que momentos somos cegos(as) como Bartimeu? 
-  Nossa fé tem o poder de abrir nossos olhos, nosso coração e fazer 

com que percebamos a realidade que nos cerca?

-  Motivar o grupo para partilhar a leitura em grupos menores e 
após no grande grupo.

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Após a partilha, o animador vai convidar os jovens a firmar um 
compromisso acerca da percepção da violência para o próximo en-
contro. Perceber nos lugares onde transitam (ambiente familiar, es-
cola, shopping, parques) as formas de violência que atinge os(as) 
jovens.

6.  Envio: Rezar a “Oração pelos povos subdesenvolvidos” que se 
encontra na acolhida desse encontro. Cada um(a) é convidado a 
refletir sobre todas as vezes que se omitiu perante a realidade de 
morte. Pedir perdão e rezar um Pai Nosso.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8.  Finalizar cantando:  
“Seu nome é Jesus Cristo e passa fome” ou  
“Pai-Nosso dos Marginalizados”.

9.  Sugestão: Assistir o filme “Pixote - a Lei do Mais Fraco”.

Objetivo: Aprofundar a percepção da realidade social nas suas di-
ferentes manifestações de violência.

Material: Bíblia, vela, panos, cartolina, canetas, tinta vermelha, 
um pedaço de pano de algodão cru, aparelho de cd, reportagens 
sobre violência, folhas secas de árvore.

Ambientação: Colocar a Bíblia, a vela, as folhas secas de árvores e 
as reportagens sobre panos no centro da sala.

1. Acolhida: O(A) animador(a) dá boas-vindas com o Sinal da 
Cruz e o mantra:

“ Caminhamos pela luz de Deus,  /  caminhamos pela luz de Deus. 
Caminhamos, sempre, caminhamos, ôô  /  caminhamos pela luz de Deus.”

2. Recordação da vida:

O(A) animador(a) motiva a partilha do encontro anterior, em espe-
cial, o compromisso de perceber as formas de violência presentes 
na sociedade. 

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica 

DINÂMICA DOS RÓTULOS: Em cada jovem é colocada uma eti-
queta na testa com uma palavra (exemplos: gordo, magricela, nerd, 
gay, emo, favelado, negro, sapatona, igrejeiro, pedreiro, médico, advo-
gado, professora, retardado, quatro-olhos, mariquinha, policial, polí-
tico, patrão, jovem) sem que ele(a) possa ler o que está escrito. Os(as) 
jovens irão circular pela sala e ler o que está escrito na testa das outras 
pessoas e tratá-las (fazer um gesto) de acordo com o que o adjetivo 
provoca, sem revelar o que está escrito nos(as) outros(as) jovens.

11
º E

N
C

O
N

T
R

O

Violência na sociedade:  
“Brasil, você sabe o que está perdendo 

ao deixar nossos jovens morrerem?”
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-  Vamos ouvir a música “Eu só peço a Deus”.  
Cada um pode se perguntar: Eu também sou indiferente?

Eu só peço a Deus
Mercedez Sosa

Eu só peço a Deus  /  Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria

Eu só peço a Deus  /  Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria

Eu só peço a Deus  /  Que a injustiça não me seja indiferente
Pois não posso dar a outra face
Se já fui machucada brutalmente

Eu só peço a Deus  /  Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande e pisa forte
Toda fome e inocência dessa gente

Eu só peço a Deus  /  Que a mentira não me seja indiferente
Se um só traidor tem mais poder que um povo
Que este povo não esqueça facilmente

Eu só peço a Deus  /  Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganando
Pra viver uma cultura diferente

Após, os(as) jovens tiram a etiqueta para ver qual personagem eram 
e formam-se dois círculos, um dentro do outro com a mesma quan-
tidade de pessoas no círculo de dentro e de fora de modo que as pes-
soas do círculo de dentro fiquem de frente para as do círculo de fora. 
Para cada pergunta o círculo de dentro se movimenta para a esquer-
da de modo que uma pessoa fique de frente para a outra para que 
conversem. As perguntas podem se repetir, se o grupo for grande: 

• Como você se sentiu da forma que foi tratado?
• Como você se sentiu ao tratar as diferentes pessoas?
• O que é a violência? O que é indiferença?

•  Piadinhas preconceituosas são consideradas um tipo de violência. 
Você tratou ou foi tratado(a) com piadinhas preconceituosas? Por quê?

• Você sofre algum tipo de violência? Qual?
• Vamos ouvir novamente a música “Eu só peço a Deus”.

4. À luz da Palavra de Deus:
Iniciar com o refrão:

Irá chegar um novo dia, um novo céu, 
Uma nova terra, um novo mar.
E neste dia os oprimidos, 
Numa só voz a liberdade irá cantar.

Leitura Bíblica: Em círculo, fazer a leitura de João 8,1-11.

A prostituta que era zombada e excluída por aquela sociedade foi 
acolhida por Jesus. Diante disso, nos perguntamos: Quais os nos-
sos gestos, as nossas atitudes para com as pessoas gordas, nerds e 
outras citadas na dinâmica anterior?

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Trazer para o próximo encontro, a seguinte reflexão:
•  Como são tratadas pela mídia essas pessoas citadas na dinâmica 

desse encontro?

6. Envio:
Lembrar toda situação de violência já presenciada no meio juvenil. 
Dizer um basta, pintando as mãos de cada um(a) com tinta vermelha 
e as imprimindo no pano. Em casa, entrar no site www.juventude-
emmarcha.org onde se pode conhecer a Campanha Nacional Contra 
a Violência e Extermínio de Jovens, assistir filmes, ler artigos, poe-
mas e conhecer as ações contra a violência que ocorrem em todo o 
Brasil. Ao final, rezar juntos o Cântico de Maria (Lucas 1,46-55).

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).
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Objetivo: Compreender criticamente a imagem dos(as) jovens 
construída pela mídia.

Material: Bíblia, vela, panos coloridos, papel pardo, jornais, revis-
tas, tesoura. Trazer a letra da música “Não é sério” de Charlie Bro-
wn Jr, para todos.

Ambientação: Colocar a Bíblia e a vela ao centro da sala sobre os 
panos coloridos. 

1. Acolhida:

Acolher os(as) jovens com uma oração e a música: 

3ª do Plural
Engenheiros do Hawaii

Tom: F
(Intro 3x) F C

F                       C                       F            C
Corrida pra vender cigarro  /  Cigarro pra vender remédio
F          C                        Gm                    C
Remédio pra curar a tosse  /  Tossir, cuspir, jogar pra fora
F                      C                           F                      C
Corrida pra vender os carros  /  Pneu, cerveja e gasolina
F                     C                                Gm                   C
Cabeça pra usar boné  /  E professar a fé de quem patrocina
(F C Gm)
                         F                             C
Eles querem te vender, eles querem te comprar
                        F                  C
Querem te matar (de rir)... querem te fazer chorar
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A média que a mídia faz

                   Gm F                                         C
Quem são eles?  /  Quem eles pensam que são? (4x)
F                      C                   F                   C
Corrida contra o relógio  /  Silicone contra a gravidade
F                      C                                     Gm               C
Dedo no gatilho, velocidade  /  Quem mente antes diz a verdade
C               Gm               C                     Gm
Satisfação garantida  /  Obsolescência programada
C                   Gm               C                              Gm
Eles ganham a corrida antes mesmo da largada
                         F                          C
Eles querem te vender, eles querem te comprar
                       F                      C                               
Querem te matar (aceite), eles querem te sedar
                   Gm F                                         C
Quem são eles?  /  Quem eles pensam que são? (4x)
        F                                                          C
Vender... comprar... vedar os olhos  /  Jogar a rede... contra a parede
F                                                     Gm                          C
Querem te deixar com sede  /  Não querem te deixar pensar
                   Gm F                                         C
Quem são eles?  /  Quem eles pensam que são? (2x)
                   Gm F   C
Quem são eles?
(Gm F C Dm)

2. Recordação da vida:

Recordar as formas de violência trabalhadas no encontro anterior e 
trazer os elementos que os jovens pesquisaram sobre as diferentes 
formas que a mídia mostra as pessoas.

3. Olhando a nossa realidade:
Técnica/Dinâmica:
O grupo recebe a letra da música “Não é sério”:
 
Não é sério
Charlie Brown Jr
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Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.         

Sempre quis falar  /  Nunca tive chance                         
Tudo que eu queria  /  Estava fora do meu alcance
Sim, já  /  Já faz um tempo
Mas eu gosto de lembrar  /  Cada um, cada um
Cada lugar, um lugar  /  Eu sei como é difícil
Eu sei como é difícil acreditar  /  Mas essa coisa um dia vai mudar
Se não mudar, pra onde vou...  /  Não to cansado de tentar de novo
Passa a bola, eu jogo o jogo
3x
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber porque eu me drogo
O que é que eu uso  /  Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima  /  Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima  /  Eu tô no clima... segue a rima
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua vida você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua vida você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Também sou rimador, também sou da banca
Aperta muito forte que fica tudo a pampa
Eu to no clima!Eu to no clima!Eu to no clima!
Segue a rima
(repete tudo)
Chegando por aqui Negra Li, família RZO manos  /  maluco só
“O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar  /  Senão, não muda
A Juventude tem que estar a fim  /  Tem que se unir

O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Faz diminuir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
Então deixa ele viver. É o que Liga.”

Os(As) jovens são divididos em grupos menores e baseados na mú-
sica respondem as seguintes perguntas:
• O que a música fala em relação ao jovem?
•  “... eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério...”: 

Quais as imagens que a TV passa dos jovens? As imagens corres-
pondem à verdadeira realidade da juventude?

Com revistas, jornais e imagens, montar um modelo de jovem que 
represente a forma como a mídia os vê. Depois cada grupo apresen-
ta ao grande grupo.

4. À luz da Palavra de Deus:

Aclamar a palavra cantando:

Tua palavra é lâmpada para meus pés, lâmpada para os meus pés
e luz, luz para o meu caminho. (bis)

Leitura: Proclamar o texto bíblico de Marcos 1,21-34.

A ação demoníaca aliena o homem/a mulher e os impede de pensar por si 
mesmo. Nos tempos atuais encontramos situações que nos levam justa-
mente a essa passividade, a agir não por si próprio(a) mas pela propagan-
das, pelo sistema capitalista, pelas ideologias. Jesus assumiu a causa de 
fazer o homem/mulher voltar a ter sua liberdade, consciência e dignidade.

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Construir para o próximo encontro um conceito sobre o que é Polí-
tica e política partidária.

6. Envio: Rezar um Pai-Nosso. 

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário, a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e os materiais. Es-
colher o(s) a(s) animador(es) (as).
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Objetivo: Conhecer a dimensão Política da pessoa humana e per-
ceber os mecanismos de participação social. 

Material: Bíblia, panos, reportagens sobre política, grãos de feijão, 
um pão, um sapato, uma garrafa de água, cadernos, celular/Ipod 
(trazidos pelos jovens para compor a ambientação), caixinhas de 
remédios.

Ambientação: Dispor os panos no chão no centro da sala e colocar 
a Bíblia, as reportagens e o restante do material sobre eles.

1. Acolhida: Acolher os(as) jovens com a música:

Pra não dizer que não falei das flores
Geraldo Vandré

  A-                G                     A-
Caminhando e cantando e seguindo a canção
                 G                      A- 
Somos todos iguais braços dados ou não
                   G               A- 
Nas escolas nas ruas, campos, construções
                     G                     A- 
Caminhando e cantando e seguindo a canção

                  G                        A-
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
                    G                      A- 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer (2x)

                   G                     A-
Pelos campos há fome em grandes plantações

                G                 A- 
Pelas ruas marchando indecisos cordões
                   G                    A- 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão
                      G              A- 
E acreditam nas flores vencendo o canhão
Refrão
                 G                 A-
Há soldados armados, amados ou não
                 G                A- 
Quase todos perdidos de armas na mão
                       G                    A- 
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição
                   G                 A- 
De morrer pela pátria e viver sem razão
Refrão
                      G               A-
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
                  G                A- 
Somos todos soldados, armados ou não
                   G                     A- 
Caminhando e cantando e seguindo a canção
               G                    A- 
Somos todos iguais braços dados ou não
Refrão
                 G                 A-
Os amores na mente, as flores no chão
               G                      A- 
A certeza na frente, a história na mão
                G                        A- 
Caminhando e cantando e seguindo a canção
                    G                A- 
Aprendendo e ensinando uma nova lição
Refrão

2.  Recordação da vida: A partir do último encontro, recordar o 
papel dos meios de comunicação na vida da juventude e as influ-
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ências que exerce sobre cada um de nós. Retomar o compromisso 
do encontro passado, que é de todos(as) partilharem sobre o con-
ceito de “Política” e “política partidária” que formularam.

3. Olhando a nossa realidade 

Técnica/Dinâmica:

a)  LEITURA DO TEXTO: Muitas vezes dizemos que a política 
não faz parte da nossa vida e que queremos a maior distância 
possível dela. A história nos ajuda a desprezar a Política porque 
facilita a dominação sobre o povo e os seus direitos básicos. Hoje 
vamos conversar e entender a Política como uma dimensão fun-
damental de todas as pessoas humanas e por isso, de todos nós, 
jovens. Vamos ler o texto para nos ajudar a compreender esse 
valor que precisa ser redescoberto:

“O Analfabeto Político”
(Bertolt Brecht)

“O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o 
preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo 
que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, 
nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, 
que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacio-
nais e multinacionais.”

b)  INFORMAÇÕES BÁSICAS: Quando se fala em Política é im-
portante recordar e distinguir:

“Política partidária: são os grupos de cidadãos, organizados num 
grupo (partido político) que visa, através do voto, ter o poder para 
realizar projetos no campo social, econômico, cultural, etc. O parti-
do e a relação entre os diversos partidos faz parte da democracia e 
da forma de organização da sociedade brasileira. 
Política: A Política (com P maiúsculo) faz parte de toda a pessoa 
humana. Nascemos Políticos por natureza e não podemos renun-

ciar a essa dimensão fundamental de todos. Ela está em todas as 
decisões e ações individuais e sociais. Não há neutralidade na Polí-
tica. Tudo interfere em tudo e na vida de muitas pessoas. A Política 
busca o bem comum. Vivemos em sociedade, em grupo. Tudo o que 
acontece ao nosso redor nos afeta. As decisões que tomamos, a par-
ticipação, as organizações, por menores que sejam, afetam o nível 
pessoal e um número grande de pessoas. A Política não é somente 
votar. Ela acontece quando separamos o lixo, no ato de estacionar 
em local proibido, num prato de comida, na luta pelos direitos e no 
modo de ser no mundo. A Política resguarda a cidadania de todos 
e ampara para que aconteça a justiça social. Como afirma Clodovis 
Boff, “A Política não é tudo mas está em tudo”.

c)  Dinâmica do SEMÁFORO (sinal de trânsito, sinaleira): Se-
gue abaixo as instruções: 

•  Organizar três grupos em círculos, nas cores do semáforo (verde, 
amarelo e vermelho), observando que cada grupo ficará com uma 
questão específica de sua cor.

•  Distribuir folhas grandes e pinceis (lápis de cor ou canetinhas) pe-
dindo para o grupo fazer um círculo na folha com a cor do seu grupo.

•  O animador motiva os grupos para trazer os elementos da socie-
dade que fazem parte do que somos e quais contribuem para a 
sociedade que queremos ser. Considerar as seguintes orientações 
para as cores:

•  Vermelho: posturas que dificultam a construção de uma socieda-
de justa, comunitária, democrática e solidária. Quais são as di-
ficuldades encontradas pelos que buscam essa nova sociedade?

•  Amarelo: situações, posturas de pessoas na sociedade que mere-
cem um cuidado e uma atenção maior.

• Verde: características de uma sociedade aberta à participação po-
pular e com mecanismos que permitem construir essa sociedade 
que queremos ser.

•  Partilhar com o grande grupo as impressões de cada pequeno 
grupo. Recordar que por sermos seres sociais, fazemos a socieda-
de e temos grande responsabilidade sobre nossas escolhas.
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4. À luz da Palavra de Deus:

Acolher com o canto:
“ Pela palavra de Deus,  
Saberemos por onde andar,  
Ela é luz e verdade  
Precisamos acreditar”.

Leitura Bíblica: Proclamar o texto bíblico de Mateus 25, 31-46.

Jesus tinha um projeto para a sociedade do seu tempo e que serve 
para todas as gerações: O Reino de Deus. Nesse Reino, a Políti-
ca está voltada aos pequenos, aos pobres, aos marginalizados da 
sociedade. Ele nos deixou essa bela missão de continuar com esse 
projeto de construção do Reino. 

-  Jesus deixa essa certeza: Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos 
é a mim que estão fazendo. O que diz para mim essa frase?

- Estamos prontos(as) para dar continuidade a esse projeto?
- Como podemos construir esse Reino de Deus?

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Pesquisar e recolher informações sobre pessoas que constrõem o 
Reino de Deus na Igreja (pastorais, Irmãs, Padres, leigos) e também 
nas ONGs, Partidos políticos, fundações, instituições...

6. Envio: Cantar novamente “Pra não dizer que não falei das Flores”.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).

8.  Escolher um canto que mostre os valores do Reino de Deus.

Objetivo: Despertar nos jovens a consciência da partilha, da solidarie-
dade e da responsabilidade de ser instrumento da construção da cultura 
da Paz e da superação da cultura de morte que violenta tantos jovens.

Material: Bíblia, velas (em número suficiente para todos os partici-
pantes), panos, folhas de papel, jornais, revistas, frases sobre a paz 
escritas pelos próprios jovens, canetinhas, lápis de cor, cola, fita crepe, 
um pão, imagens/fotos de pessoas que promovem ou promoveram a 
paz e as pesquisas realizadas como compromisso do último encontro.

Ambientação: Colocar a Bíblia, a vela, as imagens e frases solicitadas, no 
centro da sala sobre panos. Fazer uma oração que fale do tema da paz.

1. Acolhida: Acolher os(as) jovens com a música:

A minha alma (A paz que não quero)
O Rappa

D-                                                                A-
A minha alma tá armada  /  E apontada para a cara do sossego
               F7+                                   D-7          A-             
Pois paz sem voz, paz sem voz  /  Não é paz é medo,
D-
Às vezes eu falo com a vida  /  Às vezes é ela quem diz
 F7+                                                    D-7                  D-
Qual a paz que eu não quero  /  Conservar pra tentar ser feliz
  C                                                   G                A-
As grades do condomínio  /  São para trazer proteção
        C                                                     G             D-           
Mas também trazem a dúvida  /  Se é você que está nessa prisão
    C                G                           D-            A-
Me abrace e me dê um beijo  /  Faça um filho comigo
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           C                                        G                 A
Mas não me deixe sentar  /  Na poltrona  no dia de domingo
     C                      G                                       D-    A-
Procurando novas drogas de aluguel  /  Nesse vídeo coagido
      C                                G            A-
É pela paz que eu não quero seguir admitindo
       A-                 G           
É pela paz que eu não quero seguir
     D-                    A-
É pela paz que eu não quero seguir
       A-                     G       A-   
É pela paz que eu não quero seguir admitindo

2.  Recordação da vida: Vamos lembrar do último encontro. Todos per-
cebemos que somos seres Políticos e sociais. Por isso, a todo momento 
precisamos lidar com ética nas decisões, nos posicionamentos frente a 
muitos assuntos, prevendo os reflexos das escolhas. Compreendemos 
também que somos chamados a continuar a proposta de Cristo na cons-
trução do Reino. A boa Política é a Política do Reino de Deus. Ler a pes-
quisa solicitada no encontro anterior. Somos todos(as) convidados(as) a 
sair e anunciar a Boa Nova, a paz, a justiça e o cuidado de todos. 

3. Olhando a nossa realidade:
Técnica/Dinâmica:
a)  PAZ INQUIETA: Entregar velas para todos os participantes. 

Estas serão acesas conforme os(as) jovens respondem a seguinte 
pergunta: Qual é a paz que EU quero construir? Após depositar as 
velas acesas no centro do círculo, ler o poema:

“A paz inquieta”
D. Pedro Casaldáliga

“Dá-nos, Senhor, aquela PAZ inquieta 
que denuncia a PAZ dos cemitérios 
e a PAZ dos lucros fartos.  
Dá-nos a PAZ que luta pela PAZ! 
A PAZ que nos sacode 
com a urgência do Reino. 

A PAZ que nos invade, 
com o vento do Espírito, 
a rotina e o medo, o sossego das praias 
e a oração de refúgio. 
A PAZ das armas rotas 
na derrota das armas. 
A PAZ do pão da fome de justiça, 
a PAZ da liberdade conquistada, 
a PAZ que se faz “nossa” 
sem cercas nem fronteiras, 
que é tanto “Shalom” como “Salam”, 
perdão, retorno, abraço... 
Dá-nos a tua PAZ, 
essa PAZ marginal que soletra em Belém 
e agoniza na Cruz e triunfa na Páscoa. 
Dá-nos, Senhor, aquela PAZ inquieta, 
que não nos deixa em PAZ!”

b)  INFORMAÇÕES Básicas: Quando se fala em paz é importante 
recordar8:

“Ser passivo é:  ficar de braços cruzados, não reagir, esperar que 
as coisas aconteçam, deixar rolar, ser indiferente.”

“Ser pacífico é:  cultivar a paz, buscar atitudes de não violência, in-
terferir nas realidades de violência, indagar, questio-
nar certas atitudes e situações que geram violência.”

c)  PAINEL: Para a dinâmica é necessário revistas, jornais, cola, fita 
crepe, canetinhas, lápis de cor e papel. Segue as instruções:

• Formar subgrupos.
• Distribuir o material pelos subgrupos.
•  Cada subgrupo deve montar, com o material recebido, um painel 

no qual apresente situações de solidariedade, em oposição a si-
tuações individualistas, dando um título para o trabalho. Tempo.

•  Apresentação dos painéis, seguida de discussão sobre os pontos 
que mais chamarem a atenção do grupo.

________________________
8 Na trilha do grupo de jovens - Como desenvolver a participação social no grupo de jovens?, p. 41.
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•  Plenário - discutir as seguintes questões: Qual a importância da 
solidariedade como construtora da paz na sociedade? Que valores 
e atitudes são estimulados e referendados socialmente? De que 
iniciativa solidária você já participou? Que pessoas são exemplos 
de solidariedade no bairro, na escola e na sociedade?

•  O animador ressalta para o grupo o valor da solidariedade para 
o enfrentamento das questões como fome, educação, saúde, etc.

4. À luz da palavra de Deus:
Acolher a palavra com o canto:

“ A comunidade dança alegre e canta,  
Acolhendo agora a Palavra santa”.

Leitura Bíblica:  Proclamar com alegria o texto bíblico de Mateus 
5,1-12 (repetir o versículo 9).

Após a leitura refletir em grupo: 

• O que eu entendo pela Paz?
• Como acontece a justiça em nossa vida?
•  Como estamos construindo a paz? Quais ações e atitudes eu 

tomo frente a isso?

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Em duplas ou trios, os jovens devem pensar e assumir uma atitude 
que contribua para a construção de uma cultura de paz na escola, 
na família, na sociedade ou na Igreja.

6.  Envio: Pedir aos jovens que falem espontaneamente uma frase do po-
ema ou da passagem bíblica que mais lhe chamou a atenção. Se hou-
ver tempo, escrever uma poesia orante que manifeste o sonho da paz. 
Depois, apresentar para todo o grupo. Finalizar com o abraço da paz.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s)animador(es) (as).

QUARTA PARTE

A Ecologia e o  
Cuidado com a Vida
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Objetivo: Refletir sobre a importância e o cuidado da natureza em 
nossas vidas.

Material: Bíblia e vela. Se for num local fechado, ter também se-
mentes, flores e um recipiente com água. 

Ambientação: Se possível, fazer o encontro num local ao ar livre. 
Colocar a Bíblia e a vela ao centro da roda sobre os panos. Preparar 
uma oração inicial.

1.  Acolhida: O grupo é convidado a dar boas vindas a cada um que 
está presente. Logo após, quem anima o encontro, chama a todos 
para escutar a canção “Preserve”:

Preserve
Ultramem

Tom: F#
Intro: F# G#m A
                A  Gm  F# 
F#          G#m  A       A     Gm      F#
Preserve esse sorriso, esse brilho, esse olhar 
Preserve o que eu digo, pois não falo por falar 
Preserve esse abraço, esse abraço carinhoso 
Do jeito que eu acho, pode ser maravilhoso 
Preserve tudo isso, tudo isso e mais um pouco 
E também tudo aquilo, que matar esse sufoco 
Preserve esse aperto de mão meu amigo meu irmão 
E se um irmão por mim perguntar 
A         Bbm       B
diga que eu vou estar 
 

B F# F#      F# G#m B
Pelo céu ou pelo mar  /  Vou por aí a procurar
Pelo céu ou pelo mar  /  Vou por aí a te encontrar

F#           G#m  A       A    Gm      F#
Preserve os nossos rios, nosso verde nosso ar 
E também tudo aquilo que tiver que preservar 
Preserve o que é mato nesse mundo grandioso 
Pois muito em breve eu acho, poderá ser valioso 
Conserve tudo bicho, todo reino animal 
Só não conserve o lixo, pátria multinacional 
Preserve esse aperto de mão, meu compadre meu irmão 
E se um irmão por mim perguntar, pode ser que eu possa estar.

2. Recordação da vida: 

Em círculo, recordar o encontro passado com a seguinte pergunta: 
De que forma agredimos a natureza gerando a violência e não a 
paz? Oferecer espaço para comentar.

3. Olhando a nossa realidade:
Técnica/ Dinâmica

a) LEITURA DO POEMA: Um(a) jovem lê o poema:

“Esperança Urgente”
(Bhia Tabert)

Vai raiar o dia em que a terra não derramará mais lágrimas de dor pungen-
te. Mas de felicidade abundante para fazê-la mais fértil. Berço da diversi-
dade, rica na simplicidade. Vai raiar o dia em que os filhos da Terra serão 
livres e saberão cuidar do que realmente é necessário. E que a vida não será 
mais mercadoria aos olhos dos homens e mulheres. Vai raiar o dia em que 
todos terão onde viver, pois não haverá mais cercas nem fronteiras. E não 
existirão áreas de preservação, pois toda a vida será respeitada e preserva-
da simplesmente por ser vida. Vai raiar o dia em que a Terra será Terra.

b)  BOTE: Fazer um círculo com os participantes e convidar todos(as) 
a fazerem um passeio de barco a remo. Todos(as) devem girar 
para a esquerda. Logo depois anunciar a chegada à ilha pedindo 
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para pararem. Passear pela ilha à vontade (todos andam pela sala 
e se cumprimentam). Anuncia-se que o motor do barco pifou e 
todos(as) terão que voltar de bote até o local de partida. Assim, se 
formam cinco grupos (ou mais de acordo com o número de par-
ticipantes). Eles serão botes. Os grupos conversam sempre sobre 
uma pergunta. Logo após 5 minutos, trocam de grupo para dis-
cutir sobre outra pergunta. As perguntas são as seguintes: 

• Qual a importância da preservação em nosso planeta?
•  Dê exemplos de preservação em nosso grupo, escola, comunida-

de, cidade.
• Porque ocorre a degradação do meio ambiente?
• Qual a realidade ambiental que vivemos?
• O que escutamos da sociedade sobre a preservação da natureza?
•  O que sentimos sobre o papel do jovem na preservação da natureza?
• Com quem podemos andar de braços dados na preservação?

4. À luz da palavra de Deus:
Agradeçamos a palavra de Deus que se faz presente na nova realidade: 
“ Louvemos todos juntos, Louvemos o senhor,  
Louvemos todos juntos, Louvemos o Senhor”. 

Leitura:  Proclamar com calma o texto bíblico do livro de Apocalipse 21,1-7.

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Após a leitura, questionar sobre os compromissos que podem ser 
firmados enquanto grupo para preservação da natureza, as ferra-
mentas disponíveis e as ações a serem desenvolvidas.

6. Envio: O grupo se despede com a canção:

Hagua
Seu Jorge

Tom: C
Intro: Am Dm7 Em7 (2x) F7 (3 tempos)
      E7 (2x) (1 tempo) 
   Am                         Dm7   Em7         Am        Dm7    Em7
O seco deserto está tomando conta do planeta

             Am               G                 F    E     F   G
Água doce bebível potável está acabando
      Am          Dm7  Em7      Am G              Am                  G
Poluição, devastação, queimadas  /  Desequilíbrio mental
              F                         E   
Desequilíbrio do meio ambiente
    Am                                Dm7   Em7
Segundo previsões dos cientistas
   Am                        Dm7   Em7  
De padres, pastores, budistas
        Am                                     Dm7        Em7
De ciganos, pai de santos, Hare Krishna
Am                                              B9   E7
O tempo vai secar  /  O sol vai cárcume
Am                                       B9  E   Am                                     B9  E7
E água pra beber  /  Não vai ter  /  E água pra lavar  /  Não vai dar
Am                                                 B9   E7 Am     Dm7    Em7
Água pra benzer  /  E água pra nadar  /  Nada, nada
Am                                         B9 E7    Am                                  B9 E7
E água pra beber  /  Não vai ter  /  E água pra lavar  /  Não vai dar
Am                                                B9    E7 Am     Dm7  Em7
Água pra benzer  /  E água pra nadar  /  Nada, nada (4x)

(repete tudo)

- O grupo pode escolher também a música “Água” de Guilherme Arantes.

7. Preparação do próximo encontro: 

Assistir a este filme: www.youtube.com
O filme proposto é “A História das Coisas”: Este vídeo mostra os 
problemas sociais e ambientais criados pelo ser humano, como 
consequência do hábito consumista e depredador da natureza e do 
planeta. Ao mesmo tempo que apresenta os problemas deste siste-
ma, mostra como podemos revertê-los.

-  Ler com atenção o material necessário e a ambientação do próxi-
mo encontro e distribuir entre os(as) jovens a tarefa de preparar o 
ambiente e trazer os materiais. Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).
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Objetivo: Formar uma nova consciência ecológica, despertar o va-
lor e o papel do jovem na conservação do meio ambiente.

Material: Bíblia, vela, panos, recipientes que representem lixeiras 
para Papel, Vidro, Metal, Plástico e resíduos correspondentes.

Ambientação: No centro da sala, sobre os panos, colocar a Bíblia e 
a vela; nos cantos da mesma colocar os recipientes que representem 
as lixeiras para papel, vidro, metal e plástico. 

1. Acolhida: Acolher o grupo com a música “Oração de São Francisco”:

Oração de São Francisco 

Tom: C

     Am       C                Dm            F     Am
Senhor! Fazei-me instrumento de vossa paz!
                     Dm             F           Am
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
                         Dm                            Am
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
                           C                      G     Am
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
                        C                   Dm Em Am
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
                      Dm             F            Am
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
                             Dm                F             Am
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
                          C                  G        Am
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
                       C                 Dm Em Am
Onde houver trevas, que eu leve a luz.

      Am      C                    Dm                            E                      Am 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais  /  consolar, que ser consolado,
                Dm                            G                   C   Em          Am
compreender, que ser compreendido.  /  Amar que ser amado.
            E                 Am                        Dm                         G
Pois é dando que se recebe,  /  é perdoando que se é perdoado
             C    Em  Am Dm                     F  Am  E7  Am
e é morrendo que se vive  /  para a vida eterna.

2.  Recordação da vida: Em círculo, recordar o encontro passado. Cada 
jovem pode destacar o momento do encontro anterior que mais lhe 
chamou a atenção. O encontro despertou para novas atitudes?

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica

a)  LEITURA DO TEXTO: A leitura do texto pode ser em jogral 
(cada parágrafo ou frase lida por uma pessoa do grupo):

“O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com 
um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa 
forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns 
a contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação 
das florestas, a caça indiscriminada e a redução ou mesmo destruição da 
fauna e da flora, além de muitas outras formas de agressão ao meio ambiente.

Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento 
do homem e da mulher em relação à natureza, no sentido de promover um 
modelo de desenvolvimento sustentável - processo que assegura uma gestão 
responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses das 
gerações futuras e, ao mesmo tempo atender às necessidades das gerações 
atuais. E essa gestão passa principalmente pela redução na produção de 
lixo, que consequentemente é jogado de volta na natureza. Para começarmos 
a nos relacionar melhor com a natureza, podemos adotar a Regra dos 3 R’s.

O QUE É A REGRA DOS 3 R’s?

“R” DE REDUZIR

O primeiro passo para diminuir a quantidade de lixo é sem dúvida reduzir 
o que consumimos. Consumir não é necessariamente adquirir alimentos, 
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e sim produtos para qualquer finalidade. Muitas vezes compramos coisas 
das quais não precisamos, e ficamos dias, meses e anos acumulando “tran-
queiras”, quando, um belo dia, decidimos renovar tudo (principalmente 
na passagem do ano, não é?) e jogamos todas as nossas “tranqueiras” fora.

Uma outra forma que aumentamos o lixo de casa sem muitas vezes perce-
ber é comprando produtos revestidos com muitas embalagens que no final 
jogamos fora, ou com embalagens não-recicláveis, por exemplo, o isopor.

Então por que não pensamos um pouquinho mais quando fazemos com-
pras, se realmente precisamos das coisas que compramos, pois além de 
diminuir o lixo, muitas vezes estaremos economizando!

“R” DE REUTILIZAR

Após pensarmos em reduzir o que consumimos podemos agora procurar 
reutilizar as coisas antes de jogá-las fora. Podemos reaproveitar os potes 
de sorvete para guardar comida, fazer arte com garrafas de refrigerante ou 
jornal, por exemplo. Imagine se conseguirmos usar pelo menos mais uma vez 
as coisas que consumimos, o quanto estaríamos diminuindo o lixo de casa!

“R” DE RECICLAR

Após evitar consumir coisas desnecessárias, reaproveitar outras, agora é 
hora de pensar em reciclar. Muitos materiais podem ser reciclados e cada 
um por uma técnica diferente.

A reciclagem permite uma diminuição da exploração dos recursos natu-
rais e muitas vezes é um processo mais barato do que a produção de um 
material a partir da matéria-prima bruta.

A lata de alumínio é um exemplo do dia-a-dia de qualquer um, pois vemos que 
mal acabamos de tomar o refrigerante e já tem alguém interessado na latinha. 
Isso porque o Brasil é o número 1 em reciclagem de latinhas, e o valor do 
alumínio é bem atraente para aqueles que não possuem outra fonte de renda.

MAS CUIDADO!
Observe a sequência lógica da filosofia dos 3 R’s: primeiro reduzir, 
para depois pensar em reutilizar e reciclar. Não aumente o consu-
mo só para ter mais material para reutilizar e reciclar!”

b) MATERIAIS RECICLÁVEIS: Ler e socializar os materiais lis-
tados no quadro:

Tabela: O que pode ser reciclado e o que ainda não pode? 

RECICLÁVEIS AINDA NÃO

1) PAPEIS

Caixa de Papelão, Jornal, Revista, Im-
pressos em geral, Fotocópias, Rascunhos, 
Envelopes, Papel timbrado, Embalagens 
longa-vida, Cartões, Papel de fax, Folhas 
de caderno, Formulários de computador, 
Aparas de papel, Copos descartáveis e Pa-
pel vegetal.

Papel toalha, Papel sani-
tário, Papel carbono, Fo-
tografias, Fitas adesivas, 
Stencil, Tocos de cigarro e 
Guardanapo.

2) VIDROS

Vidros de janela. Garrafas de bebidas al-
coólicas e não alcoólicas, bem como seus 
cacos. Frascos em geral (molhos, condi-
mentos, remédios, perfumes e produtos de 
limpeza); ampolas de remédios. Potes de 
produtos alimentícios.

Espelhos, Box de banhei-
ro, lâmpadas incandes-
centes e fluorescentes, 
cristais. Utensílios de vi-
dro temperado. Vidros 
de automóveis. Tubos 
e válvulas de televisão 
Cerâmica, porcelana, pirex 
e marinex.

3) METAIS

Latas de alumínio (cerveja e refrigerante), 
Sucatas de reformas, Lata de folha de flan-
dres (lata de óleo, salsicha e outros enla-
tados). Tampinhas, arames, pregos e para-
fusos. Objetos de cobre, alumínio, bronze, 
ferro, chumbo ou zinco, canos e tubos.

Clipes e grampos, Espon-
jas de aço.

4) PLÁSTICOS

Embalagens de refrigerantes, de materiais 
de limpeza, de alimentos diversos. Copos 
plásticos. Canos e tubos. Sacos plásticos. 
Embalagens Tetrapak (misturas de papel, 
plástico e metal). Embalagens de biscoito.

Ebonite (cabos de panelas, 
tomadas).
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Depois criar um jogo com a seguinte disposição, colocar cada um dos re-
cipientes que representam os quatro grupos de produtos reciclados (Papel, 
Vidro, Metal e Plástico) em um canto da sala. Em uma mesa do centro, 
separar uma mesma quantidade de resíduos para cada grupo (exemplo: 10 
latinhas de alumínio, 10 pedaços de papel, etc.). Depois dividir o grupo em 
times e quem separar o lixo corretamente em menor tempo possível vence.

4. À luz da palavra de Deus:

Acolher a palavra com o mantra:

“ Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra.  
Inunda o meu ser, permanece em nós”. 

Leitura Bíblica:  Proclamar em forma de narrativa o evangelho de 
João 9,1-12.

O cego representa o povo que não toma consciência de sua condi-
ção, nem do objetivo pelo qual Deus o criou. São muitas as “ceguei-
ras” que fazem parte da nossa vida.

Refletir a palavra no grupo:
- Qual a frase ou atitude de Jesus que mais chamou atenção?
- Temos alguma “cegueira” em nossa fé que precisa ser curada?

5. Assumindo o compromisso com a vida:
Como compromisso, adotar a separação correta do lixo em nossas casas 
e nos salões da comunidade, tendo como referência a Regra dos 3 R’s.

6. Envio: Encerrar o encontro com a canção:

Utopia
Zé Vicente

                  E             A             E                                             A          E
Quando o dia da paz renascer.  /  Quando o sol da esperança brilhar,
                  F#-
eu vou cantar!
                     B7
Quando o povo nas ruas sorrir,  e a roseira de novo florir, 
                        E                         E             A                 E       
eu vou cantar!  /  Quando as cercas caírem no chão, 

                                      A                    E                         F#-
quando as mesas se encherem de pão.  /  Eu vou cantar!
                                                        B7
Quando os muros que cercam  jardins, 
                  F#-                    B7               E
destruídos então os jasmins vão perfumar!

                        B7                    A                  E   C#-   F#- B7  E
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,  /  cantada de novo.
                                B7         A                        E   C#- F#-  B7     E
No olhar da gente a certeza do irmão,  /  reinado do povo.

Quando as armas da destruição, / destruídas 
em cada nação, eu vou sonhar! /E o decreto 
que encerra a opressão, / assinado só no 
coração, vai triunfar! / Quando a voz da verdade 
se ouvir / e a mentira não mais existir, será 
enfim! / Tempo novo de eterna justiça, / sem 
mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim!

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) animador(es).

Sugestão de sites para estudo e aprofundamento do tema:
www.youtube.com - Programa de TV “Via Legal”, com o tema: Consci-
ência Ecológica. A sobrevivência humana sempre causa impactos na na-
tureza. A dica é que cada um(a) faça o possível para reduzir essas conse-
quências. Quando elas são inevitáveis, a alternativa é compensar o meio 
ambiente com projetos e iniciativas que valorizem a consciência ecológica.

confrariasustentavel.ning.com - “CONFRARIA SUSTENTÁVEL” - 
uma rede social interativa com a intenção de fomentar os debates sobre 
assuntos relacionados à sustentabilidade.

www.pegadaecologica.org.br - Que marcas você quer deixar no plane-
ta? São 15 questões que têm como objetivo identificar alguns hábitos que 
compõem seu estilo de vida. A partir deles pode-se estimar a quantidade 
de recursos naturais necessários para sustentar as suas atividades diárias.



8786

Objetivo: Acolher a vida como Dom de Deus presente em toda a 
criação, perceber os descuidados com a natureza e a importância 
das escolhas e dos hábitos do dia a dia.

Material: Bíblia, panos, frutas, embalagens de alimentos e bebidas, 
etiquetas de marcas de roupas (ou marcas escritas em papéis).

Ambientação: Colocar a Bíblia e o restante dos materiais solicita-
dos no centro da roda sobre os panos.

1. Acolhida:

Rezar ou cantar juntos o Salmo 8. Responder sempre com o refrão.

Salmo 8 (Ofício Divino das Comunidades)

Nota: Dó +

Cantemos a grandeza de Deus e a dignidade imensa que 
ele deu à pessoa humana. Adoremos o Cristo ressuscitado, 
imagem da nova humanidade, senhor do universo.

1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,  /   por todo o universo 
conhecido;

 O céu manifesta a tua glória  /  com teu resplendor, é revestido.

2. Até por crianças pequeninas  /  perfeito louvor te é cantado;
 é força que barra o inimigo,  /  reduz ao silêncio o adversário.

3. Olhando este céu que modelaste,  /  a lua e as estrelas a conter;
 que é, ó Senhor, o ser humano  /  pra tanto cuidado merecer?
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Somos o que consumimos

4. A um Deus semelhante o fizeste,  /  coroado de glória e de valor;
 de ti recebeu poder e força  /  de tudo vencer e ser senhor.

5. Dos bois, das ovelhas nos currais,  /   das feras que vivem pelas matas;
 dos peixes do mar, dos passarinhos,
 de tudo o que corta o ar e as águas.

6. A ti seja dada toda a glória,  /  Deus, fonte de vida e verdade,
 amor maternal que rege a história,
 vem, fica pra sempre ao nosso lado.

Após, escutar a música:

Amor de Índio
Beto Guedes

G7M            C7M              G7M
Tudo que move é sagrado e remove as montanhas
               C7M
Com todo cuidado, meu amor
  Bm7                      C7M 
Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar
G7M            C7M             Bm7 
Tudo viver ao teu lado,com o arco da promessa
            C7M 
No azul pintado pra durar
Bm7                               C7M 
Abelha fazendo o mel, vale o tempo que não voou
      Bm7                    C7M 
A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou
       Bm7                C7M                     Am7  D7/4(9)  D7/9b 
O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo
     Bm7                    C7M              Am7  D7/4(9) D7/9b 
Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo 
Bm/D                D7/4(9)                  Bm/D 
Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho 
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               D7/4(9) 
É mais que sagrado, meu amor
   Bm7                             C7M 
A massa que faz o pão, vale a luz do teu suor
 G7M                   C7M                  G7M 
Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes
              C7M 
O tempo acordado de viver
     Bm7                     C7M 
No inverno te proteger, no verão sair pra pescar
      Bm7                        C7M 
No outono te conhecer, primavera poder gostar
     Bm7                       C7M                 Am7   D7/4(9)  D7/9b 
No estio me derreter,  /  pra na chuva dançar e andar junto
      Bm7                         C7M                       Am7   D7/4(9) D7/9b 
O destino que se cumpriu,  /  de sentir seu calor e ser todo
Bm/D                      D7/4(9)Bm/D   D7/4(9) 
Sim todo amor é sagrado, todo amor é sagrado
Bm/D     D7/4(9) BM/D  D7/4(9) BM/D G7M
Todo é sagrado  /  Sim

Cada jovem pode destacar uma frase da música que mais lhe cha-
mou a atenção e partilhar com todo o grupo.

O(A) animador(a) questiona:
•  A frase da música nos fala “Tudo o que move é sagrado”. Segundo 

o salmo, o que é sagrado?

2. Recordação da vida:

Num breve cochicho, falar sobre algo que tenha marcado no en-
contro anterior e partilhar sobre o que isso poderá ter em comum 
com a ambientação ao centro. 

3. Olhando a nossa realidade

Técnica/Dinâmica

O animador do dia questiona: 

•  Onde a vida do homem e da mulher, dos jovens e das jovens, das 
crianças e do planeta está sendo desrespeitada?

Lançamos alguns exemplos:

Alimentação

A maioria dos legumes e frutas que consumimos nas refeições possuem 
agrotóxicos. Agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas nesses alimen-
tos para preservá-los das pragas, para se ter produtos mais bonitos e de for-
ma mais rápida. Esses produtos degradam o solo, a água, a flora (plantas) 
e a fauna (animais) levando a desequilíbrios ecológicos irreversíveis. Além 
disso, causam intoxicação no ser humano e podem causar inclusive câncer.

Os produtos industrializados (aqueles que eram naturais e são trans-
formados por processos industriais, como por exemplo, enlatados, salga-
dinho, comidas prontas, congelados) são práticos, já vem prontos, com 
embalagens cada vez mais facéis de abrir, apresentam um maior prazo 
de validade, impedem o alimento de apodrecer. Porém para se conseguir 
toda essa praticidade, são usados milhares de produtos químicos que cau-
sam danos a saúde a quem os consome com frequência.

Consumismo

Hoje em dia algumas marcas de roupas, calçados e até de alimentos com 
suas empresas, muitas vezes internacionais, colocam fábricas em outros 
países e exploram seus trabalhadores, pagando baixos salários, diminuindo 
alguns direitos como férias, colocando crianças para trabalhar e aumen-
tando a jornada de trabalho. Além disso, retiram matéria prima de seu 
país e em outros países destruindo o meio ambiente, poluindo o ar, a água, 
desmatando, causando verdadeiros estragos ambientais e para a saúde.

Após os apontamentos, refletir: 
• Que sinais você percebe de falta de cuidado com a vida? Porque 

isso acontece?
• O que nossos hábitos têm a ver com toda essa realidade?
•  O que podemos fazer? Ficar na indiferença ou termos atitudes 

para outro planeta possível?
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4. À luz da palavra de Deus:

Cantamos a presença de Deus na criação: 
“ Cantem céus e terra, céus e terra cantem.  
Cristo Jesus já ressuscitou!”.

 
Leitura Bíblica:  Ler pessoalmente, em silêncio, o texto bíblico de 

Gênesis 2,4-15. 

Repetir e decorar o versículo 15. 

Após a leitura refletir os seguintes questionamentos:
•  Como estamos cuidando do jardim? E das pessoas que nele ha-

bitam?

•  A partir dos textos que lemos anteriormente sobre a alimentação 
e o consumismo, que atitudes tomamos diante disso tudo?

5. Assumindo o compromisso com a vida:

O animador do encontro provoca o grupo para construir atitudes 
no seu dia a dia que valorizam a vida, preservam o meio ambiente 
e ajudam a mudar a mentalidade atual.

Algumas dicas:

•  Alimentos ecológicos são aqueles geralmente produzidos por pe-
quenos agricultores. São frutas e legumes sem agrotóxicos, res-
peitam os recursos naturais (solo, água, ar). Procure conhecer 
uma feira ecológica perto de você.

•  Alimentos in natura são aqueles que não passaram pela indús-
tria. Busque alimentos que não sejam enlatados, cheios de em-
balagens. 

•  Na hora das compras, pesquise sobre as marcas. Busque conhe-
cer as empresas que fazem a marca de tênis ou de roupa que vai 
comprar, pesquise o país de proveniência, como é produzido, se 
respeita o meio ambiente e seus funcionários.

•  Opte por produtos de economia solidária. São grupos de pessoas 
que se ajudam, trabalham em forma de associação, partilham os 
lucros e tem responsabilidade social frente ao meio ambiente e às 
pessoas que trabalham.

6.  Envio: Para encerrar o encontro, fazer uma oração espontânea 
de agradecimento pelo alimento e partilhar as frutas. Cantemos:

 
     “ Ao Senhor agradecemos, Aleluia,  

O alimento que teremos, Aleluia”.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) animador(es).

Sugestão de sites para aprofundamento do tema:

www.fbes.org.br/campanhaes
Programas de rádio, filmes e vídeos sobre a Economia Solidária.

www.storyofstuff.com/international
Filme: A história das coisas.

www.fbes.org.br
Farejador da Economia Solidária. Nesse sítio, pode-se encontrar 
empreendimentos e contatos na sua cidade.

www.fbes.org.br
Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Este site acompanha o que 
acontece, tem contatos e notícias.

www.agroecologiaemrede.org.br
Agroecologia em Rede.

www.cirandas.net
Comunidade de Economia Solidária na Internet.
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TRILHA ECOLÓGICA

Objetivo: Facilitar o encontro do(da) jovem com Deus através do 
contato com a natureza e conscientizar o(a) jovem sobre a impor-
tância do cuidado com o meio ambiente.

Tempo:
Um total de três horas entre caminhada e encontro.

Material: Bíblia, Faixa com a frase “Trilha ecológica”, faixas de pa-
pel, canetões, têmpera, lixo, globo, sementes, um prato de comida 
para a confraternização.

Preparação anterior: A trilha ecológica pode ser realizada em 
conjunto com outros grupos. O trajeto precisa ser pensado com 
cautela, o local precisa ser amplo o suficiente para o número de 
participantes. É necessário que alguém cuide do trânsito durante o 
percurso. No lugar de chegada da caminhada é necessário espaço 
e um ambiente que facilite as demais atividades, onde os jovens 
possam sentar-se, banheiros e local adequado para a alimentação.

Ambientação:
No local aonde os(as) jovens irão se reunir deve haver:
• Globo terrestre fabricado pelo grupo com material reciclado.
• Lixo para cobrir todo o globo.

Acolhida: Breve animação com cantos conhecidos pelo grupo. Al-
guém do grupo animador deseja as boas vindas para os participantes, 
expõe o objetivo da caminhada e as regras a serem seguidas no per-
curso (a faixa pode ir à frente dos participantes durante a caminhada).

Ver: O/A animador(a) motiva os(as) jovens para caminharem ob-
servando a paisagem à sua volta, o que encontram pelo trajeto, o 
que chama atenção. No final do trajeto pode haver alguns minutos 
para descanso, banheiro/animação, conforme o lugar de chegada.
•  Conversar em duplas sobre o que mais chamou atenção. O que 

encontraram durante o trajeto? Após, partilhar no grande grupo.
•  Vídeo-clipe sobre o contraste entre as belezas naturais e a po-

luição (pode ser um vídeo montado por um grupo ou clipes de 
músicas que reflitam sobre o tema).

•  Trazer presente alguns dados sobre produção de lixo, aquecimen-
to global, água, desmatamento (isso pode ser feito a partir de sli-
des, figuras, algum teatro preparado com antecedência por um 
grupo).

Julgar: à luz da Palavra de Deus.

•  Entra um(a) jovem e proclama várias vezes, caminhando entre 
os(as) jovens, o texto bíblico do livro do Apocalipse 21,3-5.

• Momento de silêncio.
•  O animador lembra a bondade de Deus ao criar a vida, a nature-

za, a beleza, os alimentos, o amor a cada ser humano! Cabe a cada 
um de nós a atitude de cuidar de todas as manifestações de vida, 
do meio ambiente, enfim de toda a natureza. Essa atitude é uma 
forma de amor à Deus e às pessoas. 

• Canto: Cantar juntos e se possível fazer com coreografia.

Onipotente e bom Senhor
Zé Vicente

                     D                                                                           A7
Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor
   G                                          D                                                   A7  D
Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz: amém!

           D                                                                                       A7
1. Louvado sejas nas criaturas, primeiro o sol lá nas alturas
     G                           D                                                                A7  D
clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor.

18
º E

N
C

O
N

T
R

O

Preparando uma trilha ecológica



9594

2.  Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua. 
Pelas estrelas, claras e belas, tu és a fonte do brilho delas.

3.  Louvado sejas pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e o tempo, 
e pela chuva que cai no chão, nos dás sustento, Deus da Criação.

4.  Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor. 
Preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa.

5.  Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor. 
Clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte.

6.  Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa. 
Produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão.

7.  Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em teu amor 
Perdoam e sofrem tribulação, felicidade em ti encontrarão.

8.  Louvado sejas pela irmã morte, que vem a todos, ao fraco e ao forte. 
Feliz aquele que te amar, a morte eterna não o matará.

9.  Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo o satisfaz. 
Vamos louvar e agradecer, com humildade, ao Senhor bendizer.

Agir: O que fazer?
•  O que podemos fazer para reverter essa realidade de morte em 

que se encontra o planeta? Vamos conversar em grupos de quatro 
pessoas e se possível os grupos podem escrever as ações em tiras 
de papel.

•  Cada grupo partilha com o plenário a sua reflexão e retira alguns 
lixos de cima do globo. Ao final, os grupos acabam por retirar 
todo o lixo e fazem aparecer o globo.

•  O grupo pode fazer como gesto de comprometimento, assinar e 
deixar sua marca na faixa da caminhada ou ganhar sementes e 
plantá-las em um canteiro.

•  Rezar a oração:

Oração da Campanha da Fraternidade 2011 (CNBB).
 
Senhor Deus, nosso Pai e Criador. 
A beleza do universo revela a vossa grandeza. 
A sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas, 
e o eterno amor que tendes por todos nós. 
 
Pecadores que somos, não respeitamos a vossa obra. 
 E o que era para ser garantia da vida está se tornando ameaça. 
A beleza está sendo mudada em devastação, 
e a morte mostra a sua presença no nosso planeta. 
 
Que nos convertamos 
e vejamos que a criação geme em dores de parto. 
Para que possa renascer segundo o vosso plano de amor, 
por meio da nossa mudança de mentalidade e de atitudes. 
 
E, assim, como Maria, que meditava a vossa Palavra e a fazia vida, 
também nós, movidos pelos princípios do Evangelho, 
possamos celebrar na Páscoa do vosso Filho, nosso Senhor, 
o ressurgimento do vosso projeto para todo o mundo. 
Amém.

- Preparar uma bênção final ou outras orações com criatividade.

- O encontro se encerra com um momento de confraternização.

Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material ne-
cessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os materiais. 
Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).
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Objetivo: Sensibilizar os jovens para o protagonismo nos espaços 
que vivem e atuam.

Material: Bíblia, vela, panos, cartolina, as palavras “Protagonismo Ju-
venil”, “Campanha contra a violência e extermínio de jovens”, “Grêmio 
Estudantil”, “Grupo de jovens” escritas em tiras de papel, canetinhas.

Ambientação: Dispor as cadeiras em círculo, colocar panos no 
chão no centro dele, com a Bíblia e a vela em cima dos panos. Espa-
lhar pelo ambiente as palavras escritas nas tiras de papel. Preparar 
a oração inicial.

1. Acolhida: Acolher os jovens com o canto:

Como diria Dylan
Zé Geraldo  
      G            C    G   C
Hei você que tem de 8 a 80 anos
    G           C       Am                        D
Não fique aí perdido como ave sem destino
         G                       C           G
Pouco importa a ousadia dos seus planos
           C   G/B  Am         G               C
Eles podem vir da vivência de um ancião
G/B      Am                      D
ou da inocência de um menino
                G          Bm
O importante é você crer 
             C      G/B Am                   D
na juventude que existe dentro de você 
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QUINTA PARTE

A Missão da  
Juventude
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      G            C        G
Meu amigo meu compadre meu irmão
  C     G/B     Am    G     D               G      (G  C )
Escreva sua história pelas suas próprias mãos

        G        C            G        C
Nunca deixe se levar por falsos líderes
      G         C           Am                         D
Todos eles se intitulam porta vozes da razão
        G         C              G
Pouco importa o seu tráfico de influências
            C    G\B Am G C      G\B
Pois os compromissos assumidos quase sempre ganham
Am  G  D
subdimensão
         G         Bm          C    G\B Am   G
O importante é você ver o grande líder que existe dentro 
D
de você 
         G         C            G   C
Não se deixe intimidar pela violência
     G         C            Am  G D
O poder da sua mente é toda sua fortaleza
        G           C                  G
Pouco importa esse aparato bélico universal
           C       G/B Am  G  C       G/B        Am       
Toda força bruta representa nada mais do que um sintoma
G     D
de fraqueza
         G          Bm                 C    G/B Am
O importante é você crer nessa força incrível que existe 
G      D
dentro de você

2.  Recordação da vida: Relembrar o encontro anterior e partilhar 
se ouve alguma mudança de atitude em relação ao que consu-
mimos. Pedir se algum(a) jovem acessou os sites sugeridos e co-
mentar brevemente o que acrescentou de conhecimento.

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/ Dinâmica

a)  CONCEITO: O grupo é convidado a olhar para as palavras e, 
em duplas, refletir sobre a pergunta: “O que é Protagonismo Ju-
venil?” Após a reflexão, há a partilha das duplas no grande gru-
po sobre o protagonismo juvenil. 

“O que é Protagonismo Juvenil?”
(Maria Eleonora D. Lemmos Rabello)

Protagonismo é a atuação de adolescentes e jovens, através de uma par-
ticipação construtiva. Envolvendo-se com as questões  da própria adoles-
cência/juventude, assim como, com as questões sociais do mundo, da comu-
nidade... Pensando global (O planeta) e atuando localmente (em casa, na es-
cola, na comunidade...) o adolescente pode contribuir para assegurar os seus 
direitos, para a resolução de problemas da sua comunidade, da sua escola.

b)  DESAFIOS: Dividir o grande grupo em grupos menores e dis-
tribuir uma cartolina para cada um. Cada grupo irá listar e de-
bater sobre os problemas que os(as) jovens encontram nos se-
guintes espaços:

       
Grupo 1 - Escola 
Grupo 2 - Igreja 
Grupo 3 - Sociedade 
Grupo 4 - Família

Partilha dos pequenos grupos para o grupo maior. 

c)  REFLEXÃO: Muito são os problemas enfrentados pela juventu-
de nos espaços em que ela atua. Refletir em duplas as seguintes 
questões:

•  Como é a participação da juventude nos espaços trabalhados em 
grupos (Escola, igreja, sociedade e família)?

•  Ela tem papel secundário ou participa e protagoniza para a reali-
zação dos sonhos e valores comuns a todas as pessoas? 

•  Como podemos atuar nestes espaços, desenvolvendo o protago-
nismo juvenil? 
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Partilhar para o grande grupo. Pedir se há clareza sobre o sentido 
de protagonista e a vida cristã.

4. À luz da palavra de Deus:
Acolher a palavra com um canto à escolha.

Leitura:  Proclamar com atitude de protagonismo, isto é, com fir-
meza, o evangelho de Mateus 7,24-27.

• O que significa construir “a casa sobre a rocha”?
•  Quem é o alicerce (a rocha) na qual construímos nossos sonhos 

e nossos projetos?
•  Dê exemplos sobre casas construídas na areia em nossa sociedade.

Somos convocados ao desafio de colocar em prática as palavras de 
Jesus. Isso requer que não fiquemos de braços cruzados, sair do 
comodismo e empenhar-se em construir a casa sobre a rocha firme 
do amor de Jesus Cristo. A partir das palavras e da proposta de 
Jesus, ser protagonistas nos espaços onde vivemos é testemunhar a 
missão de fé. Cada jovem tem uma missão única, capaz de oferecer 
felicidade, alegria de viver e “esperança contra toda a esperança” 
para superar todas as dificuldades.  

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Anotar, durante a semana, os gestos e as ações protagonistas que 
temos nos espaços que  frequentamos. Tudo é importante: um abra-
ço, um sorriso, a acolhida, a atenção com os necessitados, o cuidado 
com o planeta terra, a ação em favor do bem comum. O protagonis-
mo tem muitas faces e muitas possibilidades. Vamos começar com 
o possível. Deus está conosco em todos os passos. 

6. Envio: Finalizar o encontro com o canto:

O que vale é o Amor
Zé Vicente

      Em                             D                                             C
Se é pra ir pra luta eu vou  /  Se é pra tá presente, eu tô
                             B7                                     Em

Pois na vida da gente o que vale é o amor
                                  D                                     C
É que a gente junto vai  /  Reacender estrelas, vai
                          B7                       Em
Replantar nosso sonho em cada coração 
                          B7       Em
Enquanto não chegar o dia 
                  B7                 C                        B7          Em
Enquanto persiste a agonia  /  A gente ensaia o baião
       D     C    B7       Em
Lauê, lauê, lauê, lauê

É que a gente junto vai  /  reabrindo caminhos vai 
Alargando a avenida pra festa geral
Enquanto não chega a vitória  /  A gente refaz a história 
Pro que há de ser afinal  /  Lauê, lauê ,lauê, lauê

É que a gente junto vai  /  Vai pra rua de novo vai 
Levantar a bandeira do sonho maior 
Enquanto eles mandam não importa
A gente vai abrindo a porta  /  Quem vai rir depois, ri melhor
Lauê, lauê, lauê, lauê

Esse amor tão bonito vai  /  Vai gerar nova vida, vai 
Cicatrizar feridas, fecundar a paz  /  Enquanto governa a maldade
A gente canta a liberdade  /  O amor não se rende jamais
Lauê, lauê, lauê, lauê

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) animador(es).

8.  O Grupo pode organizar uma visita a um outro grupo de 
jovens.
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Adesão pessoal ao seu projeto

Objetivo: Conhecer Jesus Cristo e provocar a adesão pessoal ao 
seu projeto.

Material: Bíblia, velas, panos, imagens de rostos de Jesus Cristo.

Ambientação: Dispor as cadeiras em círculo, as imagens de Cristo, 
as velas e a Bíblia sobre panos no centro. Preparar um canto que 
fale de Jesus Cristo.

1. Acolhida: Acolher os(as) jovens com a leitura do poema:

“Caminhe Sempre”
(Carlos Gomes de Castro) 
Você tem origem num povo caminhante. Caminhe.
Quando o cansaço lhe abater e a sede lhe secar, ainda assim, caminhe.
Encontrará uma rocha. Ele estará lá esperando por você. Bata. 
Quebre a rocha e verá o manancial. Água pura, refrescante, que sacia... 
Você é rocha. Ele, a fonte. Você é caminhante. Ele, o caminho. 
Você é sede. Ele, a água. Quebre a rocha. Lá estará o manancial. Sacie-se.
E continue caminhante, sedento... É o caminho que faz você assim.
Não é sede, é impulso incontrolável para o absoluto que está em você!

2. Recordação da vida: 

Recordar o tema do encontro anterior e partilhar as percepções 
acerca do compromisso.

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica:

Os jovens são motivados a escrever três sonhos: um para a vida, ou-
tro para a comunidade que atua e outro para a vida do país. Depois 

colocam estes papéis no centro do círculo, junto às imagens de Cristo.
Em silêncio, acender várias velas no chão, ao redor e no meio das 
imagens dos rostos de Jesus. Convidar o grupo a andar pela sala, 
contemplando os rostos, em silêncio. Em seguida, o coordenador lê 
o “Cartão da identidade de Jesus”:

Cartão da Identidade de Jesus9

Nome: Yeshuah Jesus
Idade: Viveu mais ou menos 33 anos
Cidade de origem: Oriente Médio na Judéia. Na periferia, lugar de 
experiência e expressão rural.
Com quem morava: Com a família e amigos.
Por onde andou? Por toda a região da Palestina (Judéia, Samaria 
e Galiléia), nas sinagogas, na beira do Mar (Mar da Galiléia e Mar 
Morto), nas festas judaicas e peregrinações, na casa dos amigos.
Com quem convivia: Família, amigos(as), com os pobres, os 
excluídos, as crianças, os jovens, os velhos, com os apóstolos e  
discípulos(as).
Do que falava: Das coisas da vida, anunciava o Reino de Deus como 
o Reino dos pobres, denunciava a opressão e a falta de cuidado com 
a vida do povo, questionava as autoridades e poderes da época.

4. À luz da palavra de Deus:

Divide-se o grande grupo em grupos menores. Cada pequeno gru-
po fará as seguintes leituras de textos dos Evangelhos:

1. A multiplicação dos pães: João 6, 1-14.
2. A mulher Cananéia com a filha doente: Mateus 15, 21-28.
3. O leproso: Mateus 8, 1-4.
4. A cura dos cegos/mudos: Mateus 9,27-35.

Refletir a seguinte pergunta sobre as leituras:
• Como Jesus se relacionava com as pessoas e o que ele oferecia?
• Quais são as atitudes mais importantes de Jesus?
________________________
9 Cf. Na trilha do grupo de jovens - Como vivenciar a fé e a mística no grupo de jovens?, p. 39.
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5. Assumindo o compromisso com a vida:

Jesus foi uma boa notícia para as pessoas e as realidades de seu tem-
po. A causa de Jesus continua viva no meios dos seus seguidores. 
-  Como o projeto de Jesus está presente em nossos sonhos pessoais, 

comunitários e da sociedade? 
- Como queremos estar próximo do Projeto de Jesus? 
-  Partilhar em dupla e depois para o grande grupo. Levar essa re-

flexão para a semana.

6.  Envio: Leitura do Credo da Juventude, alternando os(as) jovens 
na leitura:

Credo da Juventude

1.  Creio na juventude que busca o novo, que espera o amanhã 
melhor e sonha sonhos de criança.

2.  Creio no jovem e na jovem que sabe o que quer, que enfrenta 
firme a luta, que não foge da raia. Creio na rapaziada que segue 
em frente e segura o rojão.

1.  Creio no jovem que descobre o valor de vivermos como irmãos 
e irmãs e que busca a comunidade.

2.  Creio que todos os jovens e todas as jovens sabem dizer sim 
e também dizer não. Creio na juventude que sempre se reúne 
para partilhar a vida.

1.  Creio nos jovens e nas jovens da Comunidade, do campo, da 
escola, da periferia, que sabem viver o amor em sua realidade.

2.  Creio em nossa caminhada rumo à nova sociedade, onde todos 
e todas seremos irmãos e irmãs.

1.  Creio na força do jovem e da jovem que sorri, canta, dança, 
chora, namora, espera e faz o novo amanhã.

2.  Creio no Deus Pai e Mãe, Libertador, e em todo jovem e toda 
jovem que sonha com seu Reino de Amor.

1.  Creio no Cristo Jovem, que fez a vontade de Deus e viveu com 
muito amor.

2.  Creio no Espírito Santo, que com o fogo do amor anima toda a 
juventude na busca do Libertador.

1.  Creio em Maria, mulher de dor e alegria, Mãe nossa querida, de 
todos os jovens e de todas as jovens que na vida redescobrem 
seu valor.

Todos:  Cremos que só com fé, força e confiança chegaremos ao 
Reino de Deus e do povo. Amém! Aleluia!

- Encerrar com o canto: “O Sonho dos Jovens”.

O Sonho dos Jovens

Do jeito que surge o dia  /  Eu vejo também renascer
Um mundo de harmonia  /  Que faz a esperança viver.
São tantos sinais que irradiam  /  A luz desta nova manhã
Sorriso prazer e alegria  /  Compõem esta linda canção.

Hei! Amigo! Ôôô  /  Cante comigo: Ôôô
A mesma melodia  /  É canto, é poesia:
É o amor, que paira no ar.  /  Ôôô, prelúdio de paz. (2x)

Do jeito que o sol desponta  /  No meio de um forte arrebol
Os jovens também despertam  /  Projetam um mundo melhor.  /  
O largo sorriso criança  /  Daqueles que unem as mãos
Formando uma grande aliança  /  É o sonho de mil gerações.

- Preparar uma bênção final.

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher o(s) a(s)animador(es) (as).
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Objetivo: Despertar nos jovens a vocação ativa de discípulos mis-
sionários na comunidade cristã.

Material: Bíblia, vela, panos, papéis, folhas com nomes das ati-
vidades desenvolvidas na comunidade (grupo de canto, grupo de 
jovens, liturgia, novenas, festas, catequese), canetinhas, fotos do 
Batismo dos jovens.

Ambientação: Dispor as cadeiras em círculo. A vela, a Bíblia, as 
fotos, os papéis com nomes das atividades desenvolvidas na comu-
nidade sobre panos no chão no centro do círculo.

1.  Acolhida: Acolher os jovens somente com a luz da vela no am-
biente. Após, todos se sentam em círculo e passam a vela de mão 
em mão, acolhendo a luz de Cristo recebida no Batismo e que 
precisa ser irradiada ao mundo por nós, chamados a ser seus dis-
cípulos e discípulas. Observar também as fotos do batismo. Dei-
xar em silêncio e motivar para que cada um recorde as pessoas 
importantes do batismo: pais, padrinhos, padre, familiares.

Após esse momento ouvir e aprender a música:

O Mesmo Rosto
Jorge Trevisol

Tom: B 
 
          B                 F#        E           F# 
Dizem que o sol deixou de brilhar 
            B                 F#           E                  B 
Que as flores mais belas não perfumam mais 
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O Jovem é Discípulo Missionário

      G#m  G#m/F#     E           B 
Os jovens teriam deixado de amar 
      E                 B           F#          B 
De crer na esperança de poder mudar 
           G#m       G#m/F#    E         B 
Que as lutas e os sonhos o vento espalhou 
       E            B              F#            B        G7 
E que envelheceram as forças do amor 
C             G         F              G 
Se fosse assim me digam vocês 
        C           G           F           C 
De quem é o rosto que ainda sorri 
       Am       Am/G    F                C 
De quem é o grito que nos faz tremer 
      F              C           G           C 
Defendendo a vida e o modo de ser? 
         Am        Am/G        F          C 
De quem são os passos marcados no chão 
      F               C                G       C       G#7 
Unindo o compasso de um só coração
       C#          G#        F#        G# 
Enquanto existir um raio de luz 
     C#         G#         F#             C#
E uma esperança que a todos conduz 
  A#m    A#m/G#    F#        C#  
Existe a certeza plantada no chão 
    F#           C#         G#     C#
Ternura e beleza não acabarão 
       A#m   A#m/G# F#       C#
Pois a juventude que sabe guardar 
    F#                C#           G#    C#    A7       
Do amor e da vida não vai descuidar 
      D           A     G                 A
O rosto de Deus é jovem também 
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      D                A            G          D    
E o sonho mais lindo é ele quem tem 
   Bm          Bm/A            G               D        
Deus não envelhece tampouco morreu 
      G           D          A            D   
Continua vivo no povo que é seu 
     Bm    Bm/A   G           D 
Se a juventude viesse a faltar 
    G               D     A       D 
O rosto de Deus iria mudar.

2. Recordação da vida: 

Recordar o encontro anterior e partilhar algo que mais chamou a 
atenção ou até mesmo as reflexões feitas durante a semana.

3. Olhando a nossa realidade:

Técnica/Dinâmica:

Motivam-se os(as) participantes a olhar com atenção pelas palavras 
espalhadas pelo chão, explicando que nelas estão listadas as ativi-
dades desenvolvidas pela comunidade. 

4. À luz da palavra de Deus:
Vamos acolher a palavra cantando o refrão:
“O Senhor é meu pastor e nada me faltará”.

Após os participantes terem olhado as palavras escritas, o coorde-
nador faz a leitura da Bíblia:

Leitura: João 10, 10-18. 

A partir da leitura bíblica, dividir o grupo em pequenos grupos de 
3 jovens e refletir:
• Segundo a leitura, o que é ser missionário? 
• Quem é missionário? 
• Quem são as ovelhas?
• Quais são as características do missionário?

•  Como o jovem pode ser missionário no seu cotidiano? E na co-
munidade?

• Quem é o modelo a ser seguido?

Fazer a partilha dos pequenos grupos para todo o grupo. 

Para ajudar: Ser pastor é conviver o tempo todo com as ovelhas, é 
ser missionário, é dar a vida por elas. Ser missionário é promover 
a vida nos lugares onde estamos presentes. É acolher a palavra de 
Deus que vem do povo. É levar a Palavra viva para os todos os lu-
gares. O discípulo acolhe, ouve, estuda e reza a Palavra de Deus. 
Como consequência, torna-se missionário, anunciado e vivendo a 
missão do mestre Jesus, o Bom Pastor.

5. Assumindo o compromisso com a vida:

Este é o momento do(a) animador(a) motivar os(as) jovens a re-
fletirem sobre a formação de um grupo de jovens da Pastoral da 
Juventude (tema do próximo encontro). Ser jovem missionário(a) é 
também participar da vida na comunidade e um grupo de jovens 
significa comprometer-se com a vida grupal e comunitária. 

6. Envio:

O mundo necessita cada vez mais dos ensinamentos do Mestre. 
Comprometer-se com Jesus é crer e se empenhar na construção de 
um mundo novo, mais humano e cuidador da vida, da natureza, da 
sociedade. Quem assume o compromisso faz toda a diferença. Não 
se comprometer é deixar de ser discípulo do Reino. 
Encerrar o encontro com a leitura bíblica de João 10,1-16. Enquanto 
cantam, os animadores fazem o sinal da cruz na testa dos jovens 
com óleo e os envia ao mundo como discípulos missionários.

-  Escolher um canto com a letra do “Bom Pastor” ou “Alma Missionária”.

7. Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir entre 
os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os materiais. 
Escolher o(s) a(s) animador(es) (as).
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Objetivo: Descobrir o que é um grupo de jovens da pastoral da 
juventude, a articulação, a organização e as diversas formas de di-
namizar os encontros. 

Material: Bíblia, vela, panos, uma tira de papel escrito “Pastoral”, 
outra tira escrito “Juventude” e uma outra tira escrito “S”; duas tiras 
de papel branco para cada participante, tiras de papel colorido com 
o nome dos(as) jovens que estão no encontro, canetas e um cesto.

Ambientação: Dispor as cadeiras em círculo e no centro estender os pa-
nos; sobre eles colocar a Bíblia, a vela, as palavras “Pastoral” e “Juventu-
de”, o cesto com as tiras de papel colorido, com o nome dos jovens dentro.

1. Acolhida: Receber os jovens com o canto:

Sonhos e Pandorgas (www.pjcampinas.org)

    E          A                  E A E                                    A                E A E
1. Deixe a pandorga viajar, mas segure firme para o vento não roubar. 
                   A                             E      A E                              A
Porque nossos sonhos são pandorgas, nos levando para o mundo 
            E   A  E  
transformar. 
E                                                                A
Leve nessa mala de garupa toda a coragem que couber. 
                     B7                    A                    E      B7   E
A missão é grande, o desafio é bem maior. 
E                                                                             A
Solte o grito preso à garganta: somos Pastoral da Juventude. 
                           B7              A   B7   A E   
Outro mundo é possível, vamos fazer!
    E                  A                 E A E                          A                   E A E
2. O Grupo de Jovens é o lugar, de felicidade, resistência e de paz. 
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Grupo de jovens: O que é?  

Como é a Pastoral da juventude?

    E              A                    E A E                        A                     E A E
De fugir do individualismo, neste pagos vida nova vai brotar.
    E         A                        E A E                               A                E A E
3. Se não for amor o que será, que conduz a dança e nosso caminhar. 
E             A                   E A         E                          A                  E A E
Tem que levantar esta bandeira, Jesus Cristo é a razão para lutar.

Após o canto, os jovens se unem na oração:

Oração: (Ofício Divino da Juventude, p. 26.)

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador! Liberta-nos de todo 
ressentimento, de todo preconceito e de tudo que entrava nossa união! E assim 
como existe um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um 
só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, sejamos um só coração, 
unidos pelos laços da fé e do amor, em Jesus Cristo, Nosso Senhor! Amém.

2. Recordação da vida: Lembrar os momentos mais marcantes do 
encontro anterior ou nos diversos encontros realizados neste sub-
sídio. Partilhar como foi a semana depois de terem sido enviados 
como missionários. Perceberam a realidade que os cerca? Se senti-
ram parte integrante da nossa realidade?

3. Olhando a nossa realidade: 

Técnica/Dinâmica

• Construção do conceito de “Pastoral” e “Juventude”:

Pedir aos jovens que olhem as palavras “Pastoral” e “Juventude” 
que estão no centro da sala. Entregar duas tiras de papel a cada 
jovem e pedir que numa tira escrevam o que significa para eles a 
palavra “Pastoral” e o que pensam e entendem por “Juventude” na 
outra tira. Quando todos terminaram, um a um partilha o conceito 
que criou e coloca a tira de papel onde escreveu sobre “Juventude” 
e “Pastoral” embaixo das palavras no centro da sala.
Depois da partilha o animador salienta que “Pastoral” vem da palavra 
pastor e que Jesus é o bom pastor. O animador pega a tira de papel 
onde está escrito “S” e coloca no final da palavra “Juventude” que está 
no centro da sala e explica que há diversas juventudes, diversas reali-
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dades onde se encontram os jovens (campo, cidade, escolas, favelas...), 
jovens de outras etnias (negros, brancos, indígenas...), jovens mulheres 
e homens. Somos diferentes uns dos outros mas todos devem ser va-
lorizados, respeitados, ter dignidade, os mesmos direitos e liberdade.

•  Compreendendo o que é Pastoral da Juventude: Um(a) jovem 
faz a seguinte leitura: Vamos compreender o que é a Pastoral da 
Juventude. Fiquemos atentos ao que diz o texto base da Campa-
nha da Fraternidade de 1992, Juventude e Caminho Aberto, com o 
tema Fraternidade e Juventude (CNBB, CF 92, p. 95):

    “Pastoral da Juventude (PJ) é a ação organizada dos jovens que são 
igreja, junto com seus pastores e com toda a comunidade, para apro-
fundar a vivência de sua fé e evangelizar outros jovens a fim de que se 
transformem em homens novos. Além disso é importante ressaltar que 
são os grupos de jovens formados nas comunidades e paróquias que 
formam a Pastoral da Juventude.”

Breve relato da história de participação da juventude na igreja do Brasil. 

Animador: Vamos conhecer um pouco da trajetória da evangeliza-
ção da juventude, da Pastoral da Juventude e os diversos trabalhos 
realizados pela igreja em prol dos jovens brasileiros. Vamos alternar 
a participação  para fazer a leitura: 
Até 1930 - o trabalho com jovens na Igreja do Brasil era ligado á 
devoção de Nossa Senhora. 
A partir de 1930 - surge na Igreja Católica no Brasil a Ação Católica 
Geral que abria espaço para a maior participação de leigos e leigas 
na Igreja e nas lutas populares.

1950-1970 - Surge a Ação Católica Especializada: JAC, JEC, JIC, 
JOC, JUC. Elas correspondem respectivamente: Juventude Agrária 
Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Independente 
Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Ca-
tólica. Era marcante a presença dos jovens cristãos nos lugares onde 
viviam, estudavam, trabalhavam.

1964 - com a ditadura militar, houve esfacelamento da organização 
da Ação Católica.

1970 - surge a Pastoral da Juventude ligada a CNBB e as primeiras ar-
ticulações a nível de Brasil (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

1973 - Aconteceu o 1º encontro Nacional da PJ no RS.

1990 - Por causa da importância da articulação e organização dos 
jovens nos seus diversos grupos, é organizada a Secretaria Nacio-
nal da PJ do Brasil (PJB).

1995 - A PJB assume a sua organização em PJ’s específicas: PJ (gru-
pos de jovens nas comunidades), PJE (pastoral da juventude estu-
dantil; organizada nas escolas), PJR (no meio rural), PJMP (pastoral 
da juventude no meio popular), PU (pastoral universitária).

A PJ do Brasil contribuiu significativamente para a formação e dinami-
zação dos jovens do Brasil. Assumiram papéis importantes na socieda-
de e nas organizações, alimentados pelos valores do evangelho e da fé. 
Muitos se inseriram em outros serviços na sua comunidade (catequese, 
liturgia, conselhos...). Outros defenderam a vida e buscaram a transfor-
mação da sociedade através de atividades e da profissão que escolhe-
ram em diversos setores da sociedade (política, educação, movimentos 
populares, sindicatos). É importante ressaltar que tudo começou com o 
“pequeno” grupo de base, que nós chamamos grupo de jovens.

• Trabalho em grupo: 

Dividir os jovens em dois grupos. Um vai ler e fazer um pequeno 
resumo pra apresentar no grande grupo sobre a metodologia da PJ 
e outro sobre o que é grupo de jovens:

Metodologia da PJ

Podemos chamar metodologia o caminho comum que todos se-
guem para chegar onde se quer, isto é a meta a ser perseguida. É o 
jeito de trabalhar para alcançar um determinado objetivo.
Nos encontros de grupo de jovens e nas formações da PJ (retiros, 
encontros de formação e outras atividades) é importante que se tra-
balhe com a “formação integral”. “O conceito de formação integral 
é importante por considerar o jovem como um todo, evitando assim 
reducionismos que distorçam a proposta de educação na fé, redu-
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zindo-a a uma proposta psicologizante, espiritualista ou politizante. 
O discipulado começa com o convite pessoal de Jesus Cristo: ”Vem e 
segue-me” (Lc 18,22). Na formação para o discipulado é necessário 
partir de uma formação integral”10. Este roteiro serve para os grupos 
de jovens de comunidades e para os grupos de movimentos juvenis.

São cinco as dimensões da formação integral:

a)  dimensão psicoafetiva: trabalha o auto conhecimento e a per-
sonalização. 

b)  dimensão psicosocial (vida comunitária): aprofunda o co-
nhecimento do outro (o homem e a mulher), o aprendizado na 
convivência com as diferenças; nessa dimensão surge o encanta-
mento para a vivência comunitária e as relações humanas. 

c)  dimensão mística (Teologia): aprofunda nosso relacionamento 
com Deus e o plano de amor que Jesus Cristo apresenta para toda 
a humanidade. É fundamental a palavra de Deus.

d)  dimensão sóciopolítica-ecológica: é o momento da ação. É o 
desejo de por em prática as palavras de Jesus. Acreditando ǹ Ele, 
buscamos participar e transformar a sociedade para um mundo 
melhor para se viver, realizando os sinais do Reino de Deus na 
história humana. Toda atitude faz a diferença.

e)  capacitação técnica: é o empenho para buscar formações, cursos, 
estudar e aprofundar algum tema necessário e atual. Supõe cria-
tividade para organizar atividades voltadas para a necessidade do 
grupo, das pessoas, orientados pela fé em Jesus Cristo e no horizon-
te do Reino de Deus. O grupo prevê um cronograma de formação.

É importante que num grupo de jovens haja momentos para o jo-
vem se descobrir, conhecer e conviver com os outros, com momen-
tos de lazer, de integração, de  vivência de sua espiritualidade e 
prática de ações concretas de mudança no ambiente onde vive.O 
jovem deve estar inserido em sua comunidade participando dos 
momentos de celebrações e colaborando com os outros serviços 
da comunidade, buscando continuamente momentos de formação, 
cursos e encontros oferecidos pela diocese. Diz um poeta que Deus 
________________________
10 Cf. CNBB 85, Evangelização da juventude: desafios e perspectivas pastorais, p. 64-65.

não gosta de quem já chegou e pensa que está pronto. Também não 
gosta de quem nunca sai e fica acomodado, de forma passiva. Deus 
gosta de quem está a caminho. Caminhando se abre caminho. 

O que é um grupo de jovens?11

“O grupo de base (grupo de jovens) é formado por jovens que estão ini-
ciando uma caminhada.”Pequeno grupo” formado preferencialmente por 
um número não superior a quinze membros.
O grupo funciona como um grupo de vida onde aqueles “poucos” jovens 
se encontram e em conjunto estudam, oram, planejam sua ação, revisam 
sua vida, fazem recreação e de todas essas formas crescem juntos e desen-
volvem atividades transformadoras na comunidade, o que por sua vez, 
proporciona aos jovens uma visão cada vez mais crítica da realidade’.

O grupo pode se encontrar uma vez por semana em algum espaço/
sala de sua comunidade.  O grupo de jovens cresce e passa por vá-
rias etapas: infância, adolescência, juventude, idade adulta e renas-
cimento para outro tipo de missão na comunidade, na sociedade, 
na família e em outras atividades. O grupo pode aprofundar este  
tema no site www.estapasdeumgrupodejovens.blogspot.com).

Partilha e apresentação dos grupos.

4. À luz da palavra de Deus:
Escolher um canto vocacional para acolher a Palavra de Deus.

Leitura do texto bíblico de Lucas 6,12-16.

Jesus escolhe um grupo pequeno de apóstolos para iniciar seu pro-
jeto. O pequeno grupo é tão importante quanto os momentos de 
encontro de “massa”. Jesus se fez precisar de um pequeno grupo 
para anunciar e testemunhar o Reino de Deus. 

- Eu me sinto participante do pequeno grupo de Jesus...

5.  Assumindo o compromisso com a vida: Somos desafiados,  ao ter-
minarmos esse trajeto pós crisma a criarmos um grupo de jovens em 
nossa comunidade. Topamos? Daremos algumas dicas de como co-

________________________
11 Cf. Guarnicê: organizando a juventude para o compromisso e a fraternidade, p. 9. 
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meçar um grupo e de como preparar uma reunião de grupo de jovens. 
Essas informações não precisam ser lidas ou trabalhadas nesse en-
contro mas ficam para quando os jovens forem se reunir para começar 
esse outro passo de formar o grupo de jovens em sua comunidade.

Pistas para começar um grupo de jovens:

•  procure a coordenação da PJ em sua região ou área de pastoral  
(norte, sul, leste, oeste, central, nordeste) para acompanhar os 
primeiros passos do seu grupo;

•  apresente ao seu padre/pároco a proposta de organizar um grupo 
de jovens e peça para a comunidade oferecer algum espaço para 
se reunirem;

•  é importante que aja um rodízio e que todos jovens possam pre-
parar os encontros do grupo. Os mesmos sejam preparados com 
antecedência e se providencie o material necessário;

•  escolher um tema, um assunto para que o encontro do grupo seja 
preparado de acordo com o mesmo;

•  escolher o/os animadores, (aqueles que preparam o próximo en-
contro) na semana anterior;

•  além das reuniões é importante que o grupo tenha momentos de 
lazer, participem das celebrações eucarísticas da comunidade, dos 
cursos oferecidos pela diocese e assumam atividades concretas na 
comunidade e na sociedade.

Roteiro para preparar a reunião do grupo de jovens:

a)  Ambientação: é importante que se prepare o ambiente para o 
encontro, arrumar as cadeiras ou almofadas em círculo, decorar 
o centro com panos e sobre eles a Bíblia, uma vela, os elementos 
que ajudam a refletir o tema do encontro (imagens, figuras, re-
cortes de revistas, notícias, sementes, etc).

b)  Acolhida: é o momento de receber os jovens que chegam. Todos se 
cumprimentam e são acolhidos com um canto alegre. Pode se pre-
parar uma dança circular e o/os animadores podem dizer algumas 
palavras sobre o objetivo do encontro. Preparar as orações iniciais.

c)  Recordação da Vida: nesse momento são lembrados os fatos 
marcantes da vida dos jovens durante a semana; se faz memória 

do encontro anterior e do compromisso assumido no mesmo; é 
um momento de partilha espontânea dos jovens. Esse momento 
vai “quebrando o gelo” e facilitando a comunicação.

d)  Olhando a nossa realidade: é o desenvolvimento do encontro 
e do tema. Nesse momento, se traz à tona o assunto do encon-
tro através de textos, perguntas para aprofundamento, dinâmicas, 
discussões, produção de cartazes, filmes, vídeos, etc. É importante 
que se faça uma ligação do tema do encontro com a realidade em 
que o grupo de jovens está inserido para que ele tome consciência 
de sua própria realidade. O objetivo é passar uma ideia, um con-
teúdo, a aprendizagem na partilha de ideias e o espírito de convi-
vência. O bom desenvolvimento depende da preparação, da exe-
cução e da aplicação do tema proposto. É importante que não seja 
“palestra” mas que todos jovens participem dando sua opinião e 
construindo juntos. Os jovens assumem com garra quando se sen-
tem participantes ativos do processo e não meros espectadores.

e)  À luz da Palavra de Deus: a comparação Bíblica nesse momento aju-
da o grupo a descobrir atitudes de Jesus diante de uma situação se-
melhante vivida pelo jovem e introduz a oração que segue no final da 
reunião. A iluminação Bíblica é necessária para que os jovens possam 
assumir os valores evangélicos, comparando a sua vida com a de Jesus. 

f)  Assumindo um compromisso de vida: trata-se de ver a rea-
lidade, confrontá-la com o apelo de Jesus e assumir na sua vida 
de jovem uma atitude cristã. Em outras palavras assumir uma 
atitude concreta pessoal/comunitária/social de mudança. Pôr em 
prática na vida e nas atitudes o que foi refletido no encontro.

g)  Celebração da Vida: é momento de oração e de tornar orante o que foi 
descoberto e experimentado durante o encontro. Esse espaço celebrati-
vo é de reflexão, de oração pessoal e comunitária. Para isso, se pode usar 
salmos, orações espontâneas e com muito espaço para a criatividade.

h)   Preparação para o próximo encontro: combinar com os jovens 
o tema do próximo encontro; decidir quem será o/a animador(a), 
dividir as tarefas e ver quem prepara cada momento do encontro.

•  Para animação você pode encontrar cifras de músicas no site 
www.pjmusica.wordpress.com - Clicar em download;

•  Nas leituras bíblicas se pode cantar um refrão e fazer a entra-
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da, acolhida da palavra; ainda há o método de leitura orante que 
você pode encontrar no site www.subsidiospj.blogspot.com/2011/04/ 
lecio-divina-leitura-orante-da-biblia.html;

•  Para as reflexões você pode encontar vídeos, filmes, textos, dinâ-
micas no site www.pjmusica.wordpress.com - Clicar em download 
e também no site www.pj.org.br;

•  Nas orações se pode fazer leitura de salmos, cantar mantras (re-
frões de repetição) e ainda usar o ofício divino da juventude que 
você pode adquirir solicitando a coordenação da PJ na diocese, na 
internet há o subsídio musical com as cifras do ofício divino no 
site www.ipjrs.org.br/anexos/subsidio-odj.pdf;

•  Para acompanhar as atividades da PJ você pode seguir no  
twitter @pjcaxiasdosul, acompanhar o site www.pjcaxiasdosul.blogspot.com 
e nos adicionar no facebook PJ Caxias do Sul.

6.  Envio: Retomar a leitura Bíblica de Lucas 6,12-16; ler apenas os 
versículos 12 e 13, nos versículos 14 á 16 onde tem os nomes dos 
apóstolos ler os nomes dos jovens que estão dentro do cesto.

-  Encerrar o encontro agradecendo a Deus a presença de cada 
um(uma) cantando:

Canto de Amor
Zé Vicente

E                                 A                        E
Abrirei meus lábios num canto de amor
       A                    E                        E
ao Deus da plena vida o meu louvor!
Abrirei meus braços e o meu coração
pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão!
Glória seja ao Pai e ao Filho, nosso bem
Glória ao Divino Espírito, Amém!

7.  Preparação do próximo encontro: Ler com atenção o material 
necessário e a ambientação do próximo encontro e distribuir en-
tre os(as) jovens a tarefa de preparar o ambiente e trazer os ma-
teriais. Escolher os(as) animadores(as).

Objetivo: Possibilitar ao jovem a oportunidade de projetar a vida, 
tomando a sua história nas mãos, idealizando o futuro e descobrin-
do caminhos para concretizar os sonhos à luz do projeto de Jesus.

Material: Bíblia, uma vela pequena para cada jovem e uma vela 
maior para o centro da sala; panos, folhas, uma tira de papel para 
cada jovem, canetas, canetinhas, giz de cera, fita adesiva, almofa-
das, fotos trazidas pelos(as) jovens que falem de sua história, da 
história de sua família, dos amigos.

Ambientação: Dispor as almofadas em círculo, no centro colocar 
os panos, a Bíblia, a vela maior. Deixar só a luz da vela na sala.

1. Acolhida: acolher os jovens com o canto e após fazer o Sinal da Cruz:

Coração Livre
Jorge Trevisol

         A                        E                         F#-  
Eu vejo que a juventude tem muito amor 
         A                              A7                    D
Carrega a esperança viva no seu cantar 
                                        E               A        F#- 
Conhece caminhos novos não tem segredos 
      B-               E                          A   E
Anseia pela justiça e deseja a paz.
           A                        E                     F#-
Mas vejo também a dor da insegurança 
             A                            A7                 D
que dói quando é hora certa de decidir,
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E agora Jovem? O que fazer?  
O que vou fazer?  

“Eu vou construir o meu  
Projeto de Vida”
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                                      E                A       F#-
Tem medo de deixar tudo e então se cansa 
         B-                       E                      A
Diz não ao caminho certo e não é feliz.
                  C#7                  F#-
Hei juventude, rosto do mundo,
                  F#-                                           B-
Teu dinamismo logo encanta quem te vê,
             D-                A         F#-
A liberdade aposta tudo.
                    B-                E                   A
Não perde nada na certeza de vencer.
 
Vai, vende tudo que tens. Dá a quem precisa mais. /  
Vem e segue-me depois. Vem comigo espalhar o amor. /  
Jesus convida. Conta contigo! /  
Mas é preciso ter coragem pra vencer. /  
Coração livre, comprometido partilha 
tudo sem ter medo de perder.

O  animador: faz a leitura mais completa do objetivo do encontro.

“Não tenhamos dúvidas de que a nossa vida é um dom precioso e dela 
temos que cuidar. Somos seres raros, preciosos, nos quais o universo in-
vestiu bilhões e bilhões de anos para que pudéssemos existir. Cuidar des-
ta riqueza é viver bem, é organizar a vida para sermos felizes. Mas o 
ser humano, diferentemente de outras espécies, pressupõe ter um sentido 
para a vida, ter uma causa pela qual se possa lutar, uma razão que nos 
mantenha vivos e vivas. Você é nosso convidado e nossa convidada a 
sonhar com um “outro mundo possível”. Cuidando de você mesmo/a e de 
seu projeto pessoal, você poderá cuidar melhor das pessoas e do mundo à 
sua volta: sua família, seus amigos, seus colegas, sua namorada, seu na-
morado, sua casa, seu quarto. Cuidar da Terra, o ar, a água, as plantas, 
os animais e tudo que nela habita.
Projetar a vida é tomar a história na mão. É fazer escolhas. Organizar 
o caminho. Buscar uma causa que alimente toda a vida. É dar sentido à 
sua existência analisando oportunidades, planejando os passos para se 

ter um mundo feliz.É poder dizer sim à vida, escolhendo valores que nos 
façam mais humanos. É poder dizer não ao consumismo, à destruição da 
natureza. Projetar a vida é usar a inteligência para possibilitar o surgi-
mento de um bem maior. Para o/a cristão/ã é assumir a missão de Jesus, 
colocar a pessoa no centro.12”

2.  Recordação da vida: Recordar o encontro anterior e destacar 
brevemente o que é PJ e o que é grupo de jovens.

3. Olhando a nossa realidade:  

Técnica/Dinâmica

QUEM SOU EU? O QUE TRAGO COMIGO? QUAL É MINHA HISTÓRIA?

Criar um clima orante, com apenas a luz da vela acessa, entregar 
uma das velas pequenas a cada jovem, um(a) por vez acende sua 
vela na vela maior enquanto se canta o mantra:

Deus é amor, arrisquemos viver por amor. 
Deus é amor, ele afasta o medo.

•  Cada jovem recebe uma folha e uma caneta e escreve individual-
mente na folha a sua história: “construir a história de sua vida”. 
O(A) jovem pode escrever o que lembra de sua vida pessoal, fatos 
marcantes, onde nasceu, pode escrever sobre sua família, amigos, 
a história de seu nome, os principais acontecimentos na sua fa-
mília, na sua afetividade, na escola, na igreja. Pode-se organizar 
esse histórico por faixa etária (00 a 05, 06 a 10, 11-15 anos...).

•  Listar características pessoais, qualidades e defeitos, responder à 
pergunta: Como me vejo?

•  Escrever sobre como os outros me vêem, responder à pergunta:  
O que as pessoas pensam de mim?

•  Escrever também: Onde e como estou hoje? Quais são os meus 
compromissos? E como me sinto com eles? 

•  O/A jovem pode escrever frases, listar músicas que gosta, fazer 
desenhos, algo que expresse sua vida e como se sente hoje.

________________________
12 Cf. Casa da Juventude Pe.Burnier, Projeto de Vida - Papo Jovem 1, p. 4-6.
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Após essa atividade, em clima de acolhimento, os jovens partilham 
algo sobre sua vida a partir do que escreveram. Logo após a parti-
lha, os/as jovens depositam as folhas no meio da sala, formando um 
caminho/estrada. Ao redor desse caminho os/as jovens depositam 
as fotos que trouxeram. Eles podem caminhar pela sala observando 
as fotos e as folhas enquanto se escuta a música:

Paciência
Lenine

Intro: G Em7 C9 G (2x) 
  G                                                                                       Em7
Mesmo quando tudo pede  /  Um pouco mais de calma 
                                                                                          C9       
Até quando o corpo pede  /  Um pouco mais de alma 
                        G       
A vida não para...

G                                                                      Em7 
Enquanto o tempo  /  Acelera e pede pressa 
                                                                  C9       
Eu me recuso faço hora  /  Vou na valsa 
                      G         G                                                                    Em7
A vida é tão rara...  /  Enquanto todo mundo  /  Espera a cura do mal

                                                                          C9       
E a loucura finge  /  Que isso tudo é normal 
                             G       
Eu finjo ter paciência...

G                                                                         Em7    
O mundo vai girando  /  Cada vez mais veloz 
                                                                                            C9       
A gente espera do mundo  /  E o mundo espera de nós 
                                       G       
Um pouco mais de paciência...

F       
Será que é tempo  /  Que lhe falta para perceber? 

Em       
Será que temos esse tempo  /  Para perder? 
CID                     Am                     Em7                G  
E quem quer saber?  /  A vida é tão rara  /  Tão rara... 

F       
Mesmo quando tudo pede  /  Um pouco mais de calma 
Em       
Até quando o corpo pede  /  Um pouco mais de alma 
C9    Am7              Em7  C9                  G            G  Em7  C9  
Eu sei, a vida não para  /  A vida não para não...

F       
Será que é tempo  /  Que lhe falta para perceber? 
Em       
Será que temos esse tempo  /  Para perder? 
C9                        Am7                    Em7               G
E quem quer saber?  /  A vida é tão rara  /  Tão rara... 

F       
Mesmo quando tudo pede  /  Um pouco mais de calma 
Em       
Até quando o corpo pede  /  Um pouco mais de alma 
C9   Am7              Em7      CID             G            G Em7 C9 
Eu sei, a vida não para  /  A vida não para... não

                    G       
A vida não para...

O QUE SONHO? QUAIS SÃO OS MEUS DESEJOS?

Um/a jovem lê o poema:

Verbo Ser
Carlos Drummond de Andrade 
 
Que vai ser quando crescer? 
Vivem perguntando em redor. Que é ser?
É ter um corpo, um jeito, um nome?
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Tenho os três. E sou? 
Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito?
Ou a gente só principia a ser quando cresce?
É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?
Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer?
Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser.
Vou crescer assim mesmo. Sem ser Esquecer.

•  Cada jovem recebe uma tira de papel e escreve nela a opção de 
vida que quer levar em frente (profissão, família...);

•  Perguntas que ajudam a reflexão: Quais são seus sonhos? Como 
pretende, com meios pretende realizá-los?Que mundo, que socie-
dade eu desejo construir?

•  Partilha do que os(as) jovens escreveram na tira de papel.

4. À luz da palavra de Deus:
Cantar “Te amarei Senhor”. 

Leitura do texto bíblico de Mateus 19,16-27.

Essa leitura fala de um Jesus que deseja que o sigamos completa-
mente, largando tudo, colocando o próprio Cristo como centro de 
tudo o que somos e fazemos. Olhar nossa vida a partir da fé.

•  Os valores ensinados por Jesus nos servem de exemplo para a 
construção da sociedade que sonhamos?

•  Qual era o projeto que Jesus tinha para o seu tempo? Qual é o 
nosso projeto? Tem a ver o projeto de Jesus com o nosso?

• O que vamos receber se seguirmos Jesus?

5.  Assumindo o compromisso com a vida: que ações concretas 
podemos tomar no ambiente familiar, afetivo, nos estudos, na 
vida profissional, na igreja, na vida diária, no relacionamento 
consigo mesmo e com Deus para realizar o meu sonho? Os jo-
vens são convidados a partilhar.

6.  Envio: Comunidade é espaço de sonhar e realizar juntos o sonho de 
Cristo na vida de cada um de nós. Criar uma corrente com as tiras 
onde os(as) jovens escreveram seus sonhos e projetos. Vamos conti-
nuar a viver essa corrente? Ou vamos jogar fora essa oportunidade?

Vamos finalizar o nosso encontro cantando: Um certo galileu...

Um Certo Galileu
Padre Zezinho 

Tom: A  

                   E7+             Ebm7        D7+                         C#m7
Um certo dia à beira mar  /  Apareceu um jovem Galileu
                    E7+           Ebm7
Ninguém podia imaginar
                                       D7+                             C#m7  A/B
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava
               E7+                        Ebm7
Seu jeito simples de conversar
                      D7+                          C#m7 A/B
Tocava o coração de quem o escutava
             A7+                                  G#m7
E seu nome era Jesus de Nazaré,
        G7+                                       F#m7  B7/9  Bm7  E7/9
Sua fama se espalhou e todos vi---nham ver
        A7+                                     G#m7                  F#m7 B7/9   E7+
O fenômeno do jovem pregador  /  Que tinha tan---to a---mor
                   E7+                    Ebm7 D7+                     C#m7
Naquelas praias, naquele mar,  /  Naquele rio, em casa de Zaqueu
                   E7+                  Ebm7
Naquela estrada, naquele sol
                          D7+                         C#m7 A/B
E o povo a escutar histórias tão bonitas
                  E7+                      Ebm7
Seu jeito amigo de se expressar
                       D7+                        C#m7 A/B
Enchia o coração de paz tão infinita
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             A7+                                   G#m7
E seu nome era Jesus de Nazaré,
        G7+                                      F#m7 B7/9  Bm7 E7/9
Sua fama se espalhou e todos vi---nham ver
        A7+                                     G#m7                  F#m7 B7/9   E7+
O fenômeno do jovem pregador  /  Que tinha tan---to a---mor
                  E7+              Ebm7                D7+                     C#m7 C/D
Em plena rua naquele chão  /  Naquele poço, em casa de Simão
               G7+                      F#m7
Naquela relva, no entardecer,
                             F7+                               F#m7/5- B7/9-
O mundo viu nascer a paz de uma esperança
               E7+                 Ebm7                  D7+                    C#m7 A/B
Seu jeito puro de perdoar,  /  Fazia o coração voltar a ser criança.
                  E7+             Ebm7                 D7+                     C#m7 C/D
Um certo dia, ao tribunal,  /  Alguém levou, o jovem Galileu
                 G7+                   F#m7
Ninguem sabia, qual foi o mal
                          F7+                            F#m7/5- B7/9-
E o crime que ele fez, quais foram seus pecados
               E7+                  Ebm7
Seu jeito honesto de denunciar,
                      D7+                         C#m7 A/B
Mexeu na posição, de alguns privilegiados.
  A7+                                 G#m7
E mataram a Jesus de Nazaré,
       G7+                                        F#m7 B7/9 Bm7 E7/9
E no meio de ladrões puseram sua cruz
        A7+                                   G#m7
Mas o mundo ainda tem medo de Jesus,
                  F#m7 B7/9   E7+
Que tinha tan---to a---mor.

7.  Preparação do próximo encontro: Preparar a celebração, dividir 
entre os jovens os comentários e as partes da celebração e  marcar o 
dia para realizá-la. Fazer desse momento um processo de continu-
ação da experiência até aqui vivida. Agradecer os que colaboraram.

Objetivo: Celebrar a caminhada do grupo, renovando a fé e a es-
perança no Deus da Vida e da jovialidade.

Ambiente: O animador deverá providenciar o material necessário 
para a celebração: Bíblia, vela, argila, recipiente com água, vaso de 
barro, sementes e óleo perfumado. O recipiente com a água e a argila 
deverão ficar num lugar bem visível por todos, fora do espaço sagrado.

Acolhida:
Leitor 1: Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez em nosso 
grupo. Hoje viemos para celebrar a nossa vida e a vida de nosso grupo. 
A nossa participação é a essência para a vida do grupo. O Espírito de 
Deus nos ajudou a fazer muitos passos. Por isso, a nossa celebração é 
de confiança e de louvor a Deus. Sejamos todos e todas bem vindos.

Canto:

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
 Vem, não demores mais, vem nos libertar
- Seu amor por nós, firme para sempre (bis)
 Sua fidelidade dura eternamente
- Juventude (urbana, do campo...), firme na oração (bis)
 Juntos e organizados buscam a união.
-  Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (bis) - fazer o sinal da cruz
 Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito

Acolhida da Palavra de Deus:
Leitor 2: Deus nos confiou toda a sua criação. Nos fez parte dela e 
assim nos deu muitos dons: o da alegria, o de cuidar, o de acolher, 
C
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Celebrar o amor de Deus  
em cada um de nós13

________________________
13  Adaptação da Celebração para os grupos de jovens urbanos, Roteiros de encontros para 

grupos de jovens urbanos, Pastoral da Juventude do RS, p. 46-48.
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o de reconhecer, o de amar, o de libertar. E assim com os nossos 
dons, todos juntos podemos fazer mais, para tornar cada vez mais 
bela a sua criação. Escutemos atentamente o que Jeremias tem para 
nos contar. (Durante a leitura faz-se a dinâmica.)

Dinâmica do Vaso de Barro
•  Criar um clima de silêncio e de concentração. Se possível, apagar 

as luzes e colocar um fundo musical.
•  Entra um(a) jovem com o vaso de barro na mão, mostra-o para 

todos, coloca-se no meio do grupo e quebra o vaso no chão.
•  Em seguida, entra outro(a) jovem com uma vela acesa e a coloca 

no meio do vaso quebrado.
•  Sem dizer nada, alguém proclama a leitura de Jr 18,1-6 (que deverá ser 

lida pausadamente repetindo as frases mais importantes). Enquanto 
isso, alguém vai até o lugar onde está a argila e modela um novo vaso.

Momento Penitencial:
Leitor 3: Olhemos todos para o vaso quebrado no chão (deixar um 
momento de silêncio e perguntar e partilhar).
• O que isso representa para nós?
•  Já nos sentimos quebrados(as) alguma vez? Em quais momentos 

sentimos a fragilidade de um vaso de argila? 

Canto:

A ti meu Deus
Padre Zezinho 

Tom: G  
Intro: G D7

                G                           Am
A Ti meu Deus, elevo meu coração
                            D7          C                   G     D7
Elevo as minhas mãos, meu olhar minha voz
                 G           G7            C             Cm                G
A Ti meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver
               D                     G     D7
Meus caminhos meu sofrer

Refrão:

     G                            C                 G
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
                               E                  Am
E a tua bondade infinita, me perdoar
          C                Cm         G                    E
Vou ser o teu seguidor, e te dar o meu coração
      Am               D7                   G
Eu quero sentir o calor de tuas mãos
D7            G                                         Am
A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor
                              D              C            G    D7
Ao pobre e ao sofredor vou servir te esperar
                    G             G7                   C
Em Ti meu Deus, humildes se alegrarão.
     Cm                          G             D              G      D7
Cantando a nova canção de esperança e de paz

(Refrão)

Momento de Louvor:
Leitor 4: Muitos foram os momentos em que nos sentimos quebra- 
dos(as). Mas muitos outros foram os momentos em que nos reconstru-
ímos, em que moldamos novos vasos da nossa vida. Neste momento, 
louvemos ao Deus Pai e Mãe as reconstruções que acontecem em nossa 
vida, no grupo, na escola, na família e que são motivos de alegria e de 
louvor (deixar um tempo para que os jovens falem destes momentos).

Canto:

Olha a glória de Deus brilhando
Zé Vicente

E                                                   B7
Olha a glória de Deus brilhando, aleluia !
                             A               E
Olha a glória de Deus brilhando, aleluia !
E
Nosso Deus é o artista do universo,
                                       B7
é a fonte da luz, do ar, da cor  /  é o som, é a música, é a dança,
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                                           E                                           B7
é o mar jangadeiro e pescador.  /  É o seio materno sempre fértil,
                                          E
é a beleza, a pureza e é calor. (bis)
             B7                                E
Aleluia! Aleluia!Vamos criar
          B7                                                 E
que é pra glória de Deus brilhar! (bis)

Nosso Deus é caminho e caminhada, de seu
povo para a libertação. / Onde quer que
esteja um oprimido, é Javé que promove a
redenção. / Ele quebra a força do tirano, e 
garante a vitória da união! (bis) / Aleluia!
Aleluia! Vamos lutar / que é pra glória de Deus brilhar! (bis)

Nosso Deus é a voz que se levanta, é o canto,
o gemido e o clamor. / É o braço erguido para
a luta, é o braço em nome do amor. / É o pé
conquistando um novo espaço, é a terra, é o 
fruto, é a flor! / Aleluia! Aleluia! Vamos amar,
/que é pra glória de Deus brilhar! (bis)

Nosso Deus está brilhando noite e dia, pelos
campos e praças do País. / É presença na 
voz da meninada, que convoca um futuro mais
feliz. / É a infinita razão da plena vida, todo o 
povo cantando hoje bendiz! (bis) / Aleluia !
Aleluia! Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar! (bis)

Renovação da Fé e da Esperança:

•  O animador motiva para que cada um(a) expresse em voz alta: 
Como jovens, em que acreditamos? (depois de cada partilha, can-
tar “Eu creio sim”).

•  No final das colocações, cantar: “Eu creio na semente” (durante o 
canto, alguém entra e joga sementes no meio do grupo e entrega uma 
semente para cada componente do grupo).

Canto:

Eu creio na semente
Padre Osmar

Tom: B  
C       F     C
Eu creio sim! (4x)
(refrão)

C                   F         C                              F                       C        G
   Eu creio na semente  /  Lançada na terra na vida da gente
                        C
Eu creio no amor
  C                           F         C
No canto sonoro da ave que voa  /  A liberdade é um grito
                            G
Que bem alto ressoa
                       C                            F
O jovem que luta a esperança se faz
                           G                      C     C7
A semente que nasce é vitória da paz
     C                                       F       C
Na voz dos pequenos reunidos em prece  /  No serviço e louvor
                        G                                  C                   F
Vida nova acontece  /  Na força do povo novo dia já brilha
                      G                           C           C7
Na mesa de todos, eis o pão da partilha
C                                          F      C
Nas mãos que semeiam o sonho de Deus  /  Na terra de todos
                    G
presente do céu
                    C                            F
Renasce a alegria no rosto do povo
                       G                                       C     C7
Com certeza veremos um mundo mais novo

• No final do canto de mãos dadas cantar ou rezar o Pai Nosso.
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Oração:

Leitor 5: Ó Deus, Vós sois o Senhor da criação e da vida. Nós vos 
bendizemos pelos dons que ofereceis à juventude. Nós vos pedi-
mos, derramai vossa bênção sobre o nosso grupo e ajudai-nos para 
que, em nossas quedas, possamos nos reconstruir e nos deixar mo-
delar por vossas mãos. Por Jesus Cristo, o eterno jovem, na unidade 
com o Espírito Santo. Amém.

Benção Final:

Leitor 6: Precisamos estar sempre unidos uns aos outros. Assim 
conseguiremos mais força para construir a Vida Nova. Deus nos 
quer jovens construtores da unidade, como discípulos, missionários 
e profetas. Olhemos, agora, para o rosto de cada um e de cada uma 
de nós. Todos somos importantes para o grupo e para nós mesmos. 
O óleo perfumado nos deixará marcados pelo compromisso que as-
sumimos como construtores da Civilização do Amor. Assim sendo, 
cada um abençoe quem está ao seu lado, fazendo o sinal da cruz na 
testa e dê-lhe também um abraço de paz e de muita amizade.

Canto:

Nova Civilização
Focolares

G                        C                            G
Uma terra que não tem mais fronteiras,
      B-            C                                   D
Mãos que unidas no mundo formarão
                E-              B-
Uma corrente mais forte,
             C                  G
que a guerra e que a morte.
           Eb                  F                   G
Nós sabemos, o caminho é o amor.

             E-              B-                        D
Uma pátria mais justa e mais fraterna.
             BB                 C                  D
Onde juntos construímos a unidade,
              E-                  B-
E ninguém é desprezado
               C                   G
Porque todos são chamados.
           Eb                      F                 G
Nós sabemos: o caminho é o amor.
C                  D         G     E-
Um novo sol se levanta,
                   C                    D                G
Pois nasce hoje a civilização do amanhã.
                  C                  B7
Uma corrente mais forte
         E-                    C
Que ódio e que a morte.
             G                 Eb  F        G
Nós sabemos: o caminho é o amor.

A justiça, novo nome para a paz; / O amor
leva sempre a perdoar: / A verdade, a força
que nos dá a liberdade. / Nós sabemos: o
caminho é o amor. / Um novo sol...

E quem ama irradia com a vida. / Sabe ver o              
amor além da dor. / Pois o homem se sente /
Solidário com o mundo. / Nós sabemos: o
caminho é o amor. / Um novo sol...

Meu irmão é você que está ao meu lado, /
Todos filhos de Deus, que nos criou. / Ele veio
a esta Terra para unir a humanidade. / Nós
sabemos: o caminho é o amor. / Um novo sol...
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Missões Jovens: 
Jeito Jovem de Evangelizar o Jovem
Apresentamos 3 passos para ajudar a pensar  

as Missões Jovens: 

1º Passo: Pré-missão - Projetando os sonhos: 

“... Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, e preparará o ca-
minho diante de ti” (Lc 7,27). Decidir as Missões Jovens juntos com 
a paróquia, o conselho paroquial e os diversos grupos e lideranças 
juvenis. Começar motivando e preparando as comunidades com 
o anúncio das missões jovens, constituição de equipes, formação, 
animadores e treinamento dos missionários. Na pré-missão é im-
portante ter uns três momentos de formação sobre Jesus Cristo, a 
missão da Igreja e a missão dos jovens para o tempo de hoje (como 
ser líder missionário, o que é missão, atitudes, metodologia e a es-
piritualidade do missionário). Organizar encontro de integração 
entre líderes para análise e necessidades da realidade das comu-
nidades que receberão as missões. Realizar o envio de líderes mis-
sionários para as comunidades. Anunciar e realizar lançamento 
oficial das missões nas comunidades. Definição e elaboração de 
lembrancinha, camiseta e materiais de divulgação das Missões. 
Organizar divulgação e inscrições para jovens missionários. Fa-
zer a divisão dos jovens nas comunidades ou bairros. O tempo 
de duração dependerá do que o grupo achar que for preciso para 
encaminhar, organizar as atividades, os passos da preparação dos 
missionários aonde vai acontecer a Missão. Ver os responsáveis 
pelos equipamentos (computador, data-show, caixa de som, mi-
crofones, etc). Pensa-se que seria necessário de um a três meses.

  
2º Passo: A missão - Concretizando os sonhos: 

“...Não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava no 
caminho e nos explicava as Escrituras?” (Lc 24,32). A Missão é o 

segundo e o mais importante momento. É neste momento que se 
vai concretizar e executar tudo que foi pensado na Pré-Missão, 
junto à juventude escolhida (zona rural, centro urbano, escolas 
ou cidade de interior). É hora de viver o que foi preparado. O 
tempo para realizar a Missão dura uma ou duas semanas, con-
forme o número de missionário, a realidade da comunidade e 
as necessidades locais. Esse momento deve adaptar o lugar e os 
horários a partir da vida, do trabalho e do estudo dos jovens. Na 
missão é realizada a visitação às famílias, aos jovens e outras 
instituições (asilos, escolas, entidades...), celebrações, momentos 
de formação com os jovens, confraternização, festival de talen-
tos, tendas e oficinas... 

3º A Pós-missão - Acreditando nos sonhos e querendo  
sonhar novamente: 

“...Eu os destinei para ir e dar frutos, e que o fruto de vocês perma-
neça” (Jo 15,16). A Pós-Missão é o terceiro e o mais duradouro dos 
três momentos. A Pós-Missão é o que vem depois, é o momento 
seguinte à Missão e, assim como os dois momentos anteriores, exi-
ge que sejam pensadas atividades que garantirão a sua realização. 
O tempo para a Pós-Missão não se limita a um, dois ou três meses. 
Dependerá, portanto, do que o grupo missionário e a comunidade 
definirem durante a Missão como continuidade das atividades. 
Há diversas formas de continuidade em termos de articulação, es-
piritualidade, formação, dinâmicas, celebrações e, sobretudo, uma 
mística capaz de dar fôlego a uma massa tão grande de missio-
nários que aumenta após cada missão jovem. Em cada local de 
missão, deve-se buscar um compromisso concreto assumido pela 
comunidade e pelos jovens e simbolizado por algo visível (cruz, 
árvore, pintura de alguma edificação da comunidade ou um ser-
viço social...). Programar diversas atividades à nível paroquial: 
encontrão de jovens, gincana, retiro, organizar os “grupos de jo-
vens” ou “redes de jovens”, DNJ, curso de teatro e mutirões so-
ciais. Avaliar as Missões Jovens com as coordenações e instâncias 
envolvidas neste processo.
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