
1 
 

SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E NUCLEAÇÃO DE GRUPOS DE 

JOVENS A PARTIR DA CONCEPÇÃO DO SETOR DIOCESANO DA JUVENTUDE 

E DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO NA FÉ  1

 

1 - O que é o Setor Diocesano da Juventude?  

Em âmbito nacional o Setor Juventude (SJ) é o espaço que articula, convoca             

e propõe orientações para a Evangelização da Juventude, respeitando o          

protagonismo juvenil, a diversidade dos carismas, a organização e a espiritualidade           

para a unidade das forças ao redor de algumas metas e prioridades comuns (Doc.              

85, 193) à luz do documento 85 “Evangelização da Juventude”, das Diretrizes Gerais             

da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e Documento de Aparecida. Há um bispo              

e um assessor responsáveis pelo Setor que, contando com a colaboração de uma             

equipe colegiada de assessores, respondem pela evangelização da juventude,         

formando assim a comissão Episcopal para a Juventude.  

Em âmbito regional o Serviço de Evangelização da Juventude é o organismo            

que faz a mediação entre a Comissão Episcopal para a Juventude e o Setor              

Diocesano da Juventude. Tem a missão de animar e articular a evangelização da             

juventude, construindo caminhos com e para a juventude católica junto às 18            

dioceses do Regional Sul 3. Realiza sua missão a partir dos princípios: agir em              

comunhão e participação, garantir o espírito da gratuidade e da alteridade, buscar a             

unidade na diversidade, promover a acolhida das diferenças, assumir em conjunto           

as decisões coletivas.  

Na realidade diocesana, o Setor Diocesano da Juventude é um espaço de            

comunhão e participação para unir e articular todos os segmentos juvenis           

diocesanos num trabalho conjunto. A missão do Setor, nesse sentido, é favorecer a             

integração e o diálogo, além de propor algumas diretrizes comuns para a            

evangelização, considerando as necessidades de cada realidade diocesana e as          

especificidades de cada segmento juvenil (Doc. 85, 195). 

Fazem parte do Setor as experiências de evangelização juvenil existentes na           

Diocese: Pastorais da Juventude, Movimentos Eclesiais, Novas Comunidades,        

1 Material produzido pelo coordenador do Serviço de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul, padre 
Rudinei Zorzo, em 2017, período em que desenvolvia a missão de assessor do Setor Diocesano da Juventude de 
Caxias do Sul e do Vicariato de Nova Prata. 
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Congregações Religiosas que trabalham com juventude, Catequese Crismal,        

Pastoral Vocacional, Pastoral da Educação, Pastoral Familiar e outros segmentos          

eclesiais envolvidos com evangelização juvenil (Doc. 85, 193 e anexo 5 gráfico C).             

Nas dioceses onde há Centros e Institutos de Juventude, estes também podem fazer             

parte do Setor.  

 

2 - Por que criar um Setor Diocesano da Juventude? 

Ao lado dos grandes desafios que o mundo juvenil nos apresenta, nos            

deparamos com uma riqueza enorme de propostas evangelizadoras em todos os           

âmbitos exercidas pela juventude de nossa diocese. Acredita-se que a troca de            

experiências e de propostas fará com que a evangelização das juventudes possa            

chegar aos recantos mais distantes e aos lugares mais limítrofes de nossa realidade             

por eclesial onde os jovens estão inseridos. Deste modo, o que nos motiva à              

existência do Setor Diocesano da Juventude é, em primeiro lugar, a realidade juvenil             

e a missão comum de evangelização que todos os segmentos têm diante do             

chamado de Jesus Cristo.  

O Setor Diocesano da Juventude pode favorecer o diálogo entre os           

segmentos, a partir de reuniões conjuntas, reflexões comuns e algumas atividades           

assumidas coletivamente, em especial os eventos com caráter de massa (Doc. 85,            

196). De nenhum modo o Setor Diocesano da Juventude quer substituir a            

organização própria de cada segmento, nem unificar a metodologia, espiritualidade,          

história... Cada experiência de evangelização juvenil, mesmo participando do Setor,          

mantém sua organização, seu carisma, seu rosto, sua identidade e atividades           

próprias, com a novidade de projetos e eventos assumidos e realizados em conjunto.             

Inclusive a diversidade é considerada uma riqueza e precisa cada vez mais ser             

conhecida, acolhida e valorizada (Doc. 85, 194-195). É a tão sonhada unidade na             

diversidade. Quando todos nos sentimos pertencentes a um mesmo corpo, com           

Cristo a cabeça (1Cor...).  

Resumindo: assim seriam os objetivos do Setor:  

- Garantir um espaço de reflexão, discernimento, tomada de posição e           

celebração conjunta dos diversos segmentos da diocese frente à realidade juvenil e            

a missão evangelizadora; 
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- Resgatar no coração de todos, a paixão pela juventude; 

- Ser expressão eclesial e social da diversidade juvenil;  

- Fortalecer e ampliar a ação evangelizadora da Igreja;  

- Favorecer a integração e o diálogo entre os segmentos juvenis da diocese;  

- Propor algumas diretrizes, metas, prioridades e atividades comuns para a           

evangelização, considerando as necessidades de cada realidade diocesana e as          

especificidades de cada segmento juvenil; 

- Ser unidade na diversidade. 

 

3 - O Setor Juventude como suporte para a evangelização juvenil na            

diocese:  

A reflexão sobre o Setor Diocesano da Juventude possibilita que a Igreja            

Diocesana avalie seu diálogo com os/as jovens, bem como a visão de juventude que              

tem norteado a ação diocesana. Se as lideranças têm uma visão negativa da             

juventude, se não acreditam no potencial juvenil é pouco provável que as iniciativas             

sejam bem-sucedidas.  

Para uma boa ação evangelizadora com a juventude é fundamental          

reconhecer que Deus também fala ao mundo e à Igreja através dos jovens. “A              

evangelização da Igreja precisa mostrar aos jovens a beleza e a sacralidade da sua              

juventude, o dinamismo que ela comporta, o compromisso que daqui emana, assim            

como a ameaça do pecado, da tentação do egoísmo, do ter e do poder” (doc. 85,                

80). “O jovem é evangelizador privilegiado de outros jovens” (doc. 85, 62) e, por isso,               

Jesus Cristo deve ser apresentado como aquele que “caminha com o jovem, como             

caminhava com os discípulos de Emaús, escutando, dialogando e orientando” (doc.           

85, 54).  

Segundo o Documento “Evangelização da juventude”, uma das principais         

atribuições do Setor Juventude é estabelecer algumas linhas pastorais comuns para           

os diversos segmentos juvenis atuantes na diocese (Doc. 85, 195). “Tanto as            

pastorais como os movimentos, novas comunidades e congregações religiosas         

precisam se conhecer mutuamente e, juntos, encontrar seu lugar na Pastoral de            

Conjunto da Igreja local, em comunhão com as orientações específicas do Bispo            

Diocesano” (doc. 85, 195).  
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O Setor Diocesano da Juventude, nesta perspectiva, não é uma          

“superorganização” para promover muitos eventos e atividades, mas a unidade de           

todas as forças ao redor de algumas metas e prioridades comuns para a             

evangelização juvenil (Doc. 85, 196). 

 

4 – Organização do Setor Diocesano da Juventude: 

A responsabilidade primeira de convocação dos segmentos juvenis para         

articulação do Setor Juventude é do bispo, juntamente com o Conselho Diocesano            

de Pastoral. A pessoa de referência para a evangelização juvenil na diocese            

convoca, coordena e anima a equipe responsável pela articulação do Setor           

Juventude, em nome do bispo diocesano. 

É próprio do Setor Diocesano da Juventude: 

a) Realizar reuniões e encontros com lideranças que respondem por estes           

segmentos. Nestas reuniões ou encontros:  

- Criar espaços para que cada segmento apresente sua identidade,          

metodologia de trabalho, atividades realizadas, opções pedagógico-pastorais,       

paróquias ou espaços eclesiais onde está presente, jovens envolvidos no trabalho,           

dificuldades enfrentadas, limites percebidos... Estes espaços são privilegiados para         

que os segmentos juvenis se conheçam reciprocamente e superem os preconceitos           

e estereótipos que nutrem em relação uns aos outros. 

- Propiciar tempo de estudo, reflexão e discussão sobre o fenômeno juvenil e             

sobre as orientações da CNBB para a evangelização, com assessoria capacitada           

para abordar a pluralidade e especificidade da juventude.  

- Possibilitar a socialização e troca de subsídios, material utilizado na           

formação, participação em eventos promovidos pelos diversos segmentos. 

- Discutir diretrizes comuns e estratégias para superar limites e enfrentar           

desafios. 

b) Definir com o grupo a estrutura e papel do Setor Juventude na diocese: 

- Qual será a composição?  

- Quantos representantes por segmento juvenil?  

- Que organograma é mais adequado à realidade diocesana?  

- Quem coordena?  
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- Por quanto tempo?  

- Qual a função de cada representante no Setor?  

- Que metas e atividades podem ser assumidas em comum?  

- Qual seria um calendário mínimo de reuniões e atividades? 

c) Definir a equipe de assessoria e acompanhamento do Setor, com           

representantes indicados pelos diferentes segmentos juvenis. 

 

5 - Princípios fundamentais para a organização do Setor Diocesano da           

Juventude:  

- Motivação, ao invés de imposição: a busca de diálogo com os diversos             

segmentos, ao invés de impor a criação do Setor. Tal atitude abre mais             

possibilidades de sucesso na articulação e integração entre eles.  

- Abertura à diferença: o pluralismo de carismas e metodologias, vivido na            

unidade, fortalece a ação evangelizadora. As diferenças entre as experiências          

contribuem para o crescimento de cada uma.  

- Respeito ao específico de cada experiência: os carismas próprios de cada            

experiência devem ser respeitados e considerados em suas riquezas e limites.  

- Postura dialógica em todo o processo: para cumprir seu objetivo de            

favorecer a comunhão e a unidade, o Setor deve constituir-se como espaço de             

diálogo entre jovens e adultos, leigos e clero, pastorais e movimentos. 

- Protagonismo juvenil: o formato do Setor Juventude deve ser dado pelos/as            

jovens, num processo que considere a experiência evangelizadora deles/as e as           

necessidades próprias da realidade diocesana.  

- Eclesiologia de comunhão e participação: a participação no Setor deve           

fortalecer o sentido de pertença eclesial e de corresponsabilidade sobre a missão            

evangelizadora da Igreja. Se os jovens se reconhecem como fundamentais dentro           

desse processo, sentem-se motivados a ser protagonistas na Igreja e no mundo. 

 

6 - Organização do Setor Diocesano da Juventude: 

No nacional: 

A Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB foi criada em maio             

de 2011, a partir do Setor Juventude, anteriormente vinculado à Comissão Episcopal            
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Pastoral para o Laicato. Dentro da estruturação desta nova Comissão, foi criada uma             

Coordenação da Pastoral Juvenil Nacional, composta por 10 representantes das          

variadas expressões juvenis do país. A coordenação apresenta o seguinte formato:           

quatro representantes das pastorais, dois representantes dos movimentos, dois das          

novas comunidades e dois das congregações religiosas que trabalham com          

juventude. 

A Coordenação da Pastoral Juvenil Nacional tem como objetivo integrar as           

diferentes expressões que trabalham com a evangelização dos jovens, sejam elas           

as pastorais, movimentos, congregações ou novas comunidades, para que cada vez           

mais a Igreja conte com o protagonismo juvenil. O trabalho evangelizador dessa            

equipe representa um importante espaço de diversidade e, sobretudo, de unidade.  

 

No regional: 

O Serviço de Evangelização da Juventude no Rio Grande do Sul foi criado em              

2010, de comum acordo entre algumas Congregações e a CNBB Sul 3, para             

implantar as práticas de evangelização da juventude, alinhadas ao Documento 85           

(Evangelização da Juventude – Desafios e perspectivas pastorais). 

Em âmbito Regional, iniciou-se um processo de escuta das diferentes          

expressões de evangelização juvenil no Estado do Rio Grande do Sul, assim como             

de lideranças que acompanham e assessoram os jovens. Na sequência foi realizado            

um levantamento de dados nas 18 Dioceses, o que permitiu conhecer como estava a              

organização da juventude no RS até o momento. Com a Jornada Mundial da             

Juventude (JMJ Rio 2013), este trabalho ganhou grande impulso na construção de            

processos de: animação, articulação, comunicação e formação. 

O trabalho sempre esteve pautado nas orientações da Igreja, tendo maior           

enfoque nas orientações do Documento de Aparecida, nas Diretrizes Gerais da Ação            

Evangelizadora e, fundamentalmente, no Documento 85. A opção pela Palavra de           

Deus, através do método da Leitura Orante, sempre foi a força animadora de toda              

ação evangelizadora da juventude gaúcha nesse período. A realidade local de cada            

Diocese sempre pautou o desenvolvimento e o ritmo de trabalho, considerando sua            

autonomia e momento pastoral. 
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Bispo referencial, é a presença do colégio dos bispos do regional sul 3 junto              

às pessoas, organismos e forças eclesiais dedicadas à evangelização da juventude.           

Acompanha a atuação da Coordenação regional e da equipe de assessores.  

Coordenação Regional, coordena os programas e projetos do Serviço de          

Evangelização da Juventude no estado do RS.  

- Anima o processo de elaboração do Plano Regional de Evangelização da            

Juventude e sua realização; 

- Acompanha assessores(as), articuladores(as), comunicadores(as) das      

várias arqui/dioceses e as equipes de conexão; 

- Promove a captação de recursos financeiros; 

- Incentiva o diálogo entre o Bispo referencial e os agentes de evangelização; 

- Participa nas instâncias de organização regionais e nacionais. 

Assessoria Regional: equipe de apoio e assessoria à coordenação regional.          

Acompanha o (a) coordenador (a) nas suas responsabilidades. 

Nas dioceses:  

É o Setor Diocesano da Juventude que anima a evangelização da juventude            

nas dioceses. Em Caxias do Sul as primeiras movimentações para a criação de um              

setor diocesano da juventude iniciaram assim que foi publicado o Documento 85, em             

2007. Ainda muito tímido, foi a partir desses primeiros encontros de caminho            

conjunto que chegamos à compreensão do papel do Setor hoje, como animador,            

articulador e caminho de unidade na diversidade.  

Nele atuam assessores(as), articuladores(as), comunicadores(as) diocesanos.      

Articula Movimentos, Nova Comunidades, Pastorais da Juventude, Congregações        

Religiosas e Pastorais afins, que se empenham pela evangelização das juventudes.  

- Promove o protagonismo dos jovens nas várias instâncias diocesanas; 

- Incentiva a formação de assessores e de lideranças juvenis; 

- Acompanha as Coordenações Paroquiais; 

- Elabora o Plano Diocesano de Evangelização da Juventude; 

- Elabora o calendário diocesano de atividades e momentos comuns que           

demonstrem a unidade na diversidade.  

Padre assessor diocesano, acompanha a evangelização da juventude na         

diocese em nome do bispo. Assegura o comprometimento da Igreja Diocesana com            
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o Plano de Evangelização da Juventude. Atua junto com a comunicação e            

articulação diocesana e assessoria jovem. Participa em nome da diocese das           

instâncias regionais e nacionais. 

Objetivo: Animar o processo de a evangelização da Juventude         

acompanhando o processo de crescimento e amadurecimento na fé e favorecendo o            

protagonismo da juventude, a fim de garantir a realização do plano de            

evangelização. 

Descrição: Garantir a realização do plano de evangelização em consonância          

ao Regional Sul 3 da CNBB. Animar a equipe do setor diocesano da juventude.              

Promover unidade na diversidade de carismas, realidades e expressões juvenis.          

Captar recursos. Elaborar orçamento e prestação de contas. 

Assessor jovem, jovens que já vivenciaram a experiência de articulador ou           

comunicador e continuam acompanhando e assessorando o Processo de         

Evangelização da Juventude. 

Objetivo: Contribuir no planejamento e realização das reuniões, quando         

possível. Auxiliar na compreensão das atribuições da pessoa referencial de          

articulação e de comunicação. Garantir o espírito do plano regional, mantendo foco            

no processo de educação e amadurecimento na fé. Auxiliar no planejamento do            

calendário diocesano. 

Descrição: Animar a evangelização da juventude pela formação de         

lideranças (jovens e adultas) para que o Plano assumido na diocese seja levado a              

cabo, capacitando multiplicadores que possam dar continuidade ao processo         

formativo na perspectiva do processo de educação e amadurecimento na fé nos            

diversos âmbitos eclesiais. 

Assessor adulto, pessoas com amor ao trabalho de Evangelização da          

Juventude, que tenham uma maturidade maior ou maior estabilidade de vida,           

podendo assim ser uma referência ainda maior aos jovens. 

Objetivo: Acompanhar a Assessoria Jovem, e fazer a ponte entre ela o padre             

assessor. Participar das reuniões no regional e ser uma presença junto aos grupos e              

no clero.  

Descrição: Animar a evangelização da juventude pela formação de         

lideranças (jovens e adultas) para que o Plano assumido na diocese seja levado a              
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cabo, capacitando multiplicadores que possam dar continuidade ao processo         

formativo na perspectiva do processo de educação e amadurecimento na fé nos            

diversos âmbitos eclesiais. 

Articulador diocesano, jovem escolhido no Setor Diocesano da Juventude         

que cria rede de articulação entre os grupos paroquiais, movimentos, pastorais das            

juventudes, congregações religiosas e demais iniciativas de evangelização juvenil.         

Participa de encontros e formação em âmbito regional e diocesano. 

Objetivo: Manter contato sistemático com os grupos de jovens. Promover a           

participação dos referencias de cada grupo nas reuniões do setor diocesano. Manter            

atualizada lista de contatos (email, facebook, whatsApp, telefone, endereço) de          

coordenadores e/ou referencias dos grupos. Fazer o registro das atividades (atas),           

formações, reuniões semanais e esporádicas. Manter disposição ao diálogo         

permanente com a Assessoria Jovem, Comunicação e Coordenação.  

Descrição: através do mapeamento feito conhecer o perfil dos grupos de           

jovens. Acompanhar a realização do Plano de Evangelização da Juventude da           

diocese. Articular as participações nas formações, reuniões e encontros promovidos          

pelo setor diocesano. 

Comunicador diocesano, jovem escolhido no Setor Diocesano da Juventude         

que cria rede de comunicação no processo de evangelização da juventude em            

âmbito diocesano e regional. Divulga as ações do Setor na Diocese e no Regional.              

Participa de seus encontros de formações.  

Objetivo: Planejar ações de divulgação das orientações da Igreja em âmbito           

mundial, nacional, regional e diocesana para a Evangelização da Juventude.          

Divulgar ações do Setor Diocesano. Gerar conteúdo do Plano Bienal e da formação             

no processo de crescimento e amadurecimento na fé. Comunicar experiências          

realizadas pelas congregações, movimentos, novas comunidades e pastorais que         

promovem a evangelização da juventude, disponibilizando conteúdos formativos que         

contribuam no processo de educação e amadurecimento na fé de adolescentes e            

jovens. 

 

CoMMissãoJovem, é a equipe de comunicação do Setor Diocesano da          

Juventude. A mobilização visa unificar os jovens que atuam nos diversos segmentos            
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da Igreja Católica, bem como trazer ao engajamento juvenil todos os que se             

sentirem chamados por Jesus para também serem missionários. 

O trabalho da CoMMissãoJovem busca comunicar a realidade dos diversos          

grupos através de canais de comunicação (como site, página no Facebok, canal no             

YouTube e grupo no WhatsApp) para compartilhar as experiências e buscar o            

comum para construir unidade. 

Este empenho em buscar o jovem torna a CoMMissãoJovem uma porta-voz           

do próprio Cristo, convidando-os para um encontro pessoal com Ele. Esta é a             

CoMMissãoJovem: a união da juventude da Diocese de Caxias do Sul. Todos que             

tem esse sonho fazem parte desta comissão: é um espaço para você sonhar. 

O logotipo da CoMMissãoJovem integra, na junção dos “emes”, o ideal de            

unidade da juventude. Somos uma comissão missionária, por isso a utilização da            

letra repetida, remetendo a estes dois significados. 

Essa junção é formada através da figura de bonecos de mãos dadas,            

caracterizando a fraternidade e a união. Os bonecos são diferentes, respeitando a            

diversidade entre a juventude. A unidade advém do propósito da evangelização,           

representado com a Cruz no peito do boneco ao centro. 

As cores utilizadas, laranja e azul, também carregam um significado. Laranja           

é a cor-símbolo da juventude, cheia de energia e vitalidade. O azul é uma cor               

serena, que também encontramos no manto de Maria e remete à divindade. 

Aliando a energia jovem com a fé e o compromisso cristão, a            

CoMMissãoJovem forma o símbolo da mobilização diocesana na busca por          

evangelizar em novos espaços. 

 

Pistas para a criação de um grupo de jovens 

1) O chamado: 

Deve-se ter clareza de quem queremos chamar para fazer parte do grupo de             

jovens, a quem deve ser dirigido este chamado? Para ter uma pista de ação é               

preciso envolver os jovens que já estão na vida de igreja, para que a máxima “jovens                

evangelizando outros jovens” seja realmente posta em prática. Além disso, mostrar a            

importância de realizar pequenas atividades dentro da paróquia para que sejam, em            

breve, formadores de opinião. 
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Uma dúvida frequente nas igrejas é como diferenciar e definir os grupos de             

jovens e adolescentes. O mais comum é criar um grupo de adolescentes direcionado             

a pessoas de 13 a 17 anos, com os jovens da Crisma e ‘pós-Crisma’, a fim de que                  

permaneçam envolvidos com a Igreja em suas comunidades e possam optar pela            

continuidade após a iniciação na vida cristã. Não é bom estabelecer um ‘teto’ de              

idade para o grupo de jovens para que todos se sintam inseridos e acolhidos. 

 

2) Iniciação 

É fundamental que se tenha em mente que a evangelização do jovem é feita              

mediante um processo educativo não formal. Formar um grupo jovem não tem            

relação com aula de religião e doutrina. Transmitir a mensagem por meio da arte, da               

brincadeira, da música, da dinâmica, da cultura, da expressão corporal, é recuperar            

o sentido lúdico da evangelização juvenil. 

Ainda não é hora de grandes atividades ou projetos. É momento de formação.             

O jovem descobre o grupo, sua comunidade, vê o problema social, percebe que não              

está sozinho nessa caminhada e que essa empreitada possui uma organização. É a             

fase dos conflitos, na qual as limitações começam a aparecer. A questão não é a               

limitação, mas como ela é encarada. Superando-se essas dificuldades, o grupo           

torna-se mais unido. Avaliações da caminhada ajudam a vencer estas barreiras. 

 

3) Linguagem 

Um erro comum que pode acontecer é o uso inadequado da linguagem ou             

linguagem beirando ao ridículo. Seja natural e evite termos rebuscados.          

Normalmente, os líderes são casais que possuem filhos adolescentes, assim podem           

ter uma proximidade maior com o grupo. A linguagem deve ser simples, sem usar              

muita “gíria igrejeira”.  

 

4) O encontro 

O Encontro de Grupo de Jovens é o momento importante da vida do grupo. É               

no processo de encontro que o grupo nasce, cresce e amadurece. É o lugar do               

encontro das pessoas para partilha da vida, para comungar a mística cristã, para             

assumir como sujeitos de aprendizagem no processo a ser vivido na dinâmica            
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interna do grupo e atitudes e posturas frente à realidade, motivado pela mística             

cristã. 

Nessa etapa, as relações pessoais são mais importantes do que a doutrina,            

que deve com o tempo também ser inserida nos encontros. Trata-se de uma fase em               

que o jovem ainda não despertou para a ideia de ser fermento em seu meio. Por                

isso, é preciso deixar bem claro: o grupo ainda não existe só porque o pessoal está                

indo aos encontros. Serão necessários alguns meses de reuniões ou encontros para            

o grupo ser grupo de verdade! Esse tempo de “gestação” poder durar de três a seis                

meses ou mais. 

Os jovens vão se conhecendo, se integrando e descobrindo nas reuniões o            

que é ser grupo, sua importância, os valores de um trabalho em equipe, como              

organizá-lo, como atuar nele, qual será seu programa e objetivo. 

Os encontros de jovens são diferentes dos encontros para adultos ou casais,            

pois precisam ser mais dinâmicos e informais, quem os acompanha deve ter isso             

sempre em mente. Os jovens podem se sentir constrangidos em um grupo mais             

formal, principalmente os novos membros da igreja. Uma dica para lidar com            

adolescente é não passar muita rigidez ou ‘profissionalismo’ no trato com eles. Evitar             

acusações e não apontar erros é primordial, uma vez que os adolescentes tendem a              

não ter boas relações com pessoas que apontem constantemente seus erros. Isso            

não significa deixá-los fazer o que querem, mas saber se comunicar e deixá-los à              

vontade. Uma dica: utilizar mais o “nós” do que o “vocês”, “vocês que são jovens”.               

Todos estamos juntos no processo de crescimento na fé, independente de função no             

grupo ou na comunidade ou de idade. 

 

5) Atividades 

O encontro de jovens deve ser rápido e informal. Os jovens se sentem mais à               

vontade com roupas confortáveis e em ambientes que se sentem seguros para            

falarem o que pensam e onde possam apresentar suas dúvidas sem serem            

rotulados ou sofrer qualquer tipo de repreensão, não necessariamente na          

comunidade-igreja.  

Alguns temas que podem ser apresentados e discutidos nos encontros dos           

adolescentes e jovens são: a doutrina da igreja, sexo antes do casamento, festas,             
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música, dificuldades na escola, como enfrentar dificuldades no trabalho, identidade          

pessoal, missionariedade, cuidado com a vida, amizade, família, etc… 

 

6) Formar um Grupo Jovem:  

Segue abaixo alguns pilares que ajudam a criar a dinâmica da formação            

sistemática para um rito semanal ou quinzenal de encontro de grupo de jovens. Os              

ritos são importantes para manter o grupo: 

a) Iniciar um Grupo de Jovens: Acolhida – Dê atenção especial para a             

chegada das pessoas, os cumprimentos a cada um ajudam a criar um clima de              

confiança e intimidade. A preparação do local com antecedência, de modo a            

comunicar o tema através de símbolos, frases ou figuras, é algo que ajuda o grupo a                

se concentrar. Tente quebrar o gelo e a frieza do primeiro contato, a criatividade              

ajuda na informalidade do momento. 

b) Iniciar um Grupo de Jovens: Relembrando o encontro anterior – É o             

lugar da memória do grupo. Lembrar os pontos mais importantes que foram tratados,             

lembrar as decisões tomadas e cobrar as atividades que foram distribuídas entre os             

membros do grupo. Se for o primeiro encontro permita uma apresentação de cada             

membro, deixe-o a vontade para contar suas expectativas e o que levou a estar ali               

naquele momento. 

c) Iniciar um Grupo de Jovens: Olhando a nossa realidade – Considerar            

que o encontro parte da vida concreta dos jovens, situar no ambiente onde vive. A               

tarefa deste momento é provocar um tema, um conteúdo a partir de um exercício em               

que todos os participantes possam ser envolvidos. Deixar tempo para a escuta,            

cuidar para não ser grosseiro com os pontos de vista diferentes. 

d) Iniciar um Grupo de Jovens: Confronto com a vida de Jesus/Palavra            

de Deus – É hora de escutarmos e encararmos nossas vidas e julgamentos à luz da                

Palavra. Em muitas vezes, quando trabalhamos um tema polêmico, fazer o jovem se             

perguntar: “Como o Mestre agiria diante de tal situação?”, e através da Leitura             

Bíblica, encontrar a resposta adequada. É um momento de estudo e depois de             

confronto das atitudes de Jesus diante de um fato semelhante ao vivido pelo jovem.              

É momento de assumir nossa missão no mundo, sendo Sal da terra e Luz do               

mundo.  
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e) Iniciar um Grupo de Jovens: Oração – Celebrar o que foi descoberto,             

experimentado, torna-se oração. É o momento de contemplação do Amor de Deus            

para com a humanidade. Este momento não pode ser um ato mecânico de rezar um               

Pai Nosso e uma Ave Maria. É momento de deixar as palavras ouvidas ressoarem              

no coração e transformarem-se em vida. Pode-se deixar um tempo para que cada             

participante faça sua prece, seu agradecimento, sua motivação. 

f) Iniciar um Grupo de Jovens: Avaliar – rever o encontro – Perceber se o               

objetivo foi alcançado, retomar como grupo as ações assumidas e não assumidas na             

vida das pessoas. Pode-se também indicar uma dupla que irá preparar o próximo             

encontro ou ao menos se pode levantar temas para a reflexão, que sejam do desejo               

de todos.  

g) Dicas Importantes: 

Todo encontro deve ter começo, meio e fim. Mesmo que seja informal, não             

pode ser bagunça total, deve-se ter os dois momentos: de animação e descontração             

e de reflexão e oração. Não podem faltar em um encontro: 

Oração Inicial:  pode ser espontânea ou um Pai-Nosso/Ave-Maria. 

Dinâmica:  sempre muito importante para integrar todos os participantes. 

Discussão do Tema: apresentação do tema pelo que coordena o encontro,           

uma breve reflexão sobre ele e depois abrir espaço para que todos possam expor              

seu ponto de vista. 

Leitura Bíblica: que seja relacionada ao tema, sugere-se que se faça uma            

experiência de leitura Orante, meditada e com tempo, para que a Palavra seja lida,              

meditada e assumida. 

Confronto entre a palavra de Deus e a realidade: o que Jesus faria no meu               

lugar? Como posso ser melhor seguidor seu? 

Oração Final: pode-se finalizar com a dinâmica que cada participante diga           

uma palavra que mais marcou e colocar tudo no coração de Deus finalizando com              

uma oração que brota do coração e um abraço da paz.  

 

Uma dica importante: antes de iniciar um Grupo Jovem, pode existir a            

dificuldade em encontrar participantes e motivar para o início do grupo. Uma boa             

saída é promover um impulso inicial para atrair os jovens e despertar o interesse e               
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curiosidade em ir para o grupo. Um retiro de crismandos, um encontro para jovens,              

um evento ou uma ação de divulgação, são exemplos que podem funcionar como             

chamariz. 

 

2. Porque e para que um grupo de jovens?  

É preciso ficar claro, logo no início, os objetivos de se ter um grupo de jovens.                

Para que vamos reunir uma gurizada todo fim de semana, qual o motivo disso?              

Quem vai estar à frente precisa ter certa experiência, prática, mas principalmente            

amor à juventude e ao trabalho com a evangelização da juventude. É preciso ser              

alguém que aposte no jovem, que acredite na mudança que a juventude é no              

mundo. É preciso também que o líder tenha linguagem da juventude, que consiga             

conversar com cada um dos jovens.  

É preciso tomar cuidado para que o líder não lidere para si o grupo ou               

transforme o grupo a sua imagem e semelhança, tirando a liberdade dos jovens de              

pensarem e se expressarem. O grupo de jovens deve ser o lugar primordial do              

jovem poder se expressar.  

Neste sentido o primeiro passo para a criação de um grupo é escuta atenta              

aos jovens, ouvir seus anseios, recordando que cada grupo é diferente. O que dá              

certo num grupo, pode não dar certo em outro, é preciso levar em consideração as               

particularidades e a pluralidade que compõem nossa Igreja.  

No início o caminho se faz mais facilmente, pois tudo é novidade. Com o              

tempo, o grupo pode cair em uma rotina, já não satisfazendo mais os anseios dos               

jovens, e para que isso não aconteça é preciso renovação de quem está à frente.               

Sugere-se que a coordenação troque a cada dois anos, com a permanência de no              

mínimo um jovem. Exemplo: numa equipe de coordenação formada por três jovens,            

onde ao final de um ano um jovem sai e entra outro, no ano seguinte trocam os                 

outros dois e entram dois novos, sempre mantendo um para que a história e a               

continuidade possam ser garantidas.  

É importante não esquecer que o grupo é Igreja, faz parte da Igreja, por isso               

uma aproximação com a comunidade, pároco, lideranças se faz muito importante,           

auxilia para que o jovem vá conquistando seu espaço, espaço que deve ser dele.              
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Sugere-se que um ou mais jovens do grupo faça parte do conselho de pastoral da               

comunidade, com voz ativa.  

Antes de começar é importante recordar alguns pontos: 

a) cada integrante do grupo tem interesses e ideias diversas, não uma            

uniformidade de pensamento e interesses, nem mesmo de ideais; 

b) a timidez impera no momento em que o grupo inicia, pois expor as ideias e                

ter que defendê-las pode fazer com que alguns se intimidem; 

c) muitas vezes os jovens são muito egoístas em seus pensamentos, é            

preciso iluminar isso com a caridade cristã;  

d) nessa fase a gurizada é muito ativa, por isso é preciso ser dinâmico,              

mesmo que teórico, o grupo precisa ser um lugar leve de se estar; 

e) o roteiro que se propõe não é algo fechado que deve ser seguido à risca,                

ele é um subsidio para se ter uma base por onde começar, cada grupo tem toda a                 

liberdade e criatividade; 

f) é importante se chegar a um consenso sobre dia, hora e local do grupo, não                

faz bem ficar trocando sem aviso prévio ou sem o grupo todo decidir, assim como               

não faz bem proibir integrantes do grupo de poder participar de outros grupos; 

Por ser um grupo da Igreja e para a Igreja, sugere-se como caminho de              

reflexão o processo de iniciação cristã. 

 

O processo de iniciação cristã – Querigma 

A missão essencial da Igreja é a evangelização de todas as pessoas. O ato              

de evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais                

profunda identidade. A igreja existe para evangelizar. 

A evangelização não é somente anunciar Cristo ou pregá-lo, mas também,           

graças ao poder do Espirito Santo, estabelecer um ambiente e uma estrutura que             

seja tão evangélica que realmente possa proporcionar o amor entre os irmãos.            

Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam de desejo de anunciar a Cristo:             

"não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido" (At 4,20). E desta                

forma convidam todos os homens de todos os tempos a entrarem na alegria da sua               

comunhão com Cristo. (cf. 1 João 1,1-4). 
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O significado de Querigma é: Primeiro Anúncio. A palavra tem origem no            

Grego Kerissen , que significa proclamar, gritar, anunciar. Desta forma podemos          

definir que querigma é exatamente isto: apresentar, proclamar, gritar, anunciar Jesus           

Cristo, morto e ressuscitado e glorificado para termos uma experiência de mudança            

de vida, graças a fé. É experimentar e viver Jesus vivo como Salvador, Senhor,              

Messias que dá o Espirito Santo. 

O querigma é como se fosse o cimento de uma construção e base da casa               

que esta sendo erguida, que se não for bem feita ou se não for feita não terá como a                   

casa ficar de pé. Sem este primeiro anúncio, como primeira etapa da evangelização,             

será o mesmo que construirmos uma casa sobre a areia (cf. Mateus 7, 24-27) ou               

jogarmos pérolas aos porcos. (cf. Mateus 7,6). 

Os temas fundamentais do querigma são: 

1. O Amor de Deus: I Jo 3, 1 

"Vejam que a prova de amor o Pai nos deu: Que seremos chamados filhos de               

Deus, e nós de fato o somos! Se o mundo não nos reconhece, é porque também não                 

reconheceu a Deus." 

Deus nos ama como nós somos. Fomos criados para sermos livres. Deus é             

amor e tudo que procede de Deus é amor. Um amor incondicional de mãe e um                

amor firme de pai. Tudo que acontece conosco passa pela permissão de Deus para              

provar nossa fidelidade. 

2. O Pecado e suas Consequências no Mundo: Tg 1- 15 

“Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o trai e seduz; a seguir, o                

desejo concebe e dá a luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a                

morte.” 

Nos afastamos de Deus pelo pecado. Pecado é querer ser como Deus,            

esquecer-se de que somos criaturas e desejarmos que o mundo gire ao nosso redor.              

Deus nos deu o livre arbítrio e nós escolhemos ser egoístas, desobedecemos às leis              

de Deus e prejudicamos os outros e a nós mesmos. 

3. Jesus Salvador e Redentor dos Homens: At 16, 30-31 

“Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser          

salvo? Paulo e Silas responderam: Acreditem no Senhor e serão salvos você e todos              

os da sua casa.” 
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A salvação nos foi dada por Jesus. Jesus veio à Terra para nos mostrar o               

amor de Deus e se entregou à morte para nos salvar de nossos pecados. Com a                

ressurreição de Jesus somos mais que vencedores. Jesus venceu a Morte, o            

Pecado e o Diabo, os três maiores inimigos do ser humano.  

4. A Fé e a Conversão: Hb 11,1 

“A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer                 

realidades que não se veem.” 

Para que sejamos salvos é necessário crer em Jesus Cristo. A nossa            

felicidade depende da fé. Depende de estarmos “conectados” a Jesus pela fé. Se eu              

não abro o meu coração, a graça de Deus não acontece. 

5. Espírito Santo: At 1,8 

“Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força para            

serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os               

extremos da terra.” 

O Espírito Santo é promessa de Deus. É o Paráclito - Advogado - e o               

Consolador. Nossa missão é amar uns aos outros como Jesus nos amou e irmos              

nos transformando/espelhando no próprio Jesus. 

Gl 2, 20 – “Já não sou em quem vive, o Senhor vive em mim”. 

6. A Igreja, Luz dos Povos e Sacramento de Jesus: Ef 4, 14-16 

“Então, já não seremos crianças, jogados pelas ondas e levados para cá e             

para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela              

astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo o amor autêntico,              

cresceremos sobre todos os aspectos em direção à Cristo que é a cabeça. Ele              

organiza e dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações que são               

os membros, cada um com sua atividade própria para que o corpo cresça e construa               

a si próprio no amor.” 

Nossa vocação é viver como Corpo de Cristo unidos à comunidade. Os meios             

de crescimento na comunidade são: oração pessoal, comunitária e litúrgica, leitura e            

estudo da palavra de Deus, vida sacramental, ser testemunha. 

A Boa Nova consiste em anunciar Jesus, Salvador e Messias, que morreu e             

ressuscitou, foi glorificado para livra-nos do pecado e de suas consequências.           

Quando anunciamos este Evangelho, não se anuncia simplesmente um fato que           
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aconteceu a mais de dois mil anos atrás, como se fosse somente um fato histórico,               

mas se tem um objetivo claro e bem definido. Este objetivo é: tornar presente esta               

Salvação. 

Para que isto aconteça se faz necessário um encontro pessoal com Jesus,            

Senhor e Salvador e Messias, que acontece pela Fé e Conversão, que abre os              

nossos corações para receber assim uma Vida Nova que nós é revelada pelo             

Espírito Santo, que nos faz Igreja. Desta forma e dentro deste objetivo central             

podemos distinguir quatro metas a serem atingidas com a pregação do querigma.            

São elas: 

1. A Salvação 

2. A Fé e a Conversão 

3. Receber o Espírito Santo 

4. Formar a Igreja 

 

Orientações para os encontros: 

Para o desenvolvimento dos encontros propostos neste subsídio,        

apresentamos algumas orientações básicas para promover a experiência pessoal e          

comunitária dos grupos de jovens das variadas comunidades eclesiais de nossa           

Diocese, tendo como fonte cultivar a espiritualidade em alguns eixos: a Bíblia, o             

catecismo (Youcat), a doutrina social da Igreja (Docat) e a própria realidade juvenil.             

A sequência dos encontros passará pelos passos do Querigma, com algumas           

alterações. Foram pensados nesta cartilha 16 (Será que só 16?) encontros, podendo            

ser realizados quinzenalmente, sendo que fica a critério do grupo ou do animador             

realizar duas reuniões (ou até mesmo mais) de acordo com o tema e as discussões               

realizadas. O que apresentamos aqui são propostas, pistas, que podem seguidas ou            

não, de acordo com a caminhada de cada grupo. 

Os passos para realizar as experiências deste subsidio são:  

• Objetivos: Visão geral do assunto que será tratado no encontro.  

• Orientações para o animador: Os encontros seguem uma dinâmica          

diversificada. É importante para aquele que irá animar o encontro estar atento a             

essas orientações, pois poderá ser pedido providenciar algum material para o           

encontro.  
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• Acolhida: Momento de acolher a todos ou saudar os presentes,           

demonstrando que todos (as) são esperados (as) por todos com muito carinho,            

usando da criatividade livre, para que os jovens se sintam bem no grupo,             

respeitando-se a história de vida de cada um. A acolhida deve ser organizada de              

modo a integrar os interlocutores entre si e com o tema a ser refletido, e pode ser                 

preparada tanto pelo animador quanto por uma equipe previamente determinada. É           

importante o envolvimento de todos, para que os jovens possam descobrir na            

oração, uma oportunidade para expressar a Deus seus desejos, anseios,          

expectativas, e assim realizarem um encontro com o Senhor.  

• Dinâmica de acolhida mútua: Uma dinâmica para facilitar o entrosamento,           

quebrar o gelo e fazer com que todos se sintam à vontade no grupo que está se                 

configurando.  

• Retomando o Encontro Anterior: Momento em que se faz a memória do             

encontro anterior. O animador deverá trazer presente pontos fortes que surgiram nas            

partilhas, vivências ou testemunhos que marcaram. Nesse momento também se          

abre espaço para a partilha do gesto concreto.  

• Deus nos chama a ver a realidade: Neste momento o grupo é convidado a               

refletir a sua realidade à luz do tema que está sendo proposto. Além do conteúdo               

formativo, temos o fato da vida para ajudar a pintar o quadro da realidade juvenil. No                

final, sempre algumas perguntas para auxiliar na discussão do tema. O animador            

deverá também provocar outros questionamentos e conduzir a discussão para que           

todos demonstrem sua opinião sobre o assunto. Deve estar atento para que aqueles             

participantes “mais quietinhos” possam também manifestar o seu pensamentos.  

• Deus nos fala pela Bíblia: Aqui a experiência é aproximar os jovens com a               

Palavra de Deus, procurando reconhecer que por meio dela nos encontramos com o             

amor de Deus que nos orienta, nos fortalece e renova. É um estímulo a aprender a                

rezar com a Palavra e a discernir os passos de nossa juventude. O animador deverá               

também estar atento a dinâmica deste momento, que pode ter propostas diferentes            

em cada encontro.  

• Aprofundando o ensinamento da Palavra: É o momento de buscar           

compreender o que Palavra de Deus diz, entender o texto para o atual contexto. O               

animador poderá também provocar uma leitura orante da Palavra, usar da           
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criatividade para proclamar os textos sagrados. Optou-se por colocar apenas as           

citações bíblicas como forma de estimular o uso da Bíblia (por isso é importante que               

em todas as reuniões os jovens tragam suas bíblias).  

• A Igreja caminha conosco: Inspirados no Catecismo Jovem é o momento            

de estudo e reflexão do que o magistério da Igreja que dizer para o jovem.  

• A Igreja nos ensina a praticar a caridade: Inspirados na Doutrina Social da              

Igreja o momento de estudo e reflexão com pistas de como podemos viver de forma               

mais profunda o cristianismo.  

• Compromisso: É o momento de integrar a vida com a fé, valorizando os              

gestos e compromissos assumidos no grupo. A cartilha traz algumas propostas, mas            

também enquanto grupo e de acordo com a realidade pode-se assumir outros gestos             

concretos. 

• Avaliação do encontro: É fundamental avaliar o desenvolvimento do          

trabalho e sua influência no entendimento e contribuição a serviço do crescimento e             

amadurecimento da fé. É um processo individual e comunitário que envolve a todos,             

primando para que os encontros possam ser bem vividos e aproveitados. O            

animador deverá provocar uma rápida discussão sobre o que o grupo acabou de             

vivenciar no refletindo. É importante sempre retomar os pontos fortes, significativos,           

ver o que deu certo e do contrário, buscar acertar da próxima.  

• Oração final: Indica que é o momento de apresentar a Deus as vivências e               

discussões como dom e graça a partir das quais se abrem novas maneiras para a ler                

a vida à luz de novos valores e ensinamentos que a Palavra de Deus nos oferece. O                 

animador pode provocar uma síntese do encontro, do que foi refletido e discutido,             

dirigindo-se a Deus para agradecer, suplicar e louvar. 

 

Vamos lá? Agora é hora de colocarmos em prática toda a teoria que lemos.              

Iniciamos primeiro vendo quem somos.  
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1º Encontro “Quem eu sou?” 

Objetivos: Favorecer o autoconhecimento e a valorização de cada um.          

Conhecendo um pouco mais quem é este que está do meu lado e caminhará comigo               

nos encontros que se sucederão.  

Orientações para o animador: organizar que todos tenham papel, caneta e           

uma cartolina ou cartaz para a dinâmica. Ver um aparelho (pode ser um smartphone              

ou outro) com música. Dispor as cadeiras em círculo. (Se for o primeiro encontro de               

um grupo de jovens, isso se faz ainda mais necessário). 

Acolhida:  

Animador: Com este encontro, estamos iniciando uma caminhada de encontro          

com o Mestre Jesus, não caminhamos sozinhos, caminhamos juntos, por isso não            

estamos sozinhos aqui. Como no seu tempo Jesus “chamou os que Ele quis para              

estar com Ele” (Mc 3,13s), hoje também ele nos chama e quer estar conosco.  

Dinâmica de acolhida mútua: Riqueza dos nomes 

Material: Tiras de papel ou cartolina, pincel atômico ou caneta hidrográfica,           

cartaz para escrever as palavras montadas ou quadro-negro. 
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Descrição: Os participantes do grupo são convidados pelo animador a andar           

pela sala se olhando, enquanto uma música toca. Quando o som para, escolher um              

par e ficar ao lado dele (a). Cumprimentar-se de alguma forma, com algum gesto              

(aperto de mão, abraço, beijo no rosto e etc). Colocar novamente os pares a andar               

pela sala (desta vez são os dois andando juntos). Assim que para a música, devem               

se associar a outro par (fica o grupo com quatro pessoas). Cada participante do              

grupo composto de quatro pessoas recebe uma cartolina e coloca nela seu nome             

(tira de papel também serve). Após mostrar o nome para os outros três             

companheiros, os participantes deste pequeno grupo juntarão uma palavra com          

estas sílabas (servem apenas as letras). Exemplo: Anderson + JÚlio + DAiane =             

Ajuda; Airton + RoMIlton + ZAira + SanDEr = Amizade 

Mensagem: Colocar a palavra formada num cartaz ou cartolina e o grupo            

falará sobre ela e sua importância na vida. É uma forma primeira de apresentação e               

de perceber quem sou.  

Deus nos chama a ver a realidade: como me sinto no mundo? Sou mais um                

ou me sinto realmente importante? O quero ser? (ou, sou feliz?) Quais meus             

sonhos? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Texto Bíblico: Jeremias 1, 4-5 

Animador: O tema da vocação profético, dividido em chamado e envio,           

emoldura o texto que acabamos de ouvir. A vocação inclui escolha, consagração e             

nomeação, implica também em saber quem eu sou e o que eu quero para minha               

vida.  

Aprofundando o ensinamento da Palavra:  

Animador: É necessário não ter medo de anunciar o Evangelho. O Papa            

Francisco nos lembra que o profeta Jeremias também teve medo, mas Deus o             

fortaleceu. "Não tenham medo! Quando vamos anunciar Cristo, Ele mesmo vai à            

nossa frente e nos guia. Ao enviar os seus discípulos em missão, Jesus prometeu:              

‘Eu estou com vocês todos os dias’". 

A Igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat nº 1: Para que estamos no mundo? 
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Leitor 1: Estamos no mundo para conhecer e amar Deus, para fazer o bem              

segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. Ser pessoa humana significa vir de                 

Deus e ir para Deus. Nós vimos de mais longe que dos nossos pais. Nós vimos de                 

Deus, do qual provém toda a felicidade do Céu e da Terra, e somos esperados na                

Sua eterna e ilimitada bem-aventurança.  

Leitor 2: Entretanto, vivemos neste mundo. De vez em quando, sentimos a            

proximidade do nosso criador; frequentemente, não sentimos mesmo nada. Para          

encontrarmos o caminho para casa, Deus enviou-nos o Seu Filho, que nos libertou             

do pecado, nos salvou de todo o mal e nos conduz infalivelmente à verdadeira Vida.  

A Igreja nos ensina a praticar a caridade:  

Animador: Docat nº 5: Por que é que Deus criou o homem e o mundo? 

Leitor 1: Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que o              

amemos como Ele nos ama. Ele quer reunir-nos na grande família da sua Igreja.  

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Sugestão: até o próximo encontro vamos buscar nos conhecer um pouco           

mais, buscar ver porque somos do jeito que somos. Buscar encontrar 10 qualidades             

e 10 defeitos de cada um e anotar elas.  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Senhor Jesus, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave            

convite: “Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos dê              

sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir Tua voz. Maria, Mãe da              

Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amém.  

Conclusão com sinal da cruz e abraço fraterno entre todos.  
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2º Encontro: Jesus, nosso amigo e salvador. 

Objetivo: Experimentar a presença salvífica de Jesus, como amigo e          

companheiro, para melhor relacionar-se com Ele e com os outros. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  
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Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Dinâmica de apresentação 

Objetivo: conhecimentos mútuos, memorização dos nomes e integração        

grupal. 

Desenvolvimento: Cada um dirá o próprio nome acrescentando um adjetivo          

que tenha a mesma inicial do seu nome. Exemplo: Roberto Risonho. 

O seguinte repete o nome do companheiro com o adjetivo e o se apresenta              

acrescentando um adjetivo para o seu nome e assim sucessivamente. 

Exemplos: Roberto Risonho, Nair Neutra, Luzia Linda, Inácio Inofensivo. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior. Não apresentamos fórmulas aqui, pois é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Diz a Bíblia “que quem encontra um amigo, encontra um tesouro”.            

Jesus se revela o nosso melhor amigo. Sincero, verdadeiro, sem falsidade ou            

fingimento. Não fomos criados para sermos ilhas, isolados de tudo e todos. Ninguém             

pode ser uma ilha. Temos necessidade de se relacionar com pessoas especiais que             

chamamos de amigos.  

Leitor 1: Jesus viveu em nosso meio e também teve amigos. Eram 12 homens              

chamados discípulos. Discípulos são seguidores, pessoas amigas que caminham         

juntas. Eles comiam juntos, oravam, cantavam e enquanto andavam pelas ruas           

aprendiam a palavra de Deus conversando.  

Leitor 2: Dentre os doze, três eram mais chegados a Jesus. Pedro, Tiago e              

João eram os que mais andavam com o Mestre. João tinha o costume de abraçar               

Jesus e encostar a cabeça no coração Dele. Pedro era falante e agitado, por isso às                

vezes se precipitava e era corrigido. Judas Iscariotes a quem Jesus deu o pão              

especial molhado era seu amigo e sabia que era traidor e não amigo verdadeiro.              

Lázaro também era amigo de Jesus e até chorou por ele. 

Leitor 1: Os verdadeiros amigos são aqueles com os quais podemos contar            

tanto nos momentos felizes, como nos momentos de sofrimentos e de dor. Jesus             
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nos mostra que não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não precise de um              

ombro amigo nas horas mais difíceis.  

Leitor 2: Os amigos de Jesus não eram os melhores e nem tinham muitas              

qualidades. Homens simples, pescadores, mas eram os amigos que Jesus depositou           

sua confiança e predileção, o que mais tarde os tornou “Coluna da Igreja” (Gl 2,9).  

Perguntas para reflexão:  

1. Qual o significado de uma amizade verdadeira?  

2. O texto nos mostra que Jesus tinha variados amigos, cada um com uma              

personalidade distinta. Entretanto a atitude de Jesus com todos era a mesma. O que              

podemos aprender com a atitude de Jesus?  

3. Você teria a mesma atitude de Jesus com seus diferentes de amigos? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto e, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: João 15, 15-19.  

Refletindo o texto:  

1. O que evangelista quer nos dizer quando fala que nós somos amigos de              

Jesus?  

2. “Ninguém tem maior amor do que aquele dá a sua vida por seus amigos”,               

você seria capaz de se sacrificar por seus amigos? De que forma? 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: O mundo (João trata o mundo com sentido negativo, com domínio            

de Satanás) pode amar os seus, que estão do seu lado (mais que amor é egoísmo                

partilhado); o mundo odeia Jesus e os que o seguem. Há uma correspondência             

rigorosa: não reconhecem os enviados de Jesus, porque não reconhecem nem a            

Jesus nem aquele que o enviou.  

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 60: Por que razão Jesus é o maior modelo do mundo? 

Leitor 1: Jesus é singular não apenas porque nos mostra a verdadeira            

essência de Deus, mas também porque é o verdadeiro ideal do ser humano. Jesus              

foi mais que um ser humano ideal. Até os pretensos seres humanos ideais são              

pecadores. Por isso, nenhum ser humano pode ser a medida do ser humano. Jesus,              

por seu turno, não cometeu pecado.  
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Leitor 2: Só com Jesus Cristo, “em tudo igual a nós, exceto o pecado” (Hb               

4,15), compreendemos o que significa o “ser humano” e o que faz a humanidade ser,               

no mais autêntico sentido da expressão, digna de amor. Jesus, o Filho de Deus, é o                

ser humano verdadeiro por excelência. N’Ele reconhecemos o que Deus pretende do            

ser humano. 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 61: Para a pessoa, o que quer dizer ser social? 

Leitor 1: Os animais juntam-se em bandos; formam hordas ou reúnem-se em            

rebanhos – os seres humanos, pelo contrário, têm comunidade. Deus, que é ele             

mesmo na profundidade do seu ser comunidade e relação, criou os homens como             

seres de relação de um modo especial: uma eleição consciente e livre, os homens              

assumem e formam nelas as suas responsabilidades.  

Leitor 2: Os seres humanos são dependentes de múltiplas relações, estão           

como que incluídos numa rede com outros homens e reconhecem a necessidade de             

um trabalho em conjunto. Em todas as comunidades, os homens estão ligados por             

um princípio de unidade (família, nação, clube desportivo, Igreja, etc.), em que            

cuidam da sua história e preparam o seu futuro.  

Meditação e Partilha: 

1. Jesus é nosso modelo de amizade, qual o tempo que você dedica com este               

amigo?  

2. O que para você significa a amizade com Jesus?  

Compromisso:  

Animador: A amizade de Jesus era uma amizade baseada na gratuidade.           

Jesus não esperava nada de seus amigos, Ele manifestava o amor de Deus Pai na               

sua amizade. Para o próximo, cada um de nós terá a missão de trazer um amigo que                 

ainda não participa de nosso grupo.  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  
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Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Deus nosso Pai, enviaste o vosso Filho Jesus para morar entre            

nós e ser exemplo de humildade e doação. Dai-nos também a força para seguirmos              

os seus passos até a vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na               

unida 
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3º Encontro: O Amor de Deus 

Objetivos: é abertura do caminho querigmático, o principal objetivo deste          

encontro é mostrar o amor de Deus mostrado presente a humanidade na pessoa de              

Jesus Cristo. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez. Como foi compromisso de nosso último encontro cada um trazer um             

amigo, acolher bem estes que estão vindo pela primeira vez para que se sintam              

motivados a continuar e a retornar. 

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica. 

Dinâmica de acolhida mútua: Números 

Objetivos: Conhecimentos Pessoais. 

Material: Cartões com números diferentes. 

Desenvolvimento: Cada participante recebe um número que não deve ser          

mostrado para ninguém. Dada a ordem, cada um vai procurar o número igual e não               

acha. 

Comentam-se as conclusões tiradas (Somos únicos e irrepetíveis perante ao          

outro). 

Retomando o Encontro Anterior: No encontro passado refletimos sobre o          

tema da amizade com Jesus Cristo e entre nós. Quem você trouxe para esse              

encontro, conforme o combinado no encontro passado? Vamos apresentar e dar as            

boas-vindas para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Acolher a todos com             

um abraço fraterno. 

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Deus nos ama acima de tudo e de todos, para Deus somos todos              

importantes. 
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Leitor 1: Rafaela é uma criança feliz que ama ir à Igreja com a mãe, nas horas                 

livres em casa ela desenha o céu e os anjinhos. Por vezes, inclusive pensou e               

verbalizou com a mãe que queria ser freira. 

Leitor 2: Todavia, nem sempre a vida se apresenta da forma como            

gostaríamos, nem sempre tudo são rosas. Aos 12 anos Rafaela descobriu uma            

doença grave que a fez revoltar-se com Deus, pois todos diziam a ela que deveria se                

confortar, pois Deus queria assim e era necessário que ela passasse por isso. Em              

meio as dores ela, que amava a Deus, já não sentia mais o amor de Deus. 

Leitor 3: Rafaela é uma menina que perdeu a fé não por ela mesma, mas pela                

forma como as pessoas lhe falavam de Deus. Não perdeu a fé em Deus, mas a fé na                  

imagem que transmitiram de Deus para ela.  

Perguntas para Reflexão: 

1) Que imagem de Deus você tem? 

2) Que imagem de Deus você transmite? 

3) Deus quer a nossa dor? 

4) Quando sofremos, Deus deixa de nos amar? 

Mensagem: ajudar aos jovens a perceberem que Deus nos ama acima de            

tudo, que não quer nosso mal, nossa dor e a morte ou doença não é vontade de                 

Deus e, se em momentos como esse não se souber o que falar para consolar uma                

pessoa o melhor é calar e fazer-se presente.  

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: vamos iluminar nossa conversa com a palavra de Deus, pois ela é             

sempre a fonte inspiradora para nossas ações e nossos passos. 

Texto Bíblico: I Jo 3, 1-3 

Aprofundando o ensinamento da Palavra:  

Leitor 1: Um filho se assemelha naturalmente a seu pai. Pode ser também que              

imita sua conduta. Por isso a filiação com Deus, através do batismo nos faz              

semelhantes a Deus. A semelhança já temos e pode ir crescendo à medida que              

vamos nos aproximando mais de Jesus Cristo.  

Leitor 2: Ser filho significa que ser fruto de um amor de duas pessoas. Ser               

chamado filho de Deus significa que Deus nos ama desde antes de nossa             

concepção, somos filhos amados de Deus.  
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A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 37: De que modo Deus é “Pai”? 

Leitor 1: Veneramos Deus, antes de mais nada, por ser Pai, porque Ele é o               

Criador e Se encarrega das criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de               

Deus, ensinou-nos a considerar o Seu Pai como nosso Pai, e abordá-lo mesmo             

como Pai nosso.  

Leitor 2: Diversas religiões pré-cristãs conheciam já o título divino de “Pai”.            

Antes de Jesus Cristo, Deus já era abordado em Israel como Pai (Dt 32, 6; Ml 2,10),                 

e sabia-se também que Ele era como uma Mãe (Is 66,13); o pai e a mãe                

representam, na experiência humana, a origem e a autoridade, a proteção e o             

sustento. Jesus mostrou-nos como Deus é realmente Pai: “Quem me vê, vê o Pai”              

(Jo 14,9). Na parábola do Filho Pródigo (Lc 15,11-32), Jesus toca no profundo             

desejo humano de um Pai misericordioso.  

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 03: O que significa Deus para nosso agir? 

Leitor 1: Se Deus é o autor de todo o cosmos, então ele é também a medida                 

de tudo o que deve existir. Toda a ação será medida em relação a Ele e ao seu                  

plano. Nele podemos saber o que é agir bem. Dito de um modo simples: Deus               

escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que é a                  

norma e a regra de uma vida boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário,                 

porque já antes Deus agiu neles amorosamente.  

Meditação e Partilha: 

1) Você já tinha parado para pensar neste amor que Deus tem por ti? 

2) Você sente que Deus é um Pai para ti ou o sente distante? 

3) O que você leva de “novo” para a sua vida? 

Compromisso: Animador pode ver com o grupo um compromisso, que pode           

ser até um abraço fraterno e verdadeiro em cada um dos membros do grupo. 

Avaliação do encontro: uma roda de conversa sobre como foi o encontro e o              

que cada um leva consigo para a vida. 

Oração final: Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e          

religiosas e após o animador reza a oração. 
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Animador: Ó Deus, que por amor nos criaste, venha em socorro das nossas             

necessidades e de todas as nossas fraquezas, trata-nos como a filhos amados teus.             

Por Cristo nosso Senhor. Amém. Finalizar com sinal da Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Encontro: Deus nos ama 

Objetivo: mostrar ao jovem o quanto Deus o ama e o quanto ele é importante               

para Deus. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: TEIAS DE AMIZADE 

Orientação: O animador deverá preparar previamente a dinâmica.  

Material: Um rolo (novelo) de fio ou lã.  

Descrição: Dispor os participantes em círculo. O animador toma nas mãos um            

novelo (rolo, bola) de cordão ou lã. Em seguida prende a ponta do mesmo em um                

dos dedos de sua mão. Pedir para as pessoas prestarem atenção na apresentação             

que ele fará de si mesmo. Assim, logo após se apresentar brevemente, dizendo que              

é, de onde vem, o que faz, como enxerga o grupo, etc., joga o novelo para uma das                  

pessoas à sua frente. Esta pessoa apanha o novelo e, após enrolar a linha em um                

dos dedos, irá repetir o que lembra sobre a pessoa que terminou de se apresentar e                

que lhe atirou o novelo. Após faze-lo, essa segunda pessoa irá se apresentar,             

dizendo quem é, de onde vem, o que faz etc... Assim se dará sucessivamente, até               

que todos do grupo digam seus dados pessoais e se conheçam. Como cada um              
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atirou o novelo adiante, no final haverá no interior do círculo uma verdadeira teia de               

fios que os une uns aos outros. 

Mensagem: Todos somos importantes na imensa teia que é a vida; ninguém            

pode ocupar o seu lugar. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior. Não apresentamos fórmulas aqui, pois é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Deus ama e cuida de cada um de nós. Nos chama pelo nome e               

conhece a cada um de nós como um pai conhece seu filho. Permitir esse cuidado               

amoroso de Deus em nossa vida depende exclusivamente de cada um de nós.             

Somos livres para se deixar amar por Deus ou para fugir de seu amor.  

 Fato da Vida.  

Leitor 1: Paola é uma jovem de 16 anos que pratica esporte e gosta de estar                

na companhia de amigos. Vive uma vida tranquila, estuda, gosta de internet e             

sempre cumpre com seus deveres escolares e na família. Não faz questão de ir à               

Igreja ou participar do grupo de jovens, pois acha isso tudo um saco.  

Leitor 2: André é amigo de Paola, eles têm a mesma idade, são colegas de               

escola, gostam de coisas parecidas. André, por sua vez, sente necessidade de estar             

junto com o seu grupo de amigos que se reúnem no salão da Igreja, ajuda na                

catequese de sua comunidade e participa das celebrações.  

Leitor 3: São dois jovens que gostam das mesmas coisas. O que diferencia os              

dois é a escolha que cada um faz. Cada opção terá muitos reflexos em nossa vida.                

Optar por Deus é sentir-se revigorado por seu amor. Ele chama a cada um de nós                

para si para que sintamos esse amor, e nos concede dons para levarmos esse amor               

àqueles que precisam. 

 Perguntas para reflexão:  

1. Que diferenças você notou na vida de Paola e André?  

2. Você conhece algum amigo que é parecido com a Paola?  

3. E você, se identifica mais com a Paola ou com o André? 

4. O que faz eles serem diferentes?  
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Mensagem: Os dois são pessoas boas, mas um se abriu ao amor de Deus. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Pode-se fazer um exercício para que cada jovem substitua o nome            

de Jacó e de Israel com o próprio nome. Ler atentamente o texto, se possível, repetir                

de forma pausada 

Texto Bíblico: Isaías 43, 1-5 

1. No texto bíblico “Deus te chama pelo nome”... você sente este chamado de              

Deus? Como você se sentiu ao ler o teu nome no texto? 

2. “Somos preciosos aos olhos de Deus”... qual o sentido de ser precioso para              

Deus? Você se sente precioso aos olhos de Deus?  

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: No passado, Deus escolheu o patriarca Jacó, o formou, lhe impôs            

um nome novo, o conduziu e o protegeu nas andanças e lhe deu uma descendência.               

Com coerência histórica, repete a ação com o povo: forma-o, dá-lhe um nome, o faz               

superar graves perigos, toma-o como posse; comprometido com ele, o resgata. O            

amor que Deus tem por ti é o mesmo amor que acabamos de ler, um amor                

incondicional e gratuito. 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 2: Por que Deus nos criou?  

Leitor 1: Deus nos criou por livre e desinteressado amor. Quando uma pessoa             

ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso              

ela parece-se com o seu Criador.  

Leitor 2: Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-l’O de um modo            

humano e dizer: Ele criou-nos a partir do “excesso” de Seu amor. Ele queria partilhar               

de Sua infindada alegria conosco, criaturas do Seu amor. 

 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 28: Como se relacionam a Doutrina Social e a fé? 

Leitor 1: Nem todos os que se empenham social e politicamente são por isso              

mesmo cristãos. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se cristão se           

não se empenhar socialmente. O evangelho obriga veementemente o homem a           

empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade e pela paz. 



36 
 

Leitor 2: quando Jesus anuncia a irrupção do Reino de Deus, não cura e salva               

apenas pessoas individuais; começa também por iniciar uma nova forma de           

comunidade – um reino de paz e de justiça. É verdade que só Deus pode trazer                

finalmente este reino. 

Leitor 3: No entanto, os cristãos devem trabalhar por uma sociedade melhor.            

Eles devem construir uma cidade do homem “a qual será tanto mais humana quanto              

mais corresponder ao Reino de Deus” (CS,63). Quando Jesus compara o Reino de             

Deus ao fermento que lentamente leveda uma grande medida de massa (Mt 13,33),             

indica o modo como os cristãos devem agir na sociedade.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Você se sente amado e precioso por Deus? 

3. Você se sente chamado a ser hoje o construtor do Reino de Deus? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Sugestão: vamos buscar fazer a experiência do amor de Deus manifestado           

em nosso irmão e irmã que sofre. Para isso, iremos pensar em alguém que              

necessite do amor de Deus e durante a semana, vamos fazer uma visita a fazer a                

experiência de partilhar esse amor que nos une e nos faz irmãos em Jesus. 

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Deus, meu pai, me coloco neste momento em tuas mãos, aprendi            

hoje que teu amor por mim é maior do que tudo e que tu desejas que eu seja um                   

colaborador teu, inspira em meu coração um desejo sempre ardente de ser um             

colaborador na construção do teu reino de justiça e de paz. Amém.  

Conclusão com sinal da cruz e abraço fraterno entre todos.  
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5º Encontro: O Pecado e suas Consequências no Mundo. 

Objetivos:  

Mostrar ao jovem que o pecado e o erro fazem parte da vida humana, todavia               

temos um mediador que nos reconcilia com Deus Pai: Jesus Cristo.  

Orientações para o animador:  

Preparar o espaço com uma Bíblia e alguns ramos secos ou de espinhos.             

Acolher a todos. Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que             

estão indo pela primeira vez. 

Acolhida:  

Escolher um canto. Acolhida Espontânea. Aqui entra a criatividade do          

animador e do grupo. 

Dinâmica de acolhida mútua:  

Material: uma folha branca com um ponto escuro ou mancha, bem no centro             

da mesa. 
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Desenvolvimento: mostrar ao grupo a folha com o ponto ou mancha no centro.             

Depois de um minuto de observação silenciosa, pedir que se expressem           

descrevendo o que viram. Provavelmente a maioria se deterá no ponto escuro.            

Pedir, então, que tirem conclusões práticas. 

Exemplo: em geral, nos apegamos nos aspectos negativos dos         

acontecimentos, das pessoas, esquecendo-nos do seu lado luminoso que, quase          

sempre, é maior. 

Retomando o Encontro Anterior:  

No último encontro o nosso gesto concreto foi de visitar alguma pessoa,            

amigo ou conhecido e fazer a experiência de partilhar o amor de Deus. Como foi a                

experiência? Já tinha feito uma visita assim antes? 

Deus nos chama a ver a realidade:  

Nossa sociedade costuma julgar e condenar mais do que acolher e valorizar.            

Temos um ditado popular que nos diz: “muitos irão te condenar por apenas 1 erro               

que fizeres e não valorizar os 99 acertos que tiveste”. Como podemos mudar isso? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: vamos agora iluminar nossa vida com a palavra de Deus. 

Texto Bíblico: 1 Cor 3,1-4 

Aprofundando o ensinamento da Palavra:  

Leitor 1: Paulo chama a atenção da comunidade de Corinto, pois ainda não             

haviam compreendido que Deus é Pai e eles eram todos irmão entre si. Chama-os              

de crianças e crianças birrentas ainda, pois ficam disputando qual pregador seguem            

e esquecem que são todos de Cristo. 

Leitor 2: Muitas vezes em nossas comunidades e grupos fazemos a mesma            

coisa, esquecemos de Cristo e ficamos brigando entre nós, jogando os erros de uns              

contra os outros. O que Paulo chama a atenção é para o Amor que Deus tem por                 

cada um de nós e o perdão que Ele nos oferece quando erramos.  

A Igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat nº 67: O que é pecado? 

Leitor 1: o cerne do pecado é a rejeição de Deus e a recusa de aceitar o seu                  

amor. Isto se revela no desdém pelos seus mandamentos. 
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Leitor 2: o pecado é mais do que um comportamento errôneo; é também uma              

fraqueza física. Na natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom             

é a recusa do Bem por excelência, isto é, a recusa de Deus. O pecado, a sua mais                  

profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus e, com isso, a separação da               

fonte da Vida, daí que a morte seja também a consequência do pecado: Jesus              

sofreu a rejeição de Deus no seu próprio corpo. Ele tomou sobre Si a violência               

mortal do pecado para ele não nos atingir. É nesse sentido que usamos a palavra               

“redenção”. 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade:  

Animador: Docat nº 51: o pecado também tem uma dimensão social? 

Leitor 1: o pecado é sempre um ato consciente e livre de uma pessoa, mas               

que tem consequências também no campo das relações e na sociedade em geral.             

Por isso é que o pecado tem simultaneamente uma dimensão pessoal e uma             

dimensão social: é mau para a própria pessoa, mas fere igualmente a sociedade e              

danifica os outros “e assim reforça-se e expande-se, e torna-se fonte de outros             

pecados, condicionando o comportamento dos homens” (SRS, 36). 

Leitor 2: basta tomar como exemplo os sistemas políticos que exercem um            

poder ilegítimo ou que não protegem as minorias. O pecado nunca é uma fatalidade,              

e até as estruturas pecaminosas são alteráveis. Reconhecer e identificar o pecado é             

o primeiro passo para que alguém se possa libertar dele. Jesus Cristo veio para nos               

libertar da prisão do pecado. A criação, que estava envolvida pelo pecado, foi             

libertada por Jesus Cristo para o amor e para a justiça. A “civilização do amor”               

começa com a conversão do indivíduo e com a sua reconciliação com Deus.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Você sabia que teu pecado afetava toda a sociedade? 

Compromisso:  

Examinando mais de perto perceberemos que a pobreza não é um acaso,            

mas o resultado de estruturas econômicas, sociais e políticas. Essa pobreza exige            

de nós cristãos uma ajuda. Que tal arrecadar alimentos e doar a uma família pobre               

de nosso bairro ou de nossa comunidade? 
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Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Senhor Jesus queremos aqui diante de tua presença reconhecer          

que somos pecadores e que nosso pecado afeta a sociedade toda. Ajuda-nos a não              

cair em tentação e a ver-te em cada um dos nossos irmãos mais necessitados.              

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Encontro: Pecamos e agora? 

Objetivo: mostrar ao jovem que apesar das consequências de seu pecado no            

mundo, Jesus Cristo quer nos salvar, basta que nos abramos a Ele e mudemos de               

vida. 
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Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: O outro Lado 

Objetivos: ver o objetivo comum do grupo. Processo de comunhão e união.            

Análise da realidade. 

Desenvolvimento: (não dizer o objetivo da dinâmica). 

O coordenador pede a todos que se coloquem no fundo da sala ocupando             

toda parede. Pede silêncio absoluto, muita atenção para a ordem que vai ser dada e               

que sejam rigorosamente fieis a ela. Deve manter silêncio durante a dinâmica. 

A ordem é a seguinte: Vocês deverão procurar como grupo, atingir o outro             

lado da sala, da forma mais rápida possível e mais eficiente.  

Repete-se a ordem várias vezes. 

O coordenador dirá que a ordem não foi cumprida, pede ao grupo que             

recomece. Repita a ordem várias vezes, pedindo que haja silêncio. 

NOTA: É bom que haja obstáculos pelo meio da sala (cadeiras, por exemplo)             

dificultando a passagem. Ele considerará a tarefa cumprida quando julgar que o            

grupo se aproximou do ideal alcançando o outro lado unido, obedecendo ao ritmo             

um dos outros, tendo incluindo todos na travessia. 

Deus nos chama a ver a realidade:  

Fazer comentários sobre tudo que observaram e sentiram: 

– Como cada um se sentiu? 

– Quem se sentiu esmagado e desrespeitado? 

– Quem mais correu ou empurrou? 

– De que forma as lideranças foram se manifestando??? 

– Houve desistência no meio do caminho? 

– Surgiram animadores??? 

Animador: Já refletimos nos encontros anteriores os valores que constroem o           

ser humano e o acompanham durante toda a história. Os valores que não passam, a               

gente não pode pegá-los com a mão nem tocar neles, mas sabemos que eles              
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existem e são percebidos a partir da nossa vida enquanto jovens. Por exemplo: a              

justiça, a fraternidade, a solidariedade... 

Leitor 1: Esses valores não mudam; o que muda é a forma como são              

vivenciados ao longo dos séculos. Se estes valores estão ausentes da sociedade,            

todos sofremos muito.  

Leitor 2: O Reino de Deus se manifesta em sinais concretos. Ele já começa              

aqui entre nós jovens e se expande. Que sinais do Reino de Deus, que se traduz em                 

valores importantes para a nossa vida enquanto cristãos, nós encontramos em           

nossa comunidade? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Tiago 1, 13-15 

Leitor 1: Pecado é querer ser como Deus, esquecer-se de que somos            

criaturas e desejarmos que o mundo gire ao nosso redor. Deus nos deu o livre               

arbítrio e nós escolhemos ser egoístas, desobedecemos às leis de Deus e            

prejudicamos os outros e a nós mesmos. 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: Suportar a provação é um ato ou uma prova que o homem ama a               

Deus. O pecado não vem de Deus, vem da liberdade humana que ainda não sabe               

discernir entre o bem e o mal e por vezes escolhe o mal.  

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 229: O que faz uma pessoa arrependida? 

Leitor 1: do exame de consciência da culpa pessoal surge o desejo de             

melhorar; isto se chama “arrependimento”. A ele chegamos quando reparamos na           

contradição entre o amor de Deus e nosso pecado. Então, enchemo-nos de dor pelo              

nosso pecado, propomo-nos a mudar nossa vida e depositamos toda nossa           

esperança na ajuda de Deus.  

Leitor 2: a realidade do pecado é frequentemente suplantada. Alguns          

acreditam até que o sentimento de culpa deve ser tratado apenas psicologicamente.            

No entanto, os autênticos sentimentos de culpa são importantes. É como num            

automóvel: quando o velocímetro mostra que a velocidade foi excedida, não é o             

velocímetro que tem culpa, mas o condutor. Quanto mais perto estivermos de Deus,             
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que é todo luz, tanto mais nítidos se revelam os nossos lados sombrios. Deus,              

contudo, não é uma luz que queima, mas uma luz que cura, daí que o               

arrependimento nos impele a caminhar para a luz em que nos tornamos totalmente             

saudáveis.  

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 19: Por que é que o núcleo do pecado é a alienação do                

homem? 

Leitor1: Enquanto olhar para si mesmo de um modo egoísta, o homem se             

atrofia. Nós somos feitos de tal modo que não nos bastamos a nós mesmo.              

Precisamos da sociedade, precisamos da libertadora orientação para o sentido e           

para a origem de nosso ser, em última instância, para Deus. Temos de sair de nós                

mesmos, porque fomos criados para o amor. Na medida em que amamos, nessa             

medida excedemo-nos a nós mesmos – em direção aos outros e, em última             

instância, em direção a Deus. 

Leitor 2: Fechar-se em si mesmo é sinônimo de pecar. Quem não ama (ou              

não pode amar), vive na autoalienação. Isto vale também para toda a sociedade.             

Onde o consumo e a produção, a sobrevivência técnica têm prioridade, aí falta a              

solidariedade e de real humanidade. Tal sociedade não está para o homem, mas o              

homem para a sociedade.  

Meditação e Partilha: 

1. Você concorda que o pecado individual afeta o social?  

2. O que podemos fazer para mudar a estrutura social que aí está? 

3. Você se sente chamado a ser hoje o construtor do Reino de justiça hoje?               

Abandonando a condição de pecado? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  
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Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Ó Deus que inspiraste Santo Agostinho a nos dizer “se não amas             

o teu irmão que tens diante dos teus olhos, também não podes amar a Deus que                

não vês”, ajuda-nos a ver-te em nossos irmãos, sobretudo nos mais necessitados e             

mais afastados de nossas comunidades. Por Cristo, teu filho, na unidade do Espírito             

Santo. Amém.  

Conclusão com sinal da cruz e abraço fraterno entre todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

7º Encontro: Jesus Cristo 

Objetivo: Ajudar o jovem a compreender melhor quem é Jesus Cristo. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Abre o olho 

Participantes: 2 pessoas. 

Material: Dois panos para fechar os olhos e dois chinelos ou porretes feitos             

com jornais enrolados em forma de cassetete. 

Descrição: Dois voluntários devem ter os rostos cobertos e devem receber um            

chinelo ou porrete. Depois devem iniciar uma briga de cegos, para ver quem acerta              

mais o outro no escuro. O restante do grupo apenas assiste. Assim que inicia a               

“briga”, o coordenador faz sinal para o grupo não dizer nada e desamarra a venda               

dos olhos de um dos voluntários e deixa a briga continuar. Depois de tempo              

suficiente para que os resultados das duas situações sejam bem observados, o            

coordenador retira a venda do outro voluntário e encerra a experiência. 

Conclusão: Abre-se um debate sobre o que se presenciou no contexto da            

sociedade atual. A reação dos participantes pode ser muito variada. Por isso, é             

conveniente refletir algumas posturas como: indiferença x indignação; aplaudir o          

agressor x posicionar-se para defender o indefeso; lavar as mãos x envolver-se e             

solidarizar-se com o oprimido, etc. Alguns questionamentos podem ajudar, primeiro          

perguntar aos voluntários como se sentiram e o porquê. Depois dar a palavra aos              

demais participantes. Qual foi a postura do grupo? Para quem torceram?  

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          
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presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Com base na dinâmica que acabamos de fazer, vamos conversar           

um pouco mais.  

1) O que isso tem a ver com nossa realidade?  

2) Quais as cegueiras que enfrentamos hoje?  

3) O que significa ter os olhos vendados?  

4) Quem estabelece as regras do jogo da vida social, política e econômica             

hoje? 

5) Como podemos contribuir para tirar as vendas dos olhos daqueles que não             

enxergam? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Marcos 8, 27-30.  

1) O que se ouve falar sobre Jesus hoje? 

2) Quem é Jesus para você? 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Leitor 1: O Evangelho e Marcos inicia com a figura de João Batista             

anunciando aquele que virá. Como no batismo de Jesus o Pai pronunciava seu             

testemunho acerca do Filho, agora o Filho questiona seus discípulos sobre sua            

identidade.  

Leitor 2: Jesus toma a iniciativa, primeiro com uma pergunta indireta,           

preparatória: a opinião do povo. A resposta é fácil. Então questiona os discípulos             

com uma pergunta que, desprendida do seu contexto imediato, se dirige a qualquer             

pessoa: “quem dizeis que eu sou?” 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 72: O que significa o nome “Jesus”? 

Leitor 1: Em hebraico, “Jesus” significa “Deus salva”. Nos Atos dos Apóstolos,            

Pedro diz: “em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro              

nome, dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos” (At 4,12).           

Essencialmente é esta mensagem que todos os missionários transmitem ao mundo.  
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A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 9: Como é que Deus se deixa encontrar? 

Leitor 1: Deus se deixa encontrar na medida em que se nos mostra ou (dito               

por outras palavras) se nos revela. É verdade que temos naturalmente uma ideia de              

Deus e podemos, pela reflexão, conhecer que Deus existe. Mas permanece oculto            

ao nosso entendimento saber como Deus é exatamente, quais seus pensamentos e            

os seus planos. Para isso, Deus tem de se comunicar a nós tal como ele é. 

Leitor 2: Não faz isso na medida em que nos envia uma ideia, um livro ou um                 

sistema político, mas enquanto se faz homem em Jesus Cristo. Nele, Deus            

revelou-se de um modo total e definitivo: Deus fez-se homem para que o homem              

compreenda quem Deus é. Jesus é a linguagem de Deus.  

Meditação e Partilha: 

1. Jesus Cristo é a linguagem de Deus. Comentemos um pouco sobre isso.  

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Sugestão: vamos buscar fazer a experiência de Jesus Cristo sendo          

missionários. Para isso, iremos pensar em alguém para participar conosco do           

próximo encontro. 

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Deus, meu pai, me coloco neste momento em tuas mãos, aprendi            

hoje tu te revelaste plenamente em teu Filho Jesus, ajuda-me a te reconhecer em              

todos os irmãos. Amém. 
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8º Encontro: A salvação nos foi dada por Jesus 

Objetivo: mostrar ao jovem que em Jesus Cristo nós temos a salvação, o             

sentido para nossa vida e o perdão de nossos pecados. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Espelho 

Objetivo: Partilha dos sentimentos. 

Desenvolvimento: O ambiente deve ser silencioso. Cada um deve pensar em           

alguém que lhe seja muito importante, aquém gostaria da atenção em todos os             

momentos, alguém que se ama de verdade, que merece todo cuidado. Entrar em             

contato com essa pessoa e pensar os motivos eu os tornam tão amada. 

(Deixar tempo para interiorização). 

Agora cada um vai encontrar a pessoa que lhe tem um grande significado. 
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Cada um em silêncio profundo se dirige até a caixa, olha a tampa e volta em                

silêncio para seu lugar. Depois se faz a partilha dos próprios sentimentos, das             

reflexões e conclusões de cada um. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro. Acolher principalmente os novos que estarão vindo, pois este foi o            

compromisso do encontro anterior.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Santa Teresa de Calcutá nos diz: “Para mim, Jesus Cristo é o meu              

Deus, a minha vida, o meu único amor, em tudo o meu tudo. Jesus, eu te amo com                  

todo meu coração, com todo meu ser” 

Mensagem: Jesus é o Senhor do impossível em nós. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Atos 16, 30-31 

Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser          

salvo? Paulo e Silas responderam: Acreditem no Senhor e serão salvos você e todos              

os da sua casa. 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Leitor 1: Jesus veio à Terra para nos mostrar o amor de Deus e se entregou à                 

morte para nos salvar de nossos pecados. Com a ressurreição de Jesus somos mais              

que vencedores.  

Leitor 2: Jesus venceu nossos três maiores inimigos: a Morte, o Pecado e             

Satanás. Nele temos a nossa salvação.  

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 73: Por que está Jesus associado ao cognome “Cristo”? 

Leitor 1: Na fórmula breve “Jesus é o Cristo” exprime-se o cerne da fé cristã:               

Jesus, o filho de um simples carpinteiro de Nazaré, é o Messias e salvador              

esperado. Tanto o adjetivo grego Christos (Cristo) como o particípio hebraico           

mashiah (messias) significam “ungido”. Em Israel, era ungidos reis, sacerdotes e           

profetas. Os apóstolos perceberam que Jesus tinha sido ungido “com o Espírito            
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Santo” (At 10,38). Na sequência de Cristo, chamamo-nos cristãos, para exprimir a            

nossa elevada vocação.  

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 21: O Reino de Deus já está visível na Igreja?  

Leitor 1: A igreja existe “para que no mundo haja lugar para Deus, para que               

ele possa habitar nele e para que o mundo seja seu Reino” (Joseph Ratzinger). Com               

Cristo, o Reino de Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja que os               

sacramentos sejam administrados, o mundo velho do pecado e da morte é vencido e              

transformado na sua raiz. Irrompe uma nova criação; o Reino de Deus torna-se             

visível. 

Leitor 2: Mas os sacramentos permanecem sinais vazios se os cristãos não            

traduzirem em autentica ação a nova vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir              

para a comunhão e ao mesmo tempo recusar o pão aos outros. Os sacramentos              

apelam a uma vida que está pronta “para sair de si mesma e ir para as periferias.                 

Não apenas para as periferias geográficas, mas para as periferias da existência            

humana: para as periferias do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância,              

da falta de prática religiosa, para as periferias do pensamento e de qualquer             

desgraça”. (Discurso do Cardeal Bergoglio, antes do conclave de 2013) 

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Você consegue ver Jesus no irmão mais necesitado? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: 
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9º Encontro: Tenho Fé 

Objetivos: mostrar ao jovem que todos nós temos fé, acreditamos em algo            

superior, apontar a fé em Deus como centralidade da vida cristã.  

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez. 

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica. 

Dinâmica de acolhida mútua: Virar pelo avesso 

Objetivo: Despertar o grupo para a importância da organização 

Desenvolvimento: 
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1° Passo: formar um círculo, todos de mãos dadas. 

2° Passo: O coordenador propõe o grupo um desafio. O grupo, todos deverão             

ficar voltados para fora, de costas para o centro do círculo, sem soltar as mãos. Se                

alguém já conhece a dinâmica deve ficar de fora observando ou não dar pistas              

nenhuma. 

3° Passo: o grupo deverá buscar alternativas, até conseguir o objetivo. 

4° Passo: depois de conseguir virar pelo avesso, o grupo deverá desvirar,            

voltando a estar como antes. 

5° Passo: Analisar a dinâmica: 

O que viam? Como se sentiram? 

Foi fácil encontrar a saída? Porquê? 

Alguém desanimou? Porquê? 

O que isto tem a ver com o nosso dia a dia? 

Nossa sociedade precisa ser transformada? 

O que nós podemos fazer? 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro. 

Deus nos chama a ver a realidade: O texto preparatório para o Sínodo dos              

Bispos de 2018 com o tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, trz em                

um dos pontos de reflexão: 

Leitor 1: A fé “não é um refúgio para gente sem coragem, mas a dilatação da                

vida: faz descobrir uma grande chamada — a vocação ao amor — e assegura que               

este amor é fiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se                

encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que toda a nossa fragilidade”               

(Lumen fidei, 53). Esta fé “torna-se luz para iluminar todas as relações sociais”,             

contribuindo para “construir a fraternidade universal» entre os homens e as mulheres            

de todos os tempos” (ibid., 54). 

Leitor 2: Acreditar significa colocar-se à escuta do Espírito e em diálogo com             

a Palavra, que é caminho, verdade e vida (cf. Jo 14, 6), com toda a própria                

inteligência e afetividade, aprender a dar-lhe confiança “encarnando-a” na realidade          
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da vida quotidiana, nos momentos em que a cruz se faz próxima e naqueles em que                

se experimenta a alegria perante os sinais de ressurreição, precisamente como fez o             

“discípulo amado”. É este o desafio que interpela a comunidade cristã e cada fiel em               

particular. 

Deus nos fala pela Bíblia: Animador: Ler atentamente o texto, se possível,            

repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Evangelho de Mateus 9, 1-7. 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: A Bíblia apresenta numerosas         

narrações de vocação e de resposta de jovens. À luz da fé, eles tomam              

gradualmente consciência do projeto de amor apaixonado que Deus tem por cada            

um. É esta a intenção de cada ação de Deus, a partir da criação do mundo como                 

lugar ‘bom’, capaz de acolher a vida, e oferecido em forma de dom como urdidura de                

relações às quais confiar-se. 

A Igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 21: Fé – o que é isso?  

Leitor 1: Fé é conhecimento e confiança. Tem sete características: 

1. A fé é uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a               

pedirmos. 

2. A fé é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para            

alcançar a salvação. 

3. A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se                

abandona ao convite divino. 

4. A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. 

5. A fé é incompleta enquanto não se tornar operante no amor. 

6. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a Palavra de               

Deus e permanecemos com Ele, na oração, em vivo intercâmbio. 

7. A fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do Céu. 

Muitos afirmam que “crer” é demasiado pouco; eles querem é “saber”. A            

palavra “crer” tem, no entanto, dois sentidos completamente distintos. Se um           

pára-quedista, no aeroporto, pergunta ao empregado: «O pára-quedas está         

correctamente acondicionado?», e este casualmente responder: «Hum, creio que         

sim...», isso então não lhe bastará; ele quer mesmo saber. Se, todavia, ele tiver              
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pedido a um amigo para acondicionar o pára-quedas, e este lhe responder à mesma              

pergunta: «Sim, eu pessoalmente encarreguei-me de o fazer. Podes confiar em           

mim!», o pára-quedista responder-lhe-á então: «Está bem, acredito em ti!» Esta fé é             

muito mais que “conhecimento”, ela significa “certeza”. E esta é a fé que fez Abraão               

mudar-se para a Terra Prometida, esta é a fé que fez os -> MÁRTIRES              

perseverarem até à morte, esta é a fé que ainda hoje mantém de pé os cristãos                

perseguidos. Uma fé que compreende todo o ser humano... 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade:  

Animador: Docat, nº 310: Por que devo empenhar-me expressamente como          

“cristão”? 

Leitor 1: Muitos dizem que o mais importante é ser uma boa pessoa. O que               

“cristão” vem a acrescentar? No entanto, a história mostra que o humanismo de             

cunho ateu abandonou muitas vezes o ser humano. Em parte alguma o “humano” foi              

mais bem elevado do que em Deus. Quem realiza a vontade de Deus defende os               

verdadeiros interesses do homem, mesmo onde o homem pobre está dependente da            

ajuda e é aparentemente “inútil”.  

Leitor 2: Embora os filhos da Igreja tenham por vezes falseado e traído a              

vontade de Deus, ele não desistiu de continuar a ser o lugar onde os homens, com                

sua ajuda, se tornam humanos. Cristo não viveu para si mesmo, mas “para nós”; foi               

mesmo por cada ser humano que ele foi para a morte. E precisamente pelo mais               

social dos motivos, ou seja, por amor. Por isso, em última análise, um cristão não               

pode agir a-socialmente sem perder o nome e nem o rosto.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Como posso aumentar minha fé? 

3. Como encarnar minha fé na realidade na qual vivo? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Sugestão: Vamos pensar em alguém que necessite sentir mais a presença           

Deus e durante a semana, vamos fazer uma visita a fazer a experiência de partilhar               

a fé que nos une e nos faz irmãos em Jesus. 
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Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança. 

Oração final: 

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Ó Deus de amor e bondade, aumentai em nós, teus filhos a fé,              

para que te encontrando e reconhecendo-te em nossos irmãos e irmãs possam            

servi-te de todo o coração. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito              

Santo. Amém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º Encontro: Aumentai em nós Senhor tua fé 
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Objetivo: mostrar ao jovem que a fé precisa ser cultivada dia a dia para que               

ela se fortaleça e cresça.  

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica:  

Objetivo: ressaltar o positivo do grupo. 

Material: folhas, canetas e alfinetes. 

Desenvolvimento: cada participante recebe uma folha em branco. Depois de          

refletirem um momento sobre suas qualidades, anotam na folha colocando o seu            

nome. 

Em seguida prendem a folha com alfinete nas costas e andam pela sala, um              

lendo os valores dos outros e acrescentando valores que reconhecem no           

companheiro. Só no final todos retiram o papel e vão ler o que os colegas               

acrescentaram. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Fato da Vida: 

Animador: Um jovem casal, com dois filhinhos, profissionalmente afirmado e          

com futuro mais promissor ainda, conduzia a vida normalmente, conforme os           

parâmetros de sucesso da nossa sociedade. Ah, sim, para melhor definir esse perfil,             

o casal, às vezes, tinha ainda um tempinho para ir à igreja, sobretudo por certas               

ocasiões sociais. Uma vida normal, conforme os dias de hoje. De repente, aconteceu             

aquilo que nunca se espera. Eles, acidentalmente, sem culpa nenhuma, perderam a            

filha menor. Uma desgraça que foi além da própria família. Parentes, amigos,            

conhecidos e colegas de profissão se sentiram todos abalados. Todos, por sua vez,             

tentavam mostrar a sua solidariedade, dando até conselhos mais impensáveis.          
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Alguns, inclusive, chegaram a pensar coisas mais tristes, porque perder uma filhinha            

assim pode gerar somente desespero. Um túnel sem saída. 

No entanto, o jovem casal enfrentou a dura realidade e se deixou questionar             

pelo dramático evento da vida que aconteceu com ele, isto é, não soube somente              

chorar, mas soube se interpelar. A linda filhinha, sim, morreu, mas ela se tornou              

mais viva nos dois, conduzindo-os para profundas reflexões; uma delas foi constatar            

como ele, casal, por exemplo, nunca tinha tempo para ir à igreja nem para rezar um                

pouquinho mais ou aprofundar mais sobre a própria conduta religiosa e familiar. 

A partir do trágico episódio, o jovem casal começou a se colocar em questão.              

Daí em diante, com grande e resoluta firmeza, eles se engajaram mais na vida da               

igreja para promover a pessoa da fé. De fato, o casal não perde mais uma missa aos                 

domingos, participa toda semana do estudo bíblico e é solidário com aqueles que             

mais necessitam.  

O trágico evento provocou o casal a fazer uma experiência diferente, de            

confiança total na busca de Deus, porque viu que esta vida foge do nosso controle.               

Por isso, pude ver, nesse caso, como a fé se tornou operante, como esse casal               

soube reconhecer que não somos nós que garantimos a vida, embora possamos ter             

todo o poder e riqueza desse mundo. 

Assim, começou no casal uma relação de confiança em Deus, mediado pelo            

encontro com Jesus. Tudo isso mudou o olhar deles sobre a realidade, a concepção              

dos valores, o mundo dos desejos e nada ficou como antes; a vida interior desse               

casal e mesmo o comportamento são submetidos a um processo de conversão.            

Portanto, esse processo de fé começou com o evento da vida (a história) e lhe               

permitiu favorecer o encontro com Deus por meio de Jesus, e de fazê-lo amadurecer              

numa relação mais profunda e continuada na vida do jovem casal. Essa experiência             

de fé, com certeza, abriu-lhe novos horizontes de vida, os quais, dificilmente, se             

podem entender sem essa ótica de conversão. 

Enfim, Deus age na nossa história, nas nossas realidades, mas, ao mesmo            

tempo, também nós precisamos agir respondendo a essa ação. Sem essa           

colaboração é difícil fazer uma experiência de fé, porque Deus pode agir, mas se              

nós não respondermos, tudo se torna em vão. 

Perguntas para Reflexão: 
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1. Como você reagiria na situação acima descrita? 

2. É possível manter a fé, mesmo em meio aos sofrimentos? 

3. Que imagem de Deus podemos encontrar em meio a dor e ao sofrimento?              

(Recordar a imagem de Jesus que se doa por nós) 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Evangelho de Mateus 17, 14-23. 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: Os apóstolos não tinham fé? Nós dizemos: Claro que tinham! Eles            

acreditavam em Jesus, acreditavam que ele era o filho de Deus, acreditavam que             

Jesus curava, acreditavam que ele expulsava o demônio. Eles acreditavam que o            

poder de Deus estava em Jesus. A fé é um dom de Deus, é um posicionamento                

espiritual através do qual nosso espírito e alma se alinham em harmonia, em             

adoração, em honra, temor, respeito e amor para com Deus. É o meio pelo qual nos                

relacionamos com Deus e dizemos a todos que estamos posicionados ao lado de             

Deus, negando e rejeitando todos os princípios de Satanás. É também o modo pelo              

qual proclamamos ao céu e à terra, diante de anjos e diante de homens, que Jesus                

Cristo é Senhor absoluto sobre nossas vidas, aceitando deste modo tudo o que o              

Filho nos ensina a respeito do Pai e, consequentemente, rejeitando todas as            

mentiras que Satanás diz a respeito de Deus. 

A Igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 21: Fé – o que é isso?  

Leitor 1: Muitos afirmam que “crer” é demasiado pouco; eles querem é            

“saber”. A palavra “crer” tem, no entanto, dois sentidos completamente distintos. Se            

um paraquedista, no aeroporto, pergunta ao empregado: “O paraquedas está          

corretamente acondicionado?”, e este casualmente responder: “Hum, creio que         

sim...”, isso então não lhe bastará; ele quer mesmo saber. Se, todavia, ele tiver              

pedido a um amigo para acondicionar o paraquedas, e este lhe responder à mesma              

pergunta: “Sim, eu pessoalmente encarreguei-me de o fazer. Podes confiar em           

mim!”, o paraquedista responder-lhe-á então: “Está bem, acredito em ti!” Esta fé é             

muito mais que “conhecimento”, ela significa “certeza”. E esta é a fé que fez Abraão               

mudar-se para a Terra Prometida, esta é a fé que fez os Mártires perseverarem até à                
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morte, esta é a fé que ainda hoje mantém de pé os cristãos perseguidos. Uma fé que                 

compreende todo o ser humano... 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade:  

Animador: Docat, nº 315. Que os cristãos têm de especial a oferecer ao seu              

próximo? 

Leitor 1: Nada de especial, a não ser um que é especial: Jesus Cristo. Os               

cristãos, que lutam por um mundo mais humano, no meio das necessidades e das              

desgraças do tempo, não têm na bagagem nem os melhores planos sociais, nem os              

melhores conceitos sobre finanças, nem sequer muitas vezes os maiores idealismos.           

Em última instância só têm uma coisa para partilhar: um Deus, que se fez homem. O                

Deus de Jesus Cristo conhece e compreende cada um de nós em nossa             

humanidade. A nossa mensagem cristã diz: cada um de nós é amado pessoalmente             

por Deus, exatamente como é. Trata-se de uma grande mensagem, precisamente           

para as pessoas que estão em crise e se questionam sobre o sentido e futuro.  

Meditação e Partilha: 

- Como eu me encontro em meu caminho de fé? Animado ou em crise? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Sugestão: animar um irmão que desanimou no caminho da fé ou que não se              

sente mais amado por Deus.  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Peçamos hoje uma fé aperfeiçoada: Senhor, envia sobre nós o           

teu Espírito Santo! Pedimos que suscites em nós uma fé constante em meio às              

provações que enfrentamos. E que esta fé, mediante a tua Unção em nós, seja              

levada a perfeição. 
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11º Encontro: O Espírito Santo 

Objetivo: mostrar ao a presença do Espírito Santo na Igreja e na história             

pessoal dele. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Árvore da Vida e Árvore da Morte 

Objetivo: Refletir sobre os sinais de vida e morte no bairro, na comunidade, na              

família, no grupo de jovens. 

Material: um galho de árvore seco, um galho de árvore verde, caneta ou             

pincel e pedaços de papel. 

Desenvolvimento: em pequenos grupos descobrir os sinais de vida e morte           

que existem no bairro, na família, no grupo de jovens… Depois, diante da árvore              

seca e verde vão explicando para o grupo o que escreveram e penduraram na              

árvore. 

No intervalo das colocações pode-se cantar algum refrão. 

Iluminar com a palavra de Deus e em grupo refletir: 

Iluminados pela prática de Jesus, o que fazer para gerar mais sinais de vida e               

enfrentar as situações de morte de nosso bairro etc. 

Depois cada participante toma um sinal de morte da árvore e faz uma prece              

de perdão e queima, em seguida cada um pega um sinal de vida e leva como                

lembrança e desafio. 
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Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: O dom do discernimento – Texto Preparatório para o Sínodo dos            

Bispos 2018. 

Tomar decisões e orientar as ações pessoais em situações de incerteza e            

perante impulsos interiores contrastantes é o âmbito do exercício do discernimento.           

Trata-se de um termo clássico da tradição da Igreja, que se aplica a uma pluralidade               

de situações. Com efeito, existe um discernimento dos sinais dos tempos, que            

aposta no reconhecimento da presença e da ação do Espírito na história; um             

discernimento moral, que distingue o que é bom daquilo que é mau; um             

discernimento espiritual, que se propõe reconhecer a tentação para a rejeitar e, ao             

contrário, proceder pelo caminho da plenitude da vida. As tramas entre estas            

diferentes interpretações são evidentes e nunca se conseguem desatar         

completamente. 

Leitor 1: Tendo isto em mente, concentremo-nos aqui no discernimento          

vocacional, ou seja no processo com que a pessoa, em diálogo com o Senhor e à                

escuta da voz do Espírito, chega a fazer as opções fundamentais, a começar por              

aquela sobre o estado de vida. Se a interrogação sobre o modo como não              

desperdiçar as oportunidades de realização pessoal diz respeito a todos os homens            

e mulheres, para o crente a pergunta torna-se ainda mais intensa e profunda. Como              

viver a Boa Notícia do Evangelho e responder ao chamamento que o Senhor dirige a               

todos aqueles dos quais vai ao encontro: através do casamento, do ministério            

ordenado, da vida consagrada? E qual é o campo em que se pode fazer frutificar os                

talentos pessoais: a vida profissional, o voluntariado, o serviço aos últimos, o            

compromisso na política? 

Leitor 2: O Espírito fala e age através dos acontecimentos da vida de cada              

um, mas os eventos em si mesmos são mudos ou ambíguos, uma vez que podem               

ser interpretados de diferentes modos. Iluminar o seu significado em ordem a uma             

decisão exige um percurso de discernimento. Os três verbos com que ele é descrito              
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na Evangelii gaudium, 51 – reconhecer, interpretar, escolher – podem ajudar-nos a            

delinear um itinerário adequado tanto para os indivíduos como para os grupos e as              

comunidades, conscientes de que na prática os confins entre as diversas fases            

nunca são tão claros. 

Perguntas para reflexão:  

1. Como você percebe a ação do Espírito Santo em sua vida? 

2. Você se sente impulsionado e inspirado pelo Espírito Santo? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Leitura dos Atos dos Apóstolos 2, 1-21. 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: quem recebe o Espírito Santo, já não pode obedecer a outras            

vozes que não sejam a voz desse Espírito. 

Não sabemos com exatidão cirúrgica o dia em que o Espírito Santo desceu e              

provocou o nascimento da Igreja. Por isso, em vez de dizer que a Igreja nasceu no                

Pentecostes, talvez devêssemos dizer que o Pentecostes ocorreu quando nasceu a           

Igreja. Numa visão mais teológica, o Pentecostes não é um dia de vinte e quatro               

horas, mas uma “situação histórica”, que começou com a ressurreição de Jesus e             

durará até ao fim dos tempos. E durante esse lapso, cada qual tem que fazer o                

esforço corajoso de viver o seu próprio Pentecostes: transformando-se em nova           

criatura e escutando a voz do espírito. Felizmente, são muitos os que o fazem. Por               

isso o Pentecostes é um dia que amanheceu há vinte e um séculos, e que ainda                

está longe de anoitecer. 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 113: O que significa “crer” no Espírito Santo? 

Leitor 1: "Crer no Espírito Santo significa adorá-l'O do mesmo modo que ao             

Pai e ao Filho. Significa crer que o Espírito Santo vem ao nosso coração para, como                

filho de Deus, conhecermos o Pai do Céu. Movidos pelo Espírito de Deus, podemos              

mudar a face da Terra. 

Leitor 2: "Antes da Sua morte, Jesus prometera aos discípulos dar-lhes um            

"outro advogado" (Jo 14,16) quando não estivesse mais com eles. Quando, então, o             

Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos da Igreja primitiva, eles            
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compreenderam a que Se tinha referido Jesus. Eles fizeram a experiência de uma             

profunda segurança e alegria na fé, e obtiveram determinados CARISMAS, como           

profetizar, curar e realizar milagres. Até hoje tem havido pessoas na Igreja que             

possuem tais dons e fazem estas experiências. 

Leitor 1: "CARISMAS (grego. charis = dom, graça, benefício, encanto) São os            

dons gratuitos do Espírito Santo, tal como são descritos, por exemplo, em 1Cor 12,              

8-10; a sabedoria, o conhecimento, a força da fé, o dom da cura, o poder de exercer                 

milagres, a profecia, o dom das línguas e o dom de as interpretar etc.; aqui são                

incluídos os "sete dons" do Espírito Santo. São, portanto, dons especiais para a             

direção, a administração, o amor ao próximo e o anúncio da fé." 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 95. Em que consiste o princípio da subsidiariedade?  

Leitor 1: Cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a grupos pequenos             

que a possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a competência            

só no caso em que a unidade inferior não esteja em condições de resolver o               

problema. Mas quando a unidade inferior precisa de ajuda, a instância           

imediatamente superior deve dá-la.  

Leitor 2: Por exemplo, quando uma família tem problemas, o Estado só pode             

intervir se a família ou os pais são impotentes para encontrar a solução. Este              

princípio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos, dos grupos e das associações e             

impedir o excesso de centralização. A iniciativa pessoal deve ser fortalecida, porque            

poder ajudar-se a si mesmo representa uma competente significativa da dignidade           

da pessoa. O princípio da subsidiariedade foi formulado pela primeira vez em 1931             

pelo papa Pio XI na Encíclica Quadragésimo Anno.  

Meditação e Partilha: 

Portanto, crer no Espírito Santo significa crer que em Deus há três Pessoas e              

que o Espírito Santo é a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade de Deus. O              

Espírito Santo é o amor edificante de Deus agindo no meio de nós. 

1. Como você tem percebido esta presença em sua vida de fé pessoal e              

comunitária? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  
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Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos Vossos fiéis e           

acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. E                

renovareis a face da Terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do              

Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo            

Espírito e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. 

 

 

 

 

 

 

12º Encontro Deus Espírito Santo: 

Objetivo: mostrar ao jovem a presença da terceira pessoa da Trindade no            

meio de nós. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: A Bala 

Objetivo: Despertar a importância do outro. Despertar a solidariedade.         

Perceber o nosso individualismo. Descobrir soluções em conjunto com outras          

pessoas. 

Material: Algumas balas. Dois cabos de vassoura ou varas. Barbantes. 
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Desenvolvimento: pede-se dois voluntários para abrir os braços. Por a vara ou            

cabo da vassoura nos ombros acompanhando os braços e amarrar os braços            

abertos na vara, para não dobrar. 

Por as balas numa mesa e pedir aos dois para chuparem balas sem dobrar os               

braços que estão amarrados. 

Analisar a dinâmica: 

- Como se sentiram? 

- O que o grupo observou? Poderia ter sido diferente? 

- Por que os dois agiram assim? 

- Isso tem alguma coisa com o nosso dia a dia? 

- O que acharam da dinâmica? 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Vamos ouvir agora um trecho do Discurso do Papa Francisco           

durante a Vigília da Jornada Mundial da Juventude de 2016 em Cracóvia, na             

Polônia: Há situações que nos podem parecer distantes, até ao momento em que,             

de alguma forma, as tocamos. Há realidades que não entendemos porque vemo-las            

apenas através dum monitor (do celular ou do computador). Mas, quando tomamos            

contato com a vida, com as vidas concretas e já não pela mediação dos monitores,               

então algo mexe conosco, sentimo-nos convidados a envolver-nos: “Basta de          

cidades esquecidas”; nunca mais deve acontecer que irmãos estejam “circundados          

pela morte e por assassinatos” sentindo que ninguém os ajudará. Queridos amigos,            

convido-vos a rezar juntos pelo sofrimento de tantas vítimas da guerra, para            

podermos compreender, uma vez por todas, que nada justifica o sangue dum irmão,             

que nada é mais precioso do que a pessoa que temos ao nosso lado. Agora, não                

vamos pôr-nos a gritar contra ninguém, não vamos pôr-nos a requerer, não            

queremos destruir. Não queremos vencer o ódio com mais ódio, vencer a violência             

com mais violência, vencer o terror com mais terror. A nossa resposta a este mundo               

em guerra tem um nome: chama-se fraternidade, chama-se irmandade, chama-se          
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comunhão, chama-se família. Alegramo-nos pelo fato de virmos de culturas          

diferentes e nos unirmos para rezar. Que a nossa palavra melhor, o nosso melhor              

discurso seja unirmo-nos em oração. Façamos um momento de silêncio, e rezemos;            

ponhamos diante de Deus os testemunhos destes amigos, identifiquemo-nos com          

aqueles para quem “a família é um conceito inexistente, a casa apenas um lugar              

para dormir e comer”, ou com aqueles que vivem no medo porque creem que os               

seus erros e pecados os baniram definitivamente. Coloquemos na presença do           

nosso Deus também as vossas “guerras”, as lutas que cada um carrega consigo, no              

seu próprio coração. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Evangelho de Marcos 1, 7-11 

- O que acontece na cena? 

- Quem desce no momento do Batismo de Jesus? 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: Jesus vem de Nazaré, na Galiléia, norte da Palestina, para a            

Judéia, sul da Palestina, para ser batizado por João Batista no rio Jordão. Como se               

sabe, o batismo de João era dado em sinal de arrependimento para remissão dos              

pecados e conversão. Surge, então, a pergunta: se o batismo de João era sinal              

conversão, por que Jesus desejou receber esse Batismo, já que Ele como Filho de              

Deus e nosso Deus não tinha pecado? Podemos afirmar que Jesus, ao aceitar o              

batismo de João Batista, exprime sua solidariedade para com toda a humanidade,            

assumindo nossa condição humana, dando exemplo a todos os povos, enquanto           

valoriza a missão de João. O Cristo que 'sai da água' é o novo povo libertado. E a                  

libertação é definitiva. O Espírito Santo não só desce sobre Cristo, mas permanece             

sobre Ele. Permanece para sempre em Cristo e na Igreja que é seu complemento.              

Jesus, agindo assim, centralizou sua vida entre dois batismos: no batismo nas águas             

do rio Jordão e o batismo no sangue, derramado na cruz. A descida do Espírito               

Santo sobre Jesus realizou a verdadeira unção e a Sua investidura como Rei,             

Profeta e Sumo Sacerdote. Assim, é na oração que Deus se revela a todos nós,               

seus filhos, que também somos muito amados por Ele. E isto é o que está faltando                

em nossas vidas. Não estamos mais dando tempo para orações em nossas famílias.             
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Nosso tempo está tomado: O trabalho, a escola, a TV, a internet, os passeios, o               

gozar a vida, as festividades, os papos nos barzinhos, a descrença, a indiferença,             

tudo em fim é motivo para nos afastar de Deus, para não nos comunicarmos com               

Ele, não desejar que Ele se revele a nós. 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 114: Que papel desempenha o espírito santo na vida de             

jesus? 

Leitor 1: "Sem o Espírito Santo não se pode entender Jesus. É sobretudo na              

vida de Jesus que se revela a presença do Espírito de Deus, que designamos por               

Espírito Santo.” "Foi o Espírito Santo que chamou Jesus à vida terrena no ventre da               

Virgem Maria (Mt 1,18), que O atestou como Filho amado (Lc 3,22), O conduziu (Mc               

1,12), e O vivificou até o fim (Jo 19,22): na cruz, Jesus expirou-O. Após a Sua                

ressurreição, Jesus doou aos Seus discípulos o Espírito Santo (Jo 20,22). Foi assim             

que o Espírito de Jesus transbordou para a Sua Igreja: "Assim como o Pai Me               

enviou, também Eu vos envio a vós." (Jo 20,21)." 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 96: O Princípio da Subsidiariedade aplica-se também na           

política? 

Leitor 1: Sim. A aplicação do princípio de subsidiariedade é imperativa quando            

se trata, por exemplo, da configuração das relações dos Estados nacionais com as             

Nações Unidas.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Após seu Batismo você recebeu uma missão neste mundo, você já se deu              

conta disso? 

3. Você se sente chamado a ser hoje o construtor do Reino de Deus? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              



68 
 

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Ó Espírito Santo, 

Amor do Pai e do Filho! 

Inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu            

devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir,              

aquilo que devo fazer, para procurar a Vossa glória, o bem das almas e minha               

própria santificação. 

Ó Jesus, toda a minha confiança está em Vós. 

Ó Maria, Templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que            

habita em nosso coração. 

Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13º Encontro: Somos Igreja 
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Objetivo: mostrar ao jovem que nossa vida de é comunitária. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Construção de uma cidade 

Objetivos: reflexão sobre a realidade. 

Material: Fichas com nomes de profissões. 

Desenvolvimento: Cada participante recebe uma ficha com o nome de uma           

profissão e deve encarná-la. 

Por um instante analisar a importância daquela profissão. Depois da          

interiorização deve dizer. Vamos viajar porque aquela cidade fica distante (atitude de            

quem viaja no mar). 

Depois dizer: o navio vai afundar só há um bote que pode salvar sete              

pessoas. 

O grupo deverá decidir quais as profissões mais urgentes que devem ser            

salvas. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior. Não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: a Constituição dogmática, Lumen Gentium sobre a Igreja do          

Concílio Vaticano II nos apresenta a Igreja como Sacramento. A luz dos povos é              

Cristo: por isso, este sagrado Concílio, reunido no Espírito Santo, deseja           

ardentemente iluminar com a Sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os              

homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura (cfr. Mc. 16,15). Mas porque a              

Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima               

união com Deus e da unidade de todo o género humano, pretende ela, na sequência               

dos anteriores Concílios, pôr de manifesto com maior insistência, aos fiéis e a todo o               

mundo, a sua natureza e missão universal. E as condições do nosso tempo tornam              
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ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que deste modo os homens todos,              

hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais,           

técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. 

Leitor 1: Veio pois o Filho, enviado pelo Pai, que n'Ele nos elegeu antes de               

criar o mundo, e nos predestinou para sermos seus filhos de adopção, porque lhe              

aprouve reunir n'Ele todas as coisas (cfr. Ef. 1, 4-5. 10). Por isso, Cristo, a fim de                 

cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao Reino dos Céus e revelou-nos o                

seu mistério, realizando, com a própria obediência, a redenção. A Igreja, ou seja, o              

Reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder             

de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que manaram              

do lado aberto de Jesus crucificado (cfr. Jo. 19,34), e preanunciam-nos as palavras             

do Senhor acerca da Sua morte na cruz: «Quando Eu for elevado acima da terra,               

atrairei todos a mim» (Jo. 12,32 gr.). Sempre que no altar se celebra o sacrifício da                

cruz, na qual «Cristo, nossa Páscoa, foi imolado» (1 Cor. 5,7), realiza-se também a              

obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é             

representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo               

(cfr. 1 Cor. 10,17). Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do                

mundo, do qual vimos, por quem vivemos, e para o qual caminhamos. 

- Você se sente pertencente, membro da Igreja de Cristo? 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Evangelho de Mateus 16, 13-20 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? (…) E vós,               

quem dizeis que eu sou? A profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe abre a                 

última etapa do ministério público de Jesus preparando-nos para o acontecimento           

supremo da sua morte e ressurreição. Depois da multiplicação dos pães e dos             

peixes, Jesus decide retirar-se por algum tempo com os seus apóstolos para            

intensificar a sua formação. Neles começa a tornar-se visível a Igreja, semente do             

Reino de Deus no mundo. 

Leitor 1: Estamos diante de uma visão pós-pascal, e esta estaria ligada a uma              

aparição pessoal de Jesus ressuscitado a Pedro; uma aparição igual à que Paulo             
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teve no caminho de Damasco. E o múnus conferido pelo Senhor a Pedro está              

radicado no relacionamento pessoal que o Jesus teve com o pescador Simão, a             

partir do primeiro encontro com ele, quando lhe disse: Tu és Simão... chamar-te-ás             

Cefas. 

Leitor 2: Sempre nos Evangelhos, a confissão de Pedro é seguida pelo            

anúncio, da parte de Jesus, da sua iminente paixão. Um anúncio diante do qual              

Pedro reage, porque ainda não consegue compreender. Contudo, trata-se de um           

elemento fundamental, motivo pelo qual Jesus insiste sobre ele vigorosamente. Com           

efeito, os títulos atribuídos a Ele por Pedro Tu és Cristo, Cristo de Deus, o Filho de                 

Deus vivo compreendem-se de maneira autêntica, unicamente à luz do mistério da            

sua morte e ressurreição. E também o contrário é verdade: o acontecimento da Cruz              

somente revela o seu sentido integral, porque este homem, que padeceu e morreu             

na cruz, era verdadeiramente o Filho de Deus, para utilizar as palavras pronunciadas             

pelo centurião diante do Crucificado (cf. Mc 15, 39). Estes textos dizem claramente             

que a integridade da fé cristã é dada pela confissão de Pedro, iluminada pelo              

ensinamento de Jesus sobre o seu caminho rumo à glória, ou seja, sobre o seu               

modo absolutamente singular de ser o Messias e o Filho de Deus. Um caminho              

estreito, um modo escandaloso para os discípulos de todos os tempos, que            

inevitavelmente são impelidos a pensar em conformidade com os homens, e não            

segundo Deus (cf. Mt 16, 23). Também hoje, como na época de Jesus, não é               

suficiente possuir a justa confissão de fé: é necessário aprender sempre de novo do              

Senhor, o seu próprio modo de ser o Salvador e o caminho ao longo do qual                

segui-lo. Com efeito, temos que reconhecer que, também para o fiel, a Cruz é              

sempre dura de aceitar. 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 121: creio... na santa igreja católica. O que significa            

Igreja? 

Leitor 1: "Igreja, em grego, diz-se ekklésia e significa "os convocados". Todos            

nós que somos batizados e cremos em Deus, somos convocados pelo Senhor.            

Juntos somos Igreja. Cristo é, no dizer de São Paulo, a "cabeça" da Igreja; nós               

somos o seu "corpo". 



72 
 

Leitor 2: "Quando celebramos os sacramentos e ouvimos a Palavra de Deus,            

Cristo está em nós e nós estamos n'Ele - isto é a Igreja. A Sagrada Escritura                

descreve a comunhão estreita, pessoal e vital de todos os batizados com Jesus             

através de metáforas sempre novas: ora fala do Povo de Deus, ora da Esposa de               

Cristo; ora é chamada Mãe, ora é a Família de Deus ou comparada a um banquete                

nupcial. A Igreja nunca é uma simples instituição ou uma "igreja administrativa" que             

podemos pôr de lado. Podem escandalizar-nos os erros e os defeitos da Igreja, mas              

não nos podemos distanciar dela, porque Deus a escolheu irrevogavelmente e,           

apesar de todos os pecados, não Se distancia dela. A Igreja é a presença de Deus                

na humanidade, pelo que a devemos amar. " 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 311: Quem me dá apoio quando me empenho? 

Leitor 1: Os cristãos têm um lar na Igreja, irmãos que são animados pela              

mesma esperança, cujas forças são também limitadas, mas que são restauradas no            

reservatório de Deus. Os sacramentos tornam-nos fortes e resistentes. A palavra de            

Deus confere-lhes inteligência e dá-lhes asas, porque podemos confiar nela, como           

nos garantem também os testemunhos dos primeiros cristãos, os quais, devido à            

sua confissão, caminharam para a morte. 

Leitor 2: Se os discípulos e os evangelistas tivessem livremente inventado a            

ressurreição de Jesus, não estariam certamente prontos para serem insultados e           

mesmo morrer por ele. As representações por vezes opostas nos evangelhos           

provam justamente que eles são testemunhas credíveis. Se os evangelistas          

quisessem realmente impor ao mundo uma ideologia conscientemente inventada,         

teriam podido resolver estas diferenças.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Você se sente Igreja? 

3. A Igreja é a comunidade dos Filhos de Deus, você já tinha pensado por               

este lado ou sempre imaginou que a Igreja eram o Papa, Bispos, Padres e Irmãs? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  
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Sugestão: Ao longo da semana ajudar alguém a sentir-se igreja, fazendo           

assim uma troca e conceitos, não imaginando que a Igreja é a hierarquia e sim todos                

nós batizados.  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Deus de amor e bondade, no teu Filho Jesus Cristo revelaste teu             

rosto de amor e com Ele deste início a nossa Igreja, ajuda-nos a reconhecer em               

cada irmão um membro vivo da tua Igreja e a juntos sermos construtores do Reino               

de Justiça e de Paz. Amém.  
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14º Encontro: Igreja, nosso lar 

Objetivo: mostrar ao jovem que a Igreja é nosso lar e lugar de encontro entre               

os irmãos e com Deus. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Apoio 

Participantes: Indefinido. 

Tempo Estimado: 10 minutos. 

Descrição: O coordenador deve pedir a todos os participantes que se apoiem            

em um pé só, onde deveram dar um pulo para frente sem colocar o outro pé no                 

chão, um pulo para a direita outro para esquerda dar uma rodadinha, uma abaixada              

e etc. 

Mensagem: Não podemos viver com o nosso individualismo porque podemos          

cair e não ter força para levantar. Porque ficarmos sozinhos e temos um ombro              

amigo do nosso lado? 
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Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: a Constituição dogmática, Lumen Gentium sobre a Igreja do          

Concílio Vaticano II nos apresenta a Igreja como Unidade na diversidade: 

Leitor 1: A santa Igreja, por instituição divina, é organizada e governada com             

uma variedade admirável. “Assim como num mesmo corpo temos muitos membros,           

e nem todos têm a mesma função, assim, sendo muitos, formamos um só corpo em               

Cristo, sendo membros uns dos outros” (Rom. 12, 4-5). 

Leitor 2: Um só é, pois, o Povo de Deus: “um só Senhor, uma só fé, um só                  

Batismo” (Ef. 4,5); comum é a dignidade dos membros, pela regeneração em Cristo;             

comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição; uma só salvação, uma só               

esperança e uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e           

na Igreja, por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo, porque                

“não há judeu nem grego, escravo nem homem livre, homem nem mulher: com             

efeito, em Cristo Jesus, todos vós sois um” (Gál. 3,28 gr.; cfr. Col. 3,11). 

Leitor 1: Portanto, ainda que, na Igreja, nem todos sigam pelo mesmo            

caminho, todos são, contudo, chamados à santidade, e a todos coube a mesma fé              

pela justiça de Deus (cfr. 2 Ped. 1,1). Ainda que, por vontade de Cristo, alguns são                

constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores em favor dos demais,           

reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação, comum             

a todos os fiéis, em favor da edificação do corpo de Cristo. A distinção que o Senhor                 

estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante Povo de Deus, contribui para a              

união, já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros por uma                

vinculação comum: os pastores da Igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestem            

serviço uns aos outros e aos fiéis: e estes deem alegremente a sua colaboração aos               

pastores e doutores. Deste modo, todos testemunham, na variedade, a admirável           

unidade do Corpo místico de Cristo: a própria diversidade de graças, ministérios e             

atividades, consagra em unidade os filhos de Deus, porque “um só e o mesmo é o                

Espírito que opera todas estas coisas” (1 Cor. 12,11). 



76 
 

Leitor 2: Os leigos, portanto, do mesmo modo que, por divina           

condescendência, têm por irmão a Cristo, o qual, apesar de ser Senhor de todos,              

não veio para ser servido, mas para servir (cfr. Mt. 20,28), de igual modo têm por                

irmãos aqueles que, uma vez estabelecidos no sagrado ministério, apascentam a           

família de Deus ensinando, santificando e governando com a autoridade de Cristo,            

de modo que o mandamento da caridade seja por todos observado. A este respeito              

diz belissimamente S. Agostinho: “aterra-me o ser para vós, mas consola-me o estar             

convosco. Sou para vós, como Bispo; estou convosco, como cristão. Nome de ofício,             

o primeiro; de graça, o segundo; aquele, de risco; este, de salvação”. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Evangelho de João 20, 19-23  

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Leitor 1: Senhor Ressuscitado entra através das portas fechadas no lugar           

onde os discípulos se encontravam e saúda-os duas vezes dizendo: a paz esteja             

convosco! 

Leitor 2: Nós, continuamente, fechamos as nossas portas; continuamente,         

queremos pôr-nos a salvo e não ser incomodados pelos outros nem por Deus.             

Portanto, podemos suplicar continuamente ao Senhor por isso, para que ele venha            

ao nosso encontro vencendo os nossos fechamentos e trazendo-nos a sua           

saudação. 

Leitor 1: "A paz esteja convosco": esta saudação do Senhor é uma ponte, que              

ele lança entre céu e terra. Ele desce por esta ponte até nós e nós podemos subir,                 

por esta ponte de paz, até Ele. Nesta ponte, sempre juntamente com Ele, também              

nós devemos alcançar o próximo, alcançar aquele que tem necessidade de nós. 

Leitor 2: Precisamente descendo com Cristo, nós elevamo-nos até Ele e até            

Deus: Deus é Amor e por isso descida, abaixamento, que o amor nos pede, e ao                

mesmo tempo é a verdadeira subida. Precisamente assim, abaixando-nos, saindo de           

nós mesmos, nós alcançamos a altura de Jesus Cristo, a verdadeira altura do ser              

humano. 

Leitor 1: Com o seu sopro, com o dom do Espírito Santo, o Senhor relaciona o                

poder de perdoar. Ouvimos anteriormente que o Espírito Santo une, abate as            
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fronteiras, guia uns para os outros. A força, que abre e faz superar Babel, é a força                 

do perdão. Jesus pode conceder o perdão e o poder de perdoar, porque ele mesmo               

sofreu as consequências da culpa e dissolveu-as na chama do seu amor. 

Leitor 2: O perdão vem da cruz; ele transforma o mundo com o amor que nos                

doa. O seu coração aberto na cruz é a porta pela qual entra no mundo a graça do                  

perdão. E unicamente esta graça pode transformar o mundo e edificar a paz. 

Animador:  

1. Há paz em nosso grupo, família, comunidade? 

2. O que fazemos para buscar a paz em nossas relações? 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 122: para que quer Deus a igreja? 

Leitor 1: "Deus quer a Igreja, porque nos quer salvar, não individualmente,            

mas em comunhão. Ele quer fazer de toda a humanidade o Seu Povo." 

Leitor 2: "Ninguém vai para o Céu por uma porta insocial. Quem só pensa em               

si e na salvação da própria alma vive "in-socialmente". Isto é impossível tanto na              

Terra como no Céu. Nem Deus é insocial; não é um ser solitário, autossuficiente. O               

Deus trino é, em Si mesmo, "social", uma comunhão, um eterno intercâmbio de             

amor. Também o ser humano, segundo o modelo de Deus, visa relação, permuta,             

participação e amor. Somos responsáveis uns pelos outros." 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 313: Por que tenho de empenhar-me na Igreja?  

Leitor 1: Fora da Igreja, há muitas organizações que merecem que os cristãos             

colaborem com elas. O Papa Francisco apela a que a Igreja não permaneça fechada              

em si mesma, mas que vá para as periferias, para as fronteiras da existência              

humana: de toda a miséria. Mas isso não pode levar a que a Igreja sangre               

socialmente e perca a sua força socialmente transformadora, porque muitos cristãos           

se empenham preferencialmente fora da Igreja, antes de o fazerem juntamente com            

os seus irmãos. Os pecados dos membros da Igreja e as experiências negativas não              

podem ser razão para se afastar de projetos caritativos e sociais da Igreja. 

Leitor 2: O que acontece é que a “Igreja” não existe se com isso se entende                

uma organização que consiste em funcionários (ativos) e utentes (passivos). A Igreja            

é um lugar da presença de Deus no mundo, um corpo, formado por todos os               
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batizados, um povo de pecadores e de santos. Nós somos “a Igreja”. A Igreja              

realmente estabelecida será sempre aquilo que nós, como seus membros, dela           

fizermos. É por isso que cada católico se deve comprometer na e pela Igreja e               

encontrar o seu caminho para com ela construir uma sociedade segundo o espírito             

do Evangelho. Um cristão sozinho não é cristão! Uns com os outros é que devemos               

ser sal da terra e luz do mundo.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Você se sente importante na Igreja? 

3. Você se sente acolhido na Igreja? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Sagrado Coração de Jesus, em Vós confio para chegar a ser            

testemunha de Seu amor que este mundo e minha família necessitam. Facilmente            

eu posso me enganar, ignorando as oportunidades que dia a dia Vós me apresentais              

para poder ser um instrumento de Vossa paz. Ajuda-me para que eu saiba confiar              

em todas as Suas inspirações. Amém. 

15º Encontro: O Senhor me chama 

Objetivo: mostrar ao jovem que Deus chama a cada um de nós pelo nome e               

nos confere uma vocação. 

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  
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Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Castigo 

Material: Pedaços de papel e caneta. 

Desenvolvimento: Distribui-se um pedaço de papel para cada um. 

Diz a todos o seguinte: Somos todos irmãos, não é? Portanto, ninguém aqui             

vai ficar chateado se receber um castigo do irmão. Então vocês vão escolher uma              

pessoa, e dar um castigo a ela. 

Isso será feito da seguinte forma: no papel deverá ser escrito o nome de              

quem vai dar o castigo, o castigo e o nome de quem vai realizar o castigo. 

Após recolher todos os papéis o animador fala o desfecho da dinâmica: 

Acontece que o feitiço virou contra o feiticeiro, portanto quem deu o castigo é              

que vai realizá-lo. 

Obs: Caso a pessoa não queira realizar o castigo ela receberá um castigo do              

grupo todo. 

Mensagem: O que não queremos para nós, não desejamos para os outros. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          

presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Vocação: o que é? 

Leitor 1: A palavra “vocação” provém da língua latina, do verbo latino            

“Vocare”, que quer dizer “chamar”. A vocação é, portanto, um chamado de Deus             

para uma missão. É Ele quem toma a iniciativa. Desse modo, a vocação é um olhar                

de amor de Deus sobre cada pessoa. 

Leitor 2: A vocação é dom de Deus, mas, também resposta livre da pessoa ao               

convite divino. Nesse sentido, vocação é quando a pessoa descobre o 'como' vai             

entregar a sua vida e responde com um sim generoso: ao dom de Deus a pessoa                

responde com o dom de si mesma. 

Leitor 1: “Não existe cristão sem vocação”. O Batismo é fonte de todas as              

vocações. A vocação toca a pessoa no modo como ela deve viver a vida cristã, o                
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seu batismo e também se relaciona ao seu estado de vida - o chamado ao               

matrimônio, à vida consagrada ou o sacerdócio. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Mateus 28, 16-20 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Animador: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações”. Partilhar a           

experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o Evangelho é o mandato que o              

Senhor confia a toda a Igreja, também a você. 

Leitor 1: É uma ordem sim; mas não nasce da vontade de domínio ou de               

poder, nasce da força do amor, do fato que Jesus foi quem veio primeiro para junto                

de nós e nos deu, não somente um pouco de Si, mas se deu por inteiro, deu a Sua                   

vida para nos salvar e mostrar o amor e a misericórdia de Deus. 

Leitor 2: Jesus não nos trata como escravos, mas como homens livres,            

amigos, como irmãos; e não somente nos envia, mas nos acompanha, está sempre             

junto de nós nesta missão de amor. Para onde Jesus nos manda? 

Leitor 1: Não há fronteiras, não há limites: envia-nos para todas as pessoas. O              

Evangelho é para todos, e não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que               

parecem a nós mais próximos, mais abertos, mais acolhedores. É para todas as             

pessoas. 

Leitor 2: Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até               

as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente. O           

Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu                

amor. 

Leitor 1: Ide, sem medo, para servir. Seguindo estas três palavras, vocês            

experimentarão que quem evangeliza é evangelizado, quem transmite a alegria da           

fé, recebe alegria. Jesus Cristo conta com vocês! A Igreja conta com vocês! O Papa               

conta com vocês! Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, lhes acompanhe sempre              

com a sua ternura: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações”.  

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 138: como é edificada a Igreja una santa católica e             

apostólica? 
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Leitor 1: "Na Igreja, há ‘leigos’ e clérigos (clero) que, como filhos de Deus, têm               

a mesma dignidade. Têm tarefas de igual valor, mas distintas. A missão do leigo é               

construir e reconstruir o mundo segundo o modelo do Reino de Deus. Para eles são               

ordenados ministros (clérigos) com o serviço do governo eclesial, do ensino doutrinal            

e da santificação sacramental. Em ambos os estados também há cristãos que, de             

modo especial, castidade, pobreza e obediência, se colocam à disposição de Deus            

(por exemplo, os membros das ordens e das congregações religiosas). 

Leitor 2: "Cada cristão tem a missão de testemunhar o Evangelho com a             

própria vida. Mas Deus percorre, com cada pessoa, um caminho próprio. A uns             

envia como leigos, para construírem o Reino de Deus no meio do mundo, numa              

família e com uma profissão; para isso, concede-lhes, no Batismo e na Confirmação,             

todos os dons do Espírito Santo necessários. A outros encarrega com o ministério             

pastoral, para guiar, ensinar e santificar o Seu Povo; ninguém pode reclamar a si              

esta missão, pois é o próprio Senhor que os envia e dá, mediante o sacramento da                

Ordem, a Sua força divina para o caminho, para, no lugar de Cristo, atuar e celebrar                

os sacramentos. 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 112: Por que é que Deus quer que nós vivamos em              

família? 

Leitor 1: Porque Deus não queria que cada homem vivesse sozinho para si,             

criou-nos como seres comunitários. Portanto, os homens são naturalmente criados          

para a comunidade, para a família. Isto é claro desde as primeiras páginas da Bíblia,               

no relato da Criação: Adão recebe de Deus Eva, como companheira colocada ao             

seu lado. Todavia a vocação ao matrimônio não é a única forma de seguir Jesus. A                

vocação a vida consagrada e religiosa é doação total ao Cristo que nos dá a vida.  

Meditação e Partilha: 

1. Como é que nós devemos entender o mandato de Jesus que lemos no              

Evangelho? 

2.  O que é fazer discípulos entre todas as nações? 

3.  Somos discípulos missionários do Senhor? Vocacionados do Pai? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  
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Sugestão: Buscar em nossa comunidade responder estas duas perguntas: 

1. O que tem feito nossa comunidade/grupo para ajudar os missionários? 

2. Sabemos o nome de algum missionário que partiu de nossa comunidade? 

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Ó Jesus, Bom Pastor, suscita, em todas as comunidades          

paroquiais, sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, leigos consagrados e          

missionários, segundo as necessidades de todo o mundo que Tu amas e queres             

salvar. Confiamos-Te dum modo particular a nossa comunidade. 

Dirige o Teu olhar de amor para tantos jovens bem dispostos e convida-os a              

seguir-Te. Ajuda-os a compreender que só em Ti eles podem realizar-se em            

plenitude. Ao confiar estes grandes desejos do Teu Coração à intercessão poderosa            

de Maria, Mãe e Modelo de todas as vocações, suplicamos-Te que sustentes a             

nossa fé na certeza de que o Pai ouvirá o que Tu mesmo nos mandastes pedir.                

Amém 
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16º Encontro: Sou enviado do Pai 

Objetivo: mostrar ao jovem que ser batizado é receber uma Missão e assumir             

sua vocação  

Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos.          

Possibilitar o entrosamento de todos. Ir ao encontro daqueles que estão indo pela             

primeira vez.  

Acolhida: de uma forma muito espontânea o animador acolhe a todos com a             

saudação inicial e motiva a dinâmica.  

Dinâmica: Chocolate 

Material: Bombons, cabo de vassoura, fita adesiva. 

Desenvolvimento: O animador divide o grupo em duas turmas. Com a primeira            

turma ele passa a instrução de que eles somente ajudarão os outros se eles pedirem               

ajuda (isso deve ser feito sem que a outra turma saiba). 

A segunda turma terá seu braço preso com o cabo de vassoura (em forma de               

cruz) e a fita adesiva. Deve ficar bem fechado para que eles não peguem o               

chocolate com a mão. 

Coloca-se o bombom na mesa e pede para que cada um tente abrir o              

chocolate com a boca, e se conseguir pode comer o chocolate. 

A primeira turma ficará um atrás de cada um da segunda turma, ou seja,              

existirá uma pessoa da primeira turma para cada pessoa da segunda turma. 

Após algum tempo o animador encerra a dinâmica dizendo que nunca           

devemos fazer as coisas sozinhos, cada um deles tinha uma pessoa a qual eles              

simplesmente poderiam ter pedido que abrisse o chocolate e colocasse na boca. 

Nunca devemos fazer nada sozinho, sempre que preciso temos que pedir           

ajuda a alguém. 

Retomando o Encontro Anterior: com algumas palavras recordar como foi o           

encontro anterior, não apresentamos fórmulas aqui pois, é importante trazer          
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presente a realidade do grupo, com as especificidades que aconteceram durante o            

encontro.  

Deus nos chama a ver a realidade:  

Animador: Vocação: o que é? 

Leitor 1: A vocação tem um duplo caráter: é ao mesmo tempo pessoal e              

comunitária. Deus chama a pessoa pelo próprio nome para um serviço, uma missão             

na sua Igreja ou no mundo. 

Leitor 2: Alguns pensam que vocação é algo restrito para quem tem um             

chamado especial, como para ser padre ou religioso consagrado. Isso é um engano,             

pois a vocação faz parte da vida de todo homem. A vida se faz vocação. Cada                

pessoa humana foi criada por Deus com uma vocação específica. Cada ser humano             

traz em si, na sua essência mais profunda, um chamado que dá sentido à sua               

existência, um chamado a ser de determinado modo e de realizar algo, isso é              

vocação. 

Deus nos fala pela Bíblia:  

Animador: Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma pausada 

Texto Bíblico: Marcos1, 12-15 

1.  Quais as tentações que sofremos hoje? 

2. Costumamos nos desanimar frente às coisas, mesmo sabendo que esse é            

o primeiro passo para cair em tentação? 

Aprofundando o ensinamento da Palavra: 

Leitor 1: É sem tamanho o amor do Criador em relação a cada um de nós em                 

particular. Por isso, às vezes, nos confunde a consideração de todos os benefícios             

que d'Ele recebemos. 

Leitor 2: Podendo simplesmente permanecer em sua plena e eterna          

felicidade, quis Deus criar o universo, com o objetivo de manifestar sua infinita             

bondade: "Ele criou por bondade. Não necessitava de coisa alguma daquilo que fez"             

- ensina Santo Agostinho. 

Leitor 1: Após o Batismo, a primeira disposição do Espírito Santo foi de             

conduzir Jesus ao deserto, onde Ele permaneceu quarenta dias em regime de            

penitência, isolamento e oração. Mostra-nos assim o Divino Mestre que, antes de            
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lançar-se a santas e grandes empresas, é indispensável preparar-se pela oração e            

pela contemplação, pois a vida interior é a alma de toda ação missionária. 

Leitor 2: Cristo era Deus e, enquanto tal, não foi ao deserto visando             

preparar-Se na solidão para a luta que estava por vir, mas sim para iniciá-la. Longe               

de buscar refúgio contra o mal, começava sua vida pública enfrentando e vencendo             

os ataques do inimigo. 

A igreja caminha conosco:  

Animador: Youcat, nº 139: Em que consiste a vocação dos leigos?  

Leitor 1: " Os Leigos são enviados para se comprometerem na sociedade,            

para que o Reino de Deus possa crescer no mundo." 

Leitor 2: E continua: "Um Leigo não é um cristão de segunda classe, porque              

ele participa do ministério sacerdotal de Cristo (sacerdócio comum dos fiéis). Ele            

empenha-se para que as pessoas do seu meio (escola, faculdade, família e            

profissão) aprendam a conhecer e a amar Cristo. Ele cunha com a sua fé a               

sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial assumindo            

ministérios, como o acolitado e o leitorado, disponibilizando-se para dirigir grupos e            

aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais (por exemplo, os conselhos          

paroquiais, pastoral ou econômico). Também os jovens devem refletir seriamente          

sobre o lugar em que Deus os quer." 

A Igreja nos ensina a praticar a caridade: 

Animador: Docat, nº 113: Que significado tem a família na Bíblia? 

Leitor 1: A Bíblia refere muitas vezes a vida na família. No Antigo Testamento,              

os pais devem passar aos filhos as experiências do amor e da fidelidade de Deus, e                

transmitir-lhes as primeiras e mais importantes sabedorias da vida. O Novo           

testamento relata que também Jesus nasceu numa família concreta. Os seus pais            

deram-lhe afeto, amor e educação. Porque Deus procurou para si uma família            

totalmente “normal” para nela nascer como homem e nela crescer, fez da família um              

lugar muito especial e deu-lhe como comunidade um valor único.  

Meditação e Partilha: 

1. O que vos parece ouvindo estes dois relatos do Youcat e do Docat?              

Gostaram?  

2. Conversar sobre vocação e vocações. 
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3. Qual valor tem para você sua família? 

Compromisso:  

Animador: Diante do que ouvimos, que compromisso podemos assumir?  

Avaliação do encontro: o animador conduz uma pequena avaliação e uma           

conversa para ver como foi o encontro, recordando que se pode aqui escolher um              

animador para o próximo encontro, sendo assim, todos passam pela experiência da            

liderança.  

Oração final:  

Sugere-se rezar uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e religiosas e          

após o animador reza a oração. 

Animador: Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos          

seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas           

nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai              

coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos             

leigos, como Sacerdotes, como Religiosos e Religiosas, para o bem do povo de             

Deus e de toda a humanidade. Amém. 
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Sugestões para outros encontros:  

Módulo 1: Quem sou? 

Texto Bíblico: Mc 3, 13-19. Youcat: nº 300. Docat: nº 07. 

Texto Bíblico: Mt 10, 1-4. Youcat: nº 61. Docat: nº 59. 

Texto Bíblico: Lc 6, 12-16. Youcat: nº 64. Docat: nº 58. 

Módulo 2: Deus me ama. 

Texto Bíblico: Jo 9, 9-15. Youcat: nº 309. Docat: nº 14. 

Texto Bíblico: Tito 3, 2-7. Youcat: nº 314. Docat: nº 15. 

Texto Bíblico: Rm 5, 5-8. Youcat: nº 66. Docat: nº 16. 

Módulo 3: Eu erro. 

Texto Bíblico: Mt 9, 1-8. Youcat: nº 68. Docat: nº 62. 

Texto Bíblico: Jo 8, 1-11. Youcat: nº 69. Docat: nº 277. 

Texto Bíblico: Jo 8, 34-38. Youcat: nº 70. Docat: nº 274. 

Módulo 4: Jesus Cristo. 

Texto Bíblico: Mt 16, 13-20. Youcat:74 . Docat: nº 145. 

Texto Bíblico: Lc 9, 18-21. Youcat: nº 75. Docat: nº 150. 

Texto Bíblico: Jo 1, 14. Youcat: nº 76. Docat: nº 151. 

Módulo 5: Tenho Fé. 
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Texto Bíblico: Mc 5, 21-34. Youcat: nº 20 . Docat: nº 325 . 

Texto Bíblico: Mc 9, 14-29. Youcat: nº 22 . Docat: nº 326. 

Texto Bíblico: Lc 17, 1-10. Youcat: nº 23. Docat: nº 327. 

Módulo 6: Espírito Santo. 

Texto Bíblico: Jo 14, 15-21. Youcat: nº 115. Docat: nº 97 . 

Texto Bíblico: Jo 14, 24-31. Youcat: nº 118. Docat: nº 98. 

Texto Bíblico: Jo 15, 26-27. Youcat: nº 120. Docat: nº 99. 

Módulo 7: A Igreja. 

Texto Bíblico: 1Cor 12, 1-14. Youcat: nº 123. Docat: nº 316 . 

Texto Bíblico: Ef 1, 3-23. Youcat: nº 125 . Docat: nº 317 . 

Texto Bíblico: At 20, 17-38. Youcat: nº 126. Docat: nº 318. 

Módulo 8: Tenho vocação.  

Texto Bíblico: 1Sm 3, 1-18. Youcat: nº 145. Docat: nº 114. 

Texto Bíblico: Jr 1, 4-19. Youcat: nº 250. Docat: nº 115. 

Texto Bíblico: Mc 1, 16-20. Youcat: nº 265. Docat: nº 116. 
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