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Capa:
Grupo do Refletindo Jovem das comunidades São Paulo, são Mateus e Matriz
da Paróquia de Guaçuí
PJ São José e PJ Cachoeirinha , Paróquia Santo António sa Pádua Rio Novo do Sul

APRESENTAÇÃO
“Jesus diz: “O que fizerdes a um dos meus irmãos pequeninos é a
mim que o fazeis.” (...) O mundo não pode continuar como está. Se hoje
um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres dos pobres, na
realidade não é cristão!” (Papa Francisco, prefácio do Docat – Doutrina
Social da Igreja Católica para os Jovens).
Irmãos, com grande alegria e entusiasmo, apresentamos a nona
edição do nosso Refletindo Jovem. Essa cartilha, mais uma vez, foi
preparada com muito carinho por todos nós que fazemos parte desta
equipe.
O amor de Deus por cada um de nós é algo grandioso e inexplicável.
Portanto, é preciso que saibamos viver verdadeiramente em comunidade,
de modo a partilhar de todo esse amor entre todos os nossos irmãos.
Precisamos dizer sim ao chamado que Cristo faz na vida de cada
um de nós, jovens, para que possamos levar a palavra de Deus àqueles
que ainda não conhecem, e dessa forma, participar de fato e viver essa
comunidade de amor.

Jéssica Merçon de Oliveira
Equipe do Refletindo Jovem
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Juventude: a “boa terra” da Palavra de Deus.

O plano salvífico de Deus: você está preparado?
Jesus convida os jovens a “transfigurar-se” com Ele.
Com Jesus podemos vencer as “tempestades” dos momentos
difíceis de nossa caminhada.
Com Maria somos mais!

E vocês jovens, que dizem quem é Jesus?
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1º Encontro
Ser sinal e presença de Jesus
na comunidade.
Objetivo: Refletir sobre a importância de assumir o jeito de Cristo em
nossa juventude, tornando-nos sinal de sua presença na comunidade.

Deus nos acolhe:
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Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Nós jovens, pela graça conferida pelo batismo, nos tornamos
participantes dos mistérios de Cristo, assumindo o nosso compromisso de
cristãos de viver o amor e a caridade entre nós e na comunidade.
Leitor 1: Jesus convida a cada um de nós para uma grande aventura:
vivermos seus ensinamentos, tornando-nos colaboradores de seu reino,
onde quer que estejamos. Ele confia a cada um de nós uma missão: sermos
verdadeiros sinais de sua presença onde quer que estejamos.
Leitor 2: Jesus envia a cada um de nós. Nesse envio, Ele não nos diz onde ir
especificamente, nem como devemos agir: “Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio”. A nossa tarefa é a mesma de Jesus. Devemos ser no
mundo aquilo que Jesus quer.
Leitor 3: Nós, jovens, temos buscado ser em nossa família, grupo de jovens
e comunidade o que Jesus foi? Buscamos ser presença de Jesus a aqueles
que necessitam?

Leitor 4: Até podemos nos considerar frágeis, talvez limitados em nossa
pequenez. Mas Jesus, em sua sabedoria, nos confere o Espírito Santo, para
fortalecer a cada jovem a ser presença viva de Jesus! Busquemos deixar
o Espírito Santo de Deus agir em cada um de nós para nos tornarmos
protagonistas do Reino de Jesus!

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: João 20, 19-23

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos
tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos
judeus...” (João 21, 19)
a) Por quais motivos os judeus perseguiram Jesus, e agora os seus
discípulos?
b) E hoje em dia, quem ou quais são os “judeus” que perseguem os
discípulos de Cristo?
c) Como nós, jovens, discípulos e discípulas de Cristo temos nos
comportado? Temos fechado as portas para os desafios ou temos
enfrentado como fé e perseverança?
2) “Disse-lhes outra vez: “A paz esteja convosco” Como o Pai me enviou,
assim também eu vos envio a vós. ” (João 20, 21)
a) Tenho feito a vontade de Jesus? Tenho sido sal e luz em minha
comunidade, no meu grupo de jovens?
b) A que lugares, situações e vivências o Senhor tem enviado o nosso
grupo de base? Temos ido ao encontro da nossa missão?
·

Silenciar o coração. O animador lê pausadamente a
próxima pergunta. Dar um tempo para o grupo refletir e
ouvir a voz do Senhor.

7

c) O que Jesus me pede hoje? A qual missão Ele me confia, me envia?
É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Vamos conhecer agora uma canção do músico e compositor Zé Vicente. A
canção vem através de uma bela poesia evidenciar o chamado de Cristo
aos filhos e filhas de Deus...

Missão de todos nós

Foi Deus que me criou, me quis me consagrou para anunciar o seu amor!
Eu sou como chuva em terra seca para saciar,
Fazer brotar eu vivo para amar e para servir!
É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir.
8

Eu sou como estrela em noite escura.
Eu levo a luz sigo a Jesus.
Eu vivo par amar e pra servir!
Eu sou como abelha na colméia
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo pra amar e pra servir.
Eu sou, sou profeta da verdade.
canto a justiça e a liberdade.
Eu vivo para amar e pra servir!
Muitos são os elementos usados nesta canção: chuva, flor, abelha, estrela...
O que eu tenho sido no meu grupo de jovem, na minha comunidade? A
chuva que faz brotar? Ou sou uma flor que venço o muro e libero a palavra
de Deus através do meu perfume? Sou uma estrela que clareia a vida dos
meus irmãos? Ou sou uma abelha que trabalho pela minha comunidade,
pelos meus irmãos?

Dinâmica
Com a Mão na Massa

Objetivos:
- Refletir sobre o serviço cristão.
- Realizar autoavaliação do serviço que realizamos para a Igreja.
Material:
½ folha de papel ofício e uma caneta para cada um.
Procedimento:
- Entregue a metade da folha de papel ofício para cada um.
- Solicite para que façam o desenho de uma de suas mãos, contornando-a
com a caneta.
- Fale que a mão representa “trabalho, serviço, ação, atividade”.
- Peça para que cada um escreva:
Dentro da mão: Aquilo que estão realizando na obra do Senhor.
Fora da mão: Aquilo que não estão executando, mas que desejam realizar.
- Depois cada um deve mostrar para os demais, e falar um pouco sobre.
- Por fim levem para casa, como compromisso em tornar realidade, aquilo
que foi escrito fora da mão.

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 276: Por onde começa, quando é que a Igreja se
empenha pela paz?
Leitor 1: A oferta de paz da Igreja liga-se à paz de Cristo e distingui-se de
outras estratégias que visam a solução de conflitos: “A paz que vos dou
não é a paz que o mundo dá” (Jo 14, 27).
Leitor 2: A paz de Cristo é o amor, que o levou até a cruz. “Pelas suas chagas
fomos curados” (1Pd 2,24). A Igreja vive da fé no amor incondicional que
Deus tem para cada homem. Da fé libertadora neste amor de Deus surge
um novo modo de ir ao encontro dos outros, quer se trate de uma só
pessoa ou de povos inteiros ou de grupos sociais. Onde houver cristãos, aí
deve haver paz.

Compromisso:
Refletimos em nosso encontro de hoje sobre ser a semelhança de Jesus.
Nossa tarefa será a mesma de Jesus: devemos ser no mundo aquilo que
Jesus realizou enquanto projeto. Assim, nosso compromisso do encontro
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de hoje é perceber como estamos caminhando seja na família, escola,
trabalho ou em qualquer meio que estivermos inseridos. Devemos exercer
nosso papel de jovens cristãos e buscar ser a semelhança de Jesus. Então
vamos lá: durante essa semana vamos observar quais são os nossos atos
de semelhança com Jesus e quais também precisamos configurar para
aproximar das atitudes Dele.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
10

Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilhar e porque o
sol brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!

2º Encontro
Deus é comunidade de amor. E você, jovem,
participa dessa comunidade de amor?
Objetivo: Refletir a vivência do amor de Deus em nossas vidas.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Vamos começar o nosso encontro de hoje conversando um
pouco sobre algo que é uma inquietação na vida de muitos jovens. Você
já parou para pensar na grandeza de Deus? Como que Deus é para você? O
que Deus significa para você?
Dica: Deixar um tempinho para partilha...
Leitor 1: Realmente são perguntas que nos acompanham em nossa
experiência religiosa. Tocam no profundo de nosso ser, é como um abismo
sem fundo, uma profundeza infinita. Pensar em Deus é pensar na infinitude
do universo, nossa inteligência humana não é capaz de atingi-lo.
Leitor 2: Essa grandiosidade de Deus para nós cristãos, se chama o mistério
da Santíssima Trindade. É o mistério de um Deus que é comunidade e
comunhão de vida. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que vivem
numa intimidade de amor.
Leitor 3: Esse grande mistério da Santíssima Trindade deve ser
contemplado por nós jovens como a verdadeira comunidade, pois Deus
não é solidão, mas perfeita comunhão de amor.
Leitor 4: Nós jovens cristãos não adoramos três Deuses diferentes, mas um
único ser que desabrocha em três, permanecendo, contudo, um. Parece
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complicado, mas Jesus nos aponta para este mistério: “Eu e o Pai somos
um” (Jo 10,30). Ele ora ao Pai e concede-nos o Espírito Santo, que é o amor
do Pai e do Filho.
Leitor 5: Por isso, nós, jovens, devemos nos inspirar nessa perfeita
comunhão de amor para vivermos como irmãos. Quem quer viver com
Deus não se encontra uma conclusão, mas sempre diante de um início,
novo como cada dia.

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: João 3, 13-20

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho
único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida
eterna.” (João 3, 16)
12

a) Qual foi a maior prova de amor que Deus Pai deu a humanidade?
b) De que modo Jesus provou a humanidade o amor de Deus? O que
Jesus fez no decorrer de sua vida terrena?
2) “Acreditar” é diferente de “Crer”. O que crê supera aquele que
simplesmente acredita, pois quem crê demonstra a sua confiança e
fé através de verdadeiras palavras, e “manifesta” através de ações
sua crença. Crer é efeito de ação! É orgânico! Crer em Jesus então
é demonstrar, vivenciar os ensinamentos do mestre, deixando em
nossas famílias, em nossos grupos de amigos os valores do evangelho.
É apresentar aos nossos irmãos o Deus-Amor!
a) E eu, jovem, acredito ou creio em Jesus?
b) O que me leva a crer em Jesus? Qual a experiência de vida que me
leva a crer em Cristo?
3) “Porquanto todo aquele que me faz o mal odeia a luz e não vem para a
luz, para que suas sobras não sejam reprovadas.” (João 3, 20)
a) Qual ou quem foi a luz que veio ao mundo? Quem rejeitou a luz? E
por que rejeitaram a luz?

b) E nós temos aceitado ou dado às costas para a luz?
c) Como nossos jovens têm caminhado? Na luz ou em caminhos
escuros?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Hoje vamos conhecer uma canção de um grande pastor, escritor, e
compositor da nossa igreja. É uma linda catequese de Pe. Zezinho...

Dentro de mim
Dentro de mim existe uma luz
Que me mostra por onde deverei andar
Dentro de mim também mora Jesus
Que me ensina buscar o seu jeito de amar
Minha luz é Jesus
E Jesus me conduz
Pelos caminhos da paz
Dentro me mim existe um farol
Que me mostra por onde deverei remar
Dentro de mim Jesus Cristo é o sol
Que me ensina buscar o seu jeito de sonhar
Dentro de mim existe um amor
Que me faz entender e lutar por meu irmão
Dentro de mim Jesus Cristo é o calor
Que acendeu e aqueceu pra valer meu coração.
Temos deixado a luz de Jesus invadir nosso ser? Qual mensagem esta
canção deixa para a nossa juventude?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Artigo do Docat nº 20: Qual é a missão da Igreja no grande plano de Deus?
Leitor 1: O grande plano do amor de Deus é a redenção e a salvação
de todos os homens pelo seu filho Jesus Cristo. A Igreja existe por que
Jesus nos convidou para estarmos com Ele numa profunda e redentora
comunhão.
Leitor 2: Esta comunidade, o “corpo de Cristo”, é a Igreja. Pelo batismo
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e pelos outros sacramentos, pertencemos a Cristo e por Ele recebemos
uma vida nova e eterna. Pela escuta da palavra de Deus, seguimos a sua
vontade.
Leitor 3: A Igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor
de Deus. A Igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo
homem e pela sociedade e deve, com sua ação, contribuir para a paz e
para o desenvolvimento da família humana.

Compromisso:
Animador: Como está minha vivência de amor nas “coisas de Deus”
(celebração dominical, responsabilidade com a comunidade, com
meu grupo de jovens, com a pastoral X ou Y)? A partir da reflexão do
amor de Deus, para com cada um de nós, nosso compromisso é buscar
amar cada vez mais as coisas de Deus, com responsabilidade, carinho e
comprometimento e assim, fortalecer mais e mais a caminhada de cristãos.

Avaliação do Encontro:
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Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? O que mais chamou a atenção? O que
precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.

Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilhar e porque o
sol brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!

Anotações:
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3º Encontro
Ser jovem é ser “profeta, sacerdote e rei”.
Objetivo: Nesse encontro iremos refletir o sentido de ser “profeta, sacerdote e
rei”: o tríplice múnus que nos une a Cristo e nos configura como seus discípulos.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
16

Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você já parou para pensar como Deus “age” no mundo? Se te
perguntassem qual é o modo que Deus manifesta sua presença em nosso
meio, o que você responderia?
Leitor 1: Deus age e manifesta sua presença de diversas maneiras. A
primeira delas é através dos sacramentos, que são sinais e manifestações
da graça de Deus em nossa realidade.
Leitor 2: A segunda ação de Deus na nossa realidade é através de seus
discípulos, que somos nós! Todos aqueles que fazem parte do povo de
Deus como batizados, devem viver e proclamar o amor de Deus em toda a
sua vida.
Leitor 3: Nós, discípulos de Cristo, devemos tomar consciência da nossa
missão, pois somos continuadores da sua obra em nossa realidade. E como
nós podemos fazer isso? Com palavras e gestos, imitando Jesus Cristo em
toda a sua plenitude em nossa vida.

Leitor 4: Hoje, na realidade do jovem existem muitas coisas que os
impedem de viver plenamente essa missão: o comodismo, as drogas, as
bebidas, a violência e a cultura da morte.
Leitor 5: Muitos jovens são explorados por sistemas disfarçados de
geradores de bem-estar e felicidades que são passageiras. Nossa verdadeira
felicidade está em Cristo.
Leitor 6: Por isso devemos nos perguntar: As obras que eu realizo são
verdadeiramente um anúncio do mundo novo que está para chegar?
Eu procuro transmitir alegria, coragem e esperança àqueles que vivem
imersos no abatimento, na frustração, no desespero? Eu procuro ser um
sinal do amor e da ternura de Deus para aqueles que vivem sozinhos,
abandonados, marginalizados? O nosso serviço ao “Reino” é um serviço
totalmente gratuito, ou é um serviço que serve para promover os nossos
interesses, a nossa pessoa, os nossos esquemas de realização pessoal?

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 10, 1-15

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. ” (Mateus
10, 6). Assim como Jesus instituiu aqueles homens como seus
mensageiros, discípulos da Boa-nova, hoje Ele também continua a
enviar missionários para de junto do povo.
a) Temos sido verdadeiramente missionários de Cristo e da Boa-nova?
Temos abraçado a missão na sua totalidade?
b) Nós, Igreja, temos nos preocupado e dado prioridade para as ovelhas
que se perderam no caminho, conforme instrução de Jesus? Até
onde o nosso olhar de missionário tem alcançado? Tem atravessado
as paredes do templo? Ido ao encontro dos marginalizados e
menosprezados?
2) “Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai
os demônios. Recebestes de graça, de graça dai!” (Mateus 10, 8) Como
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tem estado o nosso testemunho de vida? Temos nos doado aos irmãos
gratuitamente? Temos usado os nossos dons sem reservas, sem
esperar recompensas?
3) “Entrando numa casa, saudai-a: Paz a esta casa. Se aquela casa for
digna, descerá sobre ela vossa paz; se, porém, não o for, vosso voto de
paz retornará a vós.” (Mateus 10, 12-13)
a) O que é a paz? O mundo tem vivido a paz?
b) O que leva o mundo a não vivenciar a plena paz? O que nos têm
impedido?
c) O que devemos fazer como filhos e filhas de Deus para que a paz
reine no meio de nós? Que atitudes devo tomar?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Vamos nos debruçar agora sobre fragmentos do poema “O discípulo”, de
autoria de Anderson Almeida...
18

O discípulo
O discípulo é aquele
Que aprende com o Senhor
E depois transmite a outros
Que Jesus é Salvador
Se for preciso até sofre
Pois de Cristo tem o amor.

Foge dos maus desejos
Quer a paz e a caridade,
Segue a justiça e a fé
Vive em sinceridade,
Ele busca ser fiel
Desde sua mocidade.

O discípulo procura
Apresentar-se aprovado,
Diante de seu Senhor
Não será envergonhado,
Maneja bem a palavra
Por Deus será exaltado.

É apto para ensinar
Pelo amor é sofredor,
É manso para com todos
Como ensina o Senhor.

Evita os falatórios
Que produzem divisão,
Que produzem impiedade
Que só trazem confusão,
O discípulo de Cristo
O que busca, é a perfeição.

Aos que resistem ensina
Com extrema mansidão,
Pra que o arrependimento
chegue em cada coração,
e nos braços de Jesus
encontrem a libertação.

1. Quais qualidades um discípulo de Cristo têm?
2. Estamos próximo do discípulo do poema?
3. O que temos de mudar em nós para nos aproximar mais e mais do
discípulo do poema?

Dinâmica
Desembalando o Pirulito.

Objetivo: Desenvolver o lado de discípulo de Jesus que cada um tem.
Mostrar a importância de um ajudar o outro seja no ambiente de trabalho
ou no dia a dia, na vida pessoal.
Material: pirulitos com embalagem, suficiente para todos os participantes.
Como fazer: O coordenador da brincadeira deverá reunir todos os
participantes formando um círculo. Em seguida distribui um pirulito para
cada participante. O pirulito a ser utilizado deve estar na embalagem
original. Oriente que cada um segure o pirulito com a mão direita e aguarde
até que todos tenham recebido. Assim que todos tiverem recebido, o
coordenador da atividade do pirulito dará o seguinte comando: “A partir
de agora, ninguém mais pode sair do lugar e deverão seguir minhas
instruções. Segurem o pirulito com a mão direita. A mão esquerda deve 19
ser colocada para trás e não pode ser utilizada em nenhum momento.
Estiquem o braço direito para frente, a partir de agora ninguém poderá
dobrar o braço, o único movimento que podem fazer é para a direita ou
para a esquerda e quem dobrar o braço será retirado da brincadeira”. O
coordenador verifica o grupo e pergunta se alguém tem alguma dúvida,
todos devem estar no mesmo lugar, segurando o pirulito com a mão
direita e braço estendido para frente e a mão esquerda dobrada para trás
sem poder ser usada. O coordenador continua: “Agora quero que todos
desembrulhem o pirulito que está segurando na mão direita e comecem
a chupar”. Alguns participantes logo se dão conta que não vão conseguir
remover a embalagem do pirulito sozinhos e que precisarão da ajuda do
companheiro do lado, porém o grupo pode não encontrar uma solução.
Sendo assim, o coordenador deverá dar dicas ou estar no círculo e
tomar a iniciativa oferecendo para que a pessoa ao lado o ajude a abrir a
embalagem.
Reflexão: O primeiro desafio é remover a embalagem do pirulito, no entanto
como não podem dobrar o braço, cada um deverá chupar o pirulito do
colega do lado, isso deixa a brincadeira do pirulito muito divertida e através
de uma linguagem metafórica passa a mensagem de que precisamos ser
discípulos de Jesus, e assim como ele, devemos ajudar o próximo.

Muitas vezes em nosso cotidiano, nosso irmão está precisando de uma
ajuda simples, como desembalar um pirulito. Eu, como discípulo de Jesus,
consigo perceber que ele está com os braços amarrados impossibilitando
de realizar essa tarefa tão simples? E mais, estou ajudando esse irmão
necessitado? Refletir em silêncio. (O coordenador da dinâmica poderá
solicitar que cada um fique a vontade para degustar seu pirulito).

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 62: Por que é que os homens muitas vezes agem contra
a comunidade?
Leitor 1: Embora o homem seja um ser social, age muitas vezes de um
modo não social: egoísmo, ganância e megalomania fazem com que ele
atrele outros a propósitos errados, os explore, oprima ou os deixe sem
proteção.
Leitor 2: Mas a verdadeira comunidade é uma livre associação de pessoas
que querem o bem para si e para os outros, e que só podem conseguir este
bem comum através de uma ação conjunta, que individualmente não seria
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possível alcançar.
Leitor 3: Pode ser, por exemplo, um ginásio desportivo que só possa ser
financiado em comum, uma orquestra que só possa tocar quando todos
empenham os seus talentos.

Compromisso:
Animador: Hoje vimos um pouco da dimensão do profeta. A partir desses
elementos, buscaremos de forma concreta e responsável ser esse profeta,
em nossa realidade “Jovens Profetas”, que levam a mensagem de Jesus.
Então vamos partilhar em nosso grupo agora, o que nós podemos realizar
aqui na comunidade de forma concreta, como esse profeta jovem?

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de 21
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilhar e porque o
sol brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!

Anotações:

4º Encontro
Jesus nos ensina que devemos amar até
os nossos inimigos
Objetivo: Refletir a importância do agir com misericórdia para vivenciar
o amor pleno de Jesus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
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Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você é capaz de amar seus inimigos? Seria capaz de perdoar
plenamente alguém que te fez algum mal, seja a você ou algum amigo ou
alguém de sua família? Qual a sua reação diante de uma pessoa que não
te trata bem?
Leitor 1: Todos nós sabemos que somos humanos e “a carne é fraca”.
Diante das diversas circunstâncias da vida, em algum momento iremos
passar por essa situação: de um lado, aquele que pede o perdão, de outro,
aquele que concede o perdão.
Leitor 2: Viver o perdão e sobretudo amar os inimigos, como Jesus amou,
exige de nós uma superação da lógica de vingança, pois somos tentados a
responder na mesma moeda.
Leitor 3: Mas Jesus nos ensina a assumir uma atitude pacífica de não
responder às provocações, rompendo com a lógica da violência e da

truculência. A lógica de Jesus é a lógica do amor, é a busca do equilíbrio,
rompendo com o ciclo de estupidez que impera naqueles que alimentam
a vingança em seus corações.
Leitor 4: Jesus pede a todos nós cristãos, participantes do “Reino” o amor
a todos, inclusive os inimigos. É uma atitude de libertação das amarras
que prendem o nosso coração na vingança e no rancor.
Leitor 5: Para nós, jovens, fica o convite de Jesus de superarmos os muros
que impedem uma convivência fraterna. Podemos começar a viver o
perdão dentro de nosso grupo, uns com os outros: é praticando o perdão
nas pequenas coisas que vamos sendo “treinados” a também perdoar nas
grandes, mesmo sendo difícil, vamos superando essa lógica perversa (da
vingança) que só nos traz o mal.

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 5, 38-48

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém,
vos digo: não resistais ao mau. Se alguém te ferir a face direita, oferecelhe também a outra.” (Mateus 5, 38-39)
Quando um irmão me trata mal ou me diz palavras ásperas, como reajo?
Devolvo na mesma moeda, ou me silencio numa ação de sabedoria e
humildade?
2) “Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu próximo e poderás odiar teu
inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos
odeiam, orai pelos que vos [maltratam e] perseguem.” (Mateus 5, 43-44)
a) Pode alguém amar aquele que o odeia? É possível?
b) Ter uma atitude extraordinária é amar aquele que me ama, ou amar
aquele que me odeia?
c) E eu, jovem, tenho amado os meus irmãos, com suas limitações?
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3) “Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol
tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e
sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa
tereis?...” (Mateus 5, 45-46)
a) Deus faz chover para o justo, mas também faz chover para os
injustos. O que faz Deus agir assim?
b) E nós, diferenciamos aqueles que nos bendizem daqueles que
nos maldizem? Ou amamos ambos sem restrições? Temos
procurado seguir o exemplo de Deus, de amar sem limitações?
“PORTANTO, SEDE PERFEITOS, ASSIM COMO VOSSO PAI
CELESTE É PERFEITO.”
Mateus 5, 48

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
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Vamos conhecer agora um episódio que aconteceu com um jovem por
nome de Júlio...

Amar? Sim, mas apenas os que me bendizem!

Júlio é um jovem de 20 anos que vive com sua família no sul de Minas e que
possui um grande grupo de amigos. Júlio valoriza suas amizades e os seus
amigos sempre estão o enaltecendo pelo seu jeito de ser. Parece que Júlio
de fato é um bom amigo, pois sempre está pronto ajudar.
Certo dia, um amigo bem chegado disse algumas coisas e Júlio não gostou
nem um pouco. Júlio, por sua vez, despejou nesse amigo palavras ásperas,
cheias de ódio. Final da história: Júlio continua sendo afável com os amigos
que estão junto dele, mas não gosta nem de ouvir o nome do ex-amigo em
que teve atrito.
Qual ação extraordinária Júlio teve? Ele perdoou o amigo em que ele teve
atrito? Já vivi algo parecido com a história de Júlio?

Dinâmica
Objetivo: A importância de vivenciar o amor pleno de Jesus.
Material: Um aparelho de som/MP3/celular, contendo o áudio da música
“Não desista do Amor” (Padre Fabio de Melo).
Precisamos nesse momento de quatro representantes: Um será o Narrador
do mini teatro, e os outros três farão o papel dos personagens A, B e C.

Narrador: Nesse momento entra o personagem A todo bravo, e o B que já
está ali o interroga...
Personagem B: O que aconteceu Personagem A?
Personagem A: Nossa se você soubesse como estou irritado.
Personagem B: É já percebi, mas me conta o que aconteceu que te
deixou tão bravo?
Personagem A: Um menino do meu grupo de Refletindo Jovem que não
gosta de mim, saiu espalhando para o grupo inteiro que eu faço xixi na
cama, você acredita?
Personagem B: Nossa que chato isso! Mas por que ele fez isso? Você já
fez alguma coisa pra ele?
Personagem A: Não, nunquinha eu juro. Ele que implicou comigo, não sei
por quê.
Personagem B: Mas Personagem A, venha cá, me fala a verdade, você faz
mesmo xixi na cama?
Personagem A: É claro que não né! Está vendo, por isso estou bravo,
todos me perguntaram isso e deram risada de mim.
Personagem B: Olha, fala a verdade pra mim, porque olhando bem acho
que você tem cara mesmo de quem faz xixi na cama (dê gargalhadas).
Personagem A: Poxa vida Personagem B, até você? Já disse que não, ele
que está inventando tudo.
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Personagem B: Está bem, se você está falando eu acredito meu amigo
mijão...
Personagem A: Paaaaaara!!!
Personagem B: Está bem, parei! Mas olha só... Eu acho que você deve
fazer alguma coisa pra ele, que também deixe ele com vergonha,
igualzinho o que fez com você.
Personagem A: Tipo.. DAR O TROCO?
Personagem B: Isso mesmo! Ele precisa saber que não é legal fazer isso.
Então nada melhor que ele provar do próprio veneno pra saber como dói.
Personagem A: É verdade, ao invés de ficar aqui todo bravo, melhor
fazer isso mesmo! Vou dar o troco nele... Vou inventar alguma história
cabeluda sobre ele e espalhar geral.
Personagem B: Isso mesmo! Vou te ajudar a pensar em algo!
Narrador: Nesse momento, o Personagem C que estava ali por perto,
ouvindo toda conversa, resolveu interferir.
Personagem C: E vocês acham bonito isso? Essa história de dar o troco?
Pelo visto vocês não prestaram atenção no Evangelho de hoje.
Personagem A: Eu prestei sim! E acho que estou certo! Porque o
evangelho fala assim: Olho por olho, dente por dente! É exatamente o
que estou fazendo!!
Personagem C: Realmente o Evangelho falou isso. Mas falou que quem

faz isso está errado. Que Jesus veio nos ensinar de que devemos agir de
outra forma!
Personagem A: Olha para ser bem sincero, prestei atenção sim! Só que
prestei atenção até a hora que falou do olho e do dente!!
Personagem B: Bom... eu cheguei atrasado, então não escutei nada
disso!!
Personagem C: Então acho melhor explicar tudo certinho!! Jesus veio
nos ensinar no Evangelho de hoje que devemos amar e rezar pelos nossos
inimigos e por quem nos persegue ou implica conosco!
Personagem A: Meu Deus do céu! Como posso amar e rezar por aquele
menino que vive implicando comigo?
Personagem C: É exatamente isso que Jesus está ensinando! Ele quer
que aprendamos a responder o ódio com amor.
Personagem B: Agora estou entendendo!!
Personagem C: Nós devemos amar a todas as pessoas, principalmente
aquelas pessoas que nos chateiam por alguma coisa. Afinal, estamos
pertinho do amor perfeito que é Deus. E precisamos espalhar esse amor
por onde passamos.
Personagem A: Mas é muito difícil! Como posso voltar e amar aquele
menino?
Personagem C: Olha, tem alguém que mora no nosso coração que nos dá
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força e coragem de viver esse amor perfeito. Vocês sabem quem?
Personagem B: Eu sei... É o Espírito Santo?
Personagem C: Isso mesmo!! O Espírito Santo é a fonte que precisamos
para viver e espalhar esse amor perfeito!!
Personagem A: Então Espírito Santo me ajuda!! Porque vai ser muito
difícil amar aquela pessoa!
Personagem C: Agora, tem mais um segredinho para deixar tudo mais
fácil!!!
Personagens A e B: Conta, conta, conta!!!!
Personagem C: Jesus mora só no meu coração?
Personagem A: Não! Mora no meu também!
Personagem B: E no meu também!!
Personagem C: Ele mora no coração de todos nós. Inclusive no coração
daquela pessoa Personagem A.
Personagem A: Verdade!!
Personagem C: Quem aqui ama Jesus?
Então este é o segredinho: Se amamos Jesus e Ele mora em TODOS os
corações, então devemos amar Jesus no coração do irmão.
Personagem A: Deixa-me ver se entendi... Se eu amo Jesus, devo amar
Jesus que mora no coração daquele coleguinha que me persegue. Assim
estarei amando esse coleguinha?

Personagem C: Isso mesmo!! Amando Jesus no coração do irmão e
contando com a força do Espírito Santo estaremos vivendo o amor
perfeito, pois estaremos perto de Deus que é só bondade.
Personagem A: Agora entendi!! Vou voltar no próximo encontro e amar
Jesus no coração dos meus amiguinhos e dos meus coleguinhas!
Personagem B: E eu vou me esforçar para espalhar esse amor perfeito
em todos os lugares!
Personagem C: Jesus nos convida também nesse Evangelho a sermos
Santos e Santas como o Senhor Deus é Santo. Se vivemos perto de
Deus através da oração, da missa, do refletindo jovem e praticando os
ensinamentos de Jesus, estaremos vivendo a santidade!
Narrador: Nesse momento vamos todos fazer um círculo, todos
abraçados e vamos ouvir e refletir a música “Não desista do amor”.

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 16: Pode treinar-se o amor ao próximo?
Leitor 1: Sim. É mesmo muito importante. O amor não é apenas um
sentimento. O amor é também uma virtude, uma força que se pode treinar. 27
Tornar-se mais corajoso, mais valente, mais justo, mais amável, é um
autêntico desafio para cada cristão.
Leitor 2: Temos de nos treinar para contemplar o mundo a partir do ângulo
de visão do outro. As pessoas de quem nos aproximamos com um coração
benevolente sentem-se levadas a serio como pessoas e podem expandir-se.
Leitor 3: Se nos exercitamos a amar naquilo que é simples, com a graça
de Deus estaremos em melhor condição para amarmos aí onde dói e onde
não encontraremos correspondência no amor.

Compromisso:
Animador: Recentemente vivenciamos o ano santo da misericórdia, tempo
de graça e benção para refletirmos e, sobretudo praticarmos as obras de
misericórdia, sejam corporais ou espirituais. Por isso, nosso compromisso
é fazer uma pesquisa sobre quais são as obras de misericórdia e encontrar
aquela que vamos conseguir exercer/praticar. Assim, com certeza
estaremos em contato com o projeto de Jesus.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
28 felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

5º Encontro
Confiar em Deus ou nas “coisas” terrenas?
Objetivo: Nesse encontro iremos refletir o que realmente é essencial e
importante em nossa vida: nossas vontades ou a vontade de Deus?

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você é muito apegado a bens materiais? Se fosse para
conversamos um pouquinho, para você, o que é mais difícil de se
desprender? O que você jamais abriria mão na sua vida? A que você acha
que os jovens hoje estão se apegando muito?
Sugestão: rápida conversa para partilhar sobre os apegos materiais e vícios
da juventude hoje em dia...
Leitor 1: Uma coisa é certa: Jesus em todo o seu ministério nos ensina
a incompatibilidade de amar a Deus e amar os objetos e bens materiais.
Deus deve ser o centro da vida do jovem, onde ele constrói toda a sua
existência em valores que fazem parte do Reino de Deus.
Leitor 2: Porém, hoje nós somos seduzidos pelo dinheiro, pelo consumo,
pelo “ter coisas” e corremos o risco de deixar Deus no segundo plano. O
verdadeiro Deus passa então, a ocupar um lugar secundário. O dinheiro,
um ídolo exigente, ciumento, não deixa espaço para qualquer outro valor
a não ser ele próprio.

29

Leitor 3: O apego a bens materiais e ao dinheiro fecha o nosso coração num
egoísmo que nos deixa cegos, sem espaço para o amor entre irmãos. Nossos
amigos acabam tendo um papel secundários em nossas vidas e muitas
vezes, eles são para nós aquilo que representam enquanto bens (ser x ter).
Leitor 4: Para os discípulos de Jesus, o “Reino de Deus’ deve ser o valor mais
importante, é o que realmente dá sentido à nossa existência. Devemos
preencher a nossa vida com Deus, não com objetos ou relacionamentos
de interesses.
Leitor 5: A juventude é chamada a confiar plenamente em Deus. Deixar com
que Deus inunde o nosso coração com aquilo que realmente é essencial em
nossas vidas. Não cair na tentação do apego aos bens materiais que são
passageiros, porque somente Deus nos oferece uma felicidade que é eterna.

Dinâmica
Sorriso milionário
30

Objetivo: Demonstrar que a felicidade não tem preço.
Tema: Felicidade e desapego a bens materiais.
Material necessário: bolinhas de gude, de papel ou de isopor.
Desenvolvimento:
Essa dinâmica é usada para descontrair e integrar o grupo de forma
divertida. Cada bolinha vale R$ 1.000,00. O aplicador distribuirá a cada
pessoa do grupo cinco bolinhas. Dado o sinal, os participantes deverão
sair e procurar um companheiro. Em seguida, devem parar em sua frente,
olha fixamente nos olhos dele que, por sua vez, não poderá sorrir. Quem
sorrir primeiro, paga uma bolinha para a outra pessoa a quem sorriu. O
que ficar sem bolinhas sai da brincadeira. Determine um tempo para que
ela aconteça. Depois de finalizada a brincadeira, faça as perguntas: Quem
ficou sem bolinhas? Quem ficou com mais bolinhas?
Compartilhar:
O milionário é aquele que terminar a brincadeira com mais “dinheiro”,
mas o grande vencedor é aquele que terminou a atividade sem nenhum
dinheiro (bolinha), porque foi o que sorriu mais. Assim deve ser o cristão:
aquele que não tem a sua felicidade apoiada em seus bens. “Buscai, pois,
em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”. (Mateus 6:33)

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 6, 24-34

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas
coisas vos serão dadas em acréscimo. ” (Mateus 6, 33)
a) O que entendo por valor/valorização? O que valorizo em minha vida?
b) Em linhas gerais, o que a juventude tem colocado como prioridade
em suas vidas?
c) No particular, quais são as minhas prioridades? Onde está Deus?
Buscar seu reino é uma prioridade em minha vida?
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2) “Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que
comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis.” (Mateus 6, 25)
Com o que me preocupo mais? Com a roupa que irei vestir amanhã
para ir à escola ou trabalhar, ou com o meu irmão que necessita de
uma palavra amiga?
3) “Olhai as aves do céu: não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos
celeiros e vosso Pai Celeste as alimenta. ” (Mateus 6, 26)
Deus jamais desampara seus filhos! Seu cuidado é a todo o momento!
a) Sinto o cuidado de Deus para com a minha pessoa? De que forma Ele
cuida de mim?
b) Amar o irmão é buscar a vivência do reino de Deus. Quando velo pelo
meu irmão, cuido dele, é a Deus a quem eu faço o bem. Cuidar é um
ato de AMOR!
Tenho velado pelos meus irmãos? Tenho sido apoio, uma mão amiga
aos meus irmãos?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Hoje vamos conhecer a história de dois irmãos que...

O Ser vale mais do que o Ter

Rafael e Thomas são filhos do rico empresário Carlos Alberto Gusmão,
grande investidor do setor imobiliário. Rafael é nove anos mais velho que
Thomas, e trata-se de um jovem avarento e soberbo. Rafael não gosta de
se misturar com pessoas que não tem uma boa situação financeira. Muitas
vezes Rafael humilhou alguns colegas bolsistas que estudavam no colégio
que ele frequentava, os julgava inferior.
Thomas já pensa diferente! Para ele as pessoas não tem valor pelo que
possuem, mas sim pelo que são. Thomas tem muitos amigos. Hoje Rafael
com seu jeito de ser, acabou afastando até aqueles que ele chamava
de amigos, tudo por conta do seu egoísmo e preconceito. Thomas
nessa semana está em viagem com os amigos, alguns deles humildes
financeiramente. Mas para eles o dinheiro é o que menos conta, quando
se têm laços de amizade tão fortes. Thomas e os amigos tem um lema: um
por todos e todos por um! Eita, que amizade assim dá gosto!
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Por que Rafael julga como inferiores aqueles que não têm a mesma
situação que ele? Conhecemos alguém com esse comportamento, ou
alguma história parecida? O que essa história deixa para nós?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 4: Pode fazer-se a experiência de Deus?
Leitor 1: Se refletires sobre ti mesmo, depressa vais perceber que não te
fizeste a ti mesmo. Ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou
não. De repente estavas aí. O que a seguir descobres é que afinal existes.
Leitor 2: Hoje, amanhã ou depois de amanhã, a tua vida chegará ao fim.
Mesmo tudo aquilo que esta a tua volta algum dia, também deixará de
existir. Apesar disso, tu podes pensar o Infinito: algo que existe, mas que
nunca passará.
Leitor 3: Mesmo se tu estás envolvido exclusivamente por coisas
passageiras, sentes o desejo daquilo que é infinito e eterno. Tu desejas
que algo de ti permaneça. Como seria triste se todo o mundo tão belo não

passasse de um registro momentâneo, que brilhasse sem sentido e que de
novo mergulhasse no nada.
Leitor 4: Somente se Deus realmente existe é que podes estar junto dele
em segurança. E o mesmo se diga a respeito de toda a criação. A ideia e a
saudade de Deus pertencem à natureza humana. O desejo do infinito e do
absoluto encontra-se em todas as culturas.

Compromisso:
Animador: “Nossas vontades ou a vontade de Deus”? Como falamos sobre
esse assunto em nosso encontro de hoje, nosso compromisso será levar
essa reflexão a outras pessoas, jovens, que não tiveram a oportunidade
de estar partilhando conosco. Assim, fortaleceremos essa experiência de
intimidade e encontro com Deus.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?
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Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.

Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:
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6º Encontro
Porque nós jovens devemos alicerçar nossa
vida na Palavra de Deus?
Objetivo: Refletir sobre a necessidade de construirmos nosso projeto de
vida na Palavra de Deus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Hoje muitos jovens estão sedentos de espiritualidade,
buscando preencher a sua vida com a presença de Deus. Nós temos vários
caminhos para nos encontrarmos com Deus, mas existe um canal de
comunicação de Deus para nós: a sua Palavra, fonte de vida que deve ser o
alicerce de nossa caminhada.
Leitor 1: Já é sabido por todos nós que todo construtor deve preparar
bem o terreno para construir sua casa. Se construir a casa em um solo
pobre, de areia, com certeza ela poderá desmoronar. E ao contrário, se
construir a casa em cima de uma rocha firme, pode acontecer o que for
que dificilmente ela irá ruir.
Leitor 2: Na nossa vida cristã, construir a “nossa casa” (que é todo sentido
de nossa vida) sobre areia é seguirmos o caminho do egoísmo e da própria
autossuficiência.
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Leitor 3: Construir nossa casa sobre a areia é ir contra a proposta de Jesus,
pois ele nos ensina que é preciso fundamentar nossa vida sobre valores
como respeito, amor, compaixão, misericórdia e perdão.
Leitor 4: O importante para nós jovens é fazer da proposta de Jesus o
alicerce firme sobre o qual construímos a nossa vida. É a proposta de Jesus
que deve servir de base aos nossos pensamentos, palavras e gestos
Leitor 5: Construir a casa sobre a rocha é aderir às propostas de Jesus e
construir a vida sobre o espírito das bem-aventuranças – ou seja, escolher
a liberdade face aos bens, a partilha, a mansidão, o empenho pela justiça
e pela paz, a misericórdia, a sinceridade, o compromisso pelo “Reino”.
Construir a casa sobre a areia é rejeitar as propostas de Jesus, escolher
a autossuficiência e construir a própria vida sobre valores efémeros – ou
seja, o dinheiro, o poder, a fama, a glória, a mentira, a injustiça, a violência.

Dinâmica
Palavra que transforma.
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Objetivo: Fazer o grupo refletir de que forma assimilamos a PALAVRA DE
DEUS em nossas vidas.
Material: Uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio,
uma esponja e uma vasilha com água.
Descrição:
1. Explicar que a água é a Palavra de Deus e que os objetos somos nós.
2. Depois se coloca a água na vasilha, e alguém mergulha o isopor.
3. Após ver o que ocorre com o isopor, mergulhar o giz, depois o vidro de
remédio e por último a esponja.
Explicar que a água é a Palavra de Deus e os objetos somos nós.
Como Fazer:
1. Dê um objeto para cada pessoa.
2. Colocar primeiro a bolinha de isopor na água.
Refletir: o isopor não afunda e nem absorve a água.
a) Como nós absorvemos a Palavra de Deus?
b) Somos também impermeáveis?
3. Mergulhar o giz na água.
Refletir: o giz retém a água só para si, sem repartir.

a) E nós?
4. Encher de água o vidrinho de remédio. Despejar toda a água que ele se
encheu.
Refletir: o vidrinho tinha água só para passar para os outros, mas sem
guardar nada para si mesmo.
a) E nós?
5. Mergulhar a esponja e espremer a água.
Refletir: a esponja absorve bem a água e mesmo espremendo ela continua
molhada.
a) Como devemos ser?

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 7, 21-27

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos 37
céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. ”
(Mateus 7, 21)
a) O que me elevará aos céus? Basta dizer Senhor, Senhor? Como filho
de Deus, como devo agir?
b) Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer da nossa juventude? Da
nossa comunidade eclesial de base?
2) “Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é
semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha.
” (Mateus 7, 24)
a) Temos escutado a palavra de Deus? Temos escutado apenas com os
ouvidos ou com o coração?
b) Como eu, jovem, tenho acolhido a palavra de Deus? O que Jesus em
suas palavras tem me pedido?
c) Em que terreno nós temos edificado nossas casas? Na areia ou na
rocha? Como está a estrutura da nossa casa? Firme com a palavra de
Deus, ou o vento tem a balançado?

3) “Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é
semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. ”
(Mateus 7, 26) Embora ouçamos a palavra de Deus, por que, ainda assim
muitos constroem suas casas na areia? O que os leva a agir assim?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Iremos conhecer a história de uma serva obediente a Deus e a sua palavra,
que não hesitou buscar a vivência do perdão e sobretudo do amor...

Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis!
Santa Rita queria ser freira, mas por obedecer a seus pais, casou-se. Seu
marido causou-lhe muitos sofrimentos, mas ela devolveu sua crueldade
com oração e bondade. Com o tempo ele se converteu, chegando a ser
considerado temeroso de Deus. Mas Santa Rita teve que suportar uma
grande dor quando seu marido foi assassinado. Santa Rita descobriu
depois que seus dois filhos estavam pensando em vingar a morte do pai.
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Ela temia que pusessem seus desejos em ato de acordo com o malicioso
costume da vingança. Com um amor heroico por suas almas, ela suplicou
a Deus que os levasse desta vida antes de permitir-lhes cometer este
grande pecado. Não muito tempo mais tarde, ambos morreram depois de
preparar-se para encontrar com Deus.
Sem seu marido e filhos, Santa Rita entregou-se à oração, penitência e
obras de caridade. Depois de um tempo ela suplicou para ser admitida no
Convento Agostiniano em Cássia. Ela não foi aceita, mas depois de orar a
seus três especiais santos patronos - São João Batista, Santo Agostinho e
São Nicolas de Tolentino - milagrosamente entrou para o convento e foi
permitido que ficasse.
No convento, a vida de Santa Rita foi marcada por sua grande caridade e
severas penitências. Santa Rita faleceu em 22 de maio de 1457 com a idade
de 76 anos. Inumeráveis milagres tiveram lugar através de sua intercessão,
e a devoção a ela estendeu-se a todos os lados.
Santa Rita foi beatificada duzentos anos depois de sua morte, em 1628. O
papa Leão XIII, aos 24 de maio de 1900, a canonizou.
Que ações de Santa Rita fizeram com que seu esposo se convertesse? Qual
mensagem Santa Rita de Cássia deixa para a nossa juventude?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 9: Como é que Deus Se deixa encontrar?
Leitor 1: Deus deixa-se 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.
Leitor 2: Mas permanece oculto ao nosso entendimento saber como Deus
é exatamente, quais os seus pensamentos e os seus planos. Para isso, Deus
tem de se comunicar a nós tal como ele é. 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.
Leitor 3: Nele, Deus revelou-se de um modo total e definitivo: Deus fez-se
homem para que o homem compreenda que Deus é. Jesus é a linguagem
de Deus.

Compromisso:
Animador: Nosso encontro de hoje tratou da “Palavra de Deus”, que é
uma das colunas de nossa recente assembleia diocesana. Portanto, nosso
compromisso é criar cada vez mais em nossa rotina diária, momentos de
leitura e reflexão da palavra de Deus. Pode ser no intervalo da aula, no
momento após o almoço, antes de dormir... Vocês que irão encontrar o
melhor horário para criar mais essa intimidade com a Palavra de Deus.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
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Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
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Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:

7º Encontro
O seguimento de Cristo: desafios que o Jovem
encontra ao responder o seu “sim” a Cristo.
Objetivo: Refletir que o caminho do seguimento de Cristo nem sempre é
um “mar de rosas”.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando o
Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Jesus quando chamou os doze discípulos para a missão deixou
bem claro que o caminho que iriam seguir não seria um caminho fácil:
existiriam muitas pedras e barreiras a serem vencidas, muitos “nãos” e
muitos desencontros.
Leitor 1: Realmente, em nossa vida de discípulos, encontramos muitas
dificuldades de viver a doação e a entrega a Cristo. Essas dificuldades
podem vir por parte de alguns amigos, que não seguem a Cristo e acham
“careta” e sem sentido viver esse amor e essa fé.
Leitor 2: Outras dificuldades podem vir também de desentendimentos,
seja em nosso grupo entre os integrantes, seja na comunidade que nós
participamos. Mas nessas horas temos que ter confiança no Senhor, pois
Jesus também encontrou desafios e dificuldades.
Leitor 3: Ser discípulo não é um caminho fácil: temos hoje testemunhos de
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tantas pessoas que são profetas, que incomodam aqueles que não estão
dispostos a viver o chamado de Cristo.
Leitor 4: E nós, jovens, temos de ter consciência que o caminho do
discípulo constantemente tem momentos de incompreensão, de solidão,
de críticas... São nessas horas que a juventude é chamada a se manter
firme na fé.
Leitor 5: Nunca nos esqueçamos: ao enviar os discípulos que elegeu, Jesus
assegurou-lhes a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que os
discípulos superassem o medo e a angústia que resultam da perseguição.
As palavras de Jesus correspondem à última bem-aventurança: “bemaventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos
perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós” (Mt 5,12).

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
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Texto Bíblico:
Mateus 10, 26-33

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao
ouvido, publicai-o de cima dos telhados.” (Mateus 10, 27) É preciso fé
e determinação para anunciar a palavra de Deus e perseverança para
seguir os passos Dele.
a) Como tenho anunciado a palavra de Deus? Às escuras ou as claras do
povo?
b) Anunciar a palavra de Deus pode gerar represálias? Conhecemos
alguém que sofre ou sofreu por anunciar Jesus?
c) Temos sofrido represálias ao anunciar Jesus? Que desafios os jovens
enfrentam ao anunciar Jesus?
2) “Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu
darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus.” (Mateus,
10, 32) Jesus é o único mediador entre nós e o Pai de amor, é Ele que

leva os nossos afagos e preces a Deus e que nos apresenta os caminhos
de verdade e vida.
a) Que exemplo de vida, que mensagem Jesus deixou para todos nós?
b) De que forma posso testemunhar sobre a vida de Jesus aos meus
irmãos?
c) O que tem impedido muitos de nós, jovens, a “testemunhar sobre
Jesus”?
d) Como nossa comunidade tem testemunhado sobre Jesus? Tem
havido determinação e perseverança?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Iremos conhecer agora a história da Irmã Dorothy Stang, que lutou
arduamente em favor dos marginalizados e empobrecidos pela ganância
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e a soberba...

Por um mundo mais fraterno

Dorothy Mae Stang, conhecida como Irmã Dorothy foi uma freira norteamericana naturalizada brasileira. Em 1966 iniciou seu ministério no
Brasil, na cidade de Coroatá, no Estado do Maranhão. Irmã Dorothy estava
presente na Amazônia desde a década de setenta junto aos trabalhadores
rurais da Região do Xingu. Sua atividade pastoral e missionária buscava a
geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas
degradadas, junto aos trabalhadores rurais da Transamazônia. Atuou
ativamente nos movimentos sociais no Pará. Defensora de uma reforma
agrária justa e consequente, Irmã Dorothy mantinha intensa agenda de
diálogo com lideranças camponesas, políticas e religiosas, na busca de
soluções duradouras para os conflitos relacionados à posse e à exploração
da terra na Região Amazônica. Irmã Dorothy recebeu diversas ameaças de
morte, sem deixar intimidar-se. Pouco antes de ser assassinada declarou:
“Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão
desprotegidos no meio da floresta.
Irmã Dorothy Stang foi assassinada, com sete tiros, aos 73 anos de idade,
no dia 12 de fevereiro de 2005, às sete horas e trinta minutos da manhã,
em uma estrada de terra de difícil acesso, a 53 quilômetros da sede do

município de Anapu, no Estado do Pará, Brasil.
Segundo uma testemunha, antes de receber os disparos que lhe ceifaram
a vida, ao ser indagada se estava armada, Ir. Dorothy afirmou “eis a
minha arma!” e mostrou a Bíblia Sagrada. Leu ainda alguns trechos
das Sagradas Escrituras para aquele que logo em seguida lhe balearia. O
corpo da missionária está enterrado em Anapu, Pará, Brasil, onde recebe
homenagens de tantos que nela reconhecem as virtudes heroicas da
matrona cristã.
1. Qual mensagem irmã Dorothy deixa para a nossa juventude?
2. O que aprendemos com o exemplo de vida de irmã Dorothy?
3. Quais desafios Irmã Dorothy encontrou? Qual era a sua arma?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 6: Se Deus criou o mundo por amor, então por que é
que está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento?
Leitor 1: Deus criou o mundo bom em si mesmo. Mas o mundo afastou-se
de Deus, revoltou-se contra o seu amor. A Bíblia explica isso na história do
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pecado original de Adão e de Eva.
Leitor 2: Os homens – é o que explica a história da construção da torre de
Babel - quiseram ser como Deus. Desde então, há uma falha no mundo, um
princípio destruidor. A partir daí nada mais foi como tinha sido planejado
por Deus.
Leitor 3: Mesmo as nossas decisões atuais contribuem para que exista
nesse mundo injustiça, opressão, sofrimento. Muitas decisões falsas
traduzem-se às vezes em estruturas do mal e do pecado.
Leitor 4: O individuo age, portanto, dentro de um sistema que é no seu
todo mau e injusto, e, por isso, não é nada fácil sair dele, quando, por
exemplo, como soldado, é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa.

Compromisso:
Animador: Hoje vimos que, até para seguir Cristo é dolorido em muitos
momentos. Qual é a dor que eu quero assumir diante do projeto de Cristo?
Nosso compromisso será esse: dor espiritual ou dor física, fiquemos com
essa reflexão de vida.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? O que mais chamou a atenção? O que
precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
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felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

8º Encontro
O seguimento de Cristo:
você está preparado?
Objetivo: Refletir sobre o verdadeiro sentido de ser discípulo de Cristo.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
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Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você já tomou consciência do que é ser verdadeiramente
discípulo de Cristo? É uma pergunta que deve sempre ressoar em nosso
coração. Numa rápida resposta, discípulo de Cristo é todo aquele que, pelo
batismo, se identifica com Jesus, faz de Jesus sua referência e O segue.
Leitor 1: Para a juventude, seguir a Cristo deve significar algo maior: como
jovens, temos a missão de tornar presente em nossa história e em nosso
tempo o projeto de vida de Jesus, seguir os seus passos, viver como Ele
viveu.
Leitor 2: O jovem que segue a Cristo como discípulo deve seguir alguns
passos. Primeiro, ter consciência do caminho a ser seguido, que é o caminho
de Cristo, ter como sua opção fundamental a vida de Jesus, seus atos e
estilo de vida, seguir o mestre no caminho do amor e da entrega da vida.
Leitor 3: O outro passo é que o jovem que decide ser discípulo deve dar
testemunho de Jesus Cristo em sua vida: praticar o amor, o bem, o respeito
às diferenças, fazer a caridade e lutar pela justiça.

Leitor 4: Nem todos os jovens tem consciência da importância que é o
seguimento de Cristo como discípulo. É muito além do que apenas dizer
que é “cristão” ou apenas ir à Igreja e participar do grupo. É ser presença
de Cristo na comunidade.
Leitor 5: Muitos não vivem com autenticidade o verdadeiro significado de
ser discípulo. Jesus pede aos discípulos a renúncia à própria vida e o tomar
a cruz do amor, do serviço, do dom da vida. Por isso devemos sempre nos
perguntar: O que é mais importante para mim: os meus interesses, os meus
valores egoístas, ou o serviço dos irmãos e o dom da vida?

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 10,37-42

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de
mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim.”
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(Mateus 10, 37) Qual espaço/lugar Deus ocupa em minha vida? Tenho
amado a Deus sobre todas as coisas?
2) “Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder,
por minha causa, reencontrá-la-á.” (Mateus 10, 39) Seguir a Cristo é
viver com autenticidade a missão conferida pelo batismo, de ser sal e
luz do mundo. O cristão não pode ser em parte, ou em metade, ele tem
que ser por inteiro, inteiramente de Cristo!
a) Em que sentido Jesus nos diz: “... Aquele que a perder, por minha
causa, reencontrá-la-á.”?
b) Tenho me colocado a serviço de Cristo? Tenho sido autêntico e
protagonista no meu grupo, em minha comunidade? O que tenho feito?
c) Com o que me importo mais? Com minha vida terrena embasada na
matéria, ou a eternidade do meu espírito? O que tenho feito para não
perder a minha vida eterna?
3) “Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.”
(Mateus 10, 38)

a) Pode alguém ser cristão sem cruz? Como tenho carregado a minha
cruz? Tenho reclamado dela ou a carrego com fé e esperança?
b) O que significa a cruz? Qual o sentido dela em nossas vidas?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Continuando o nosso ciclo de estudo sobre a vida de pessoas que se
dedicaram em favor dos pobres, humilhados e menosprezados, vamos
conhecer agora, o exemplo de caridade e amor ao próximo que Santa
Madre Teresa de Calcutá nos deixou...
“Tudo o que fazemos é só uma gota no oceano, mas se não o fizermos essa
gota se perderá para sempre”.

Madre Teresa de Calcutá
Agnes Gonxha Bojaxhiu (Madre Teresa de Calcutá) nasceu em 1910, em
uma família católica de origem albanesa, na região da atual Macedônia.
Perdeu o pai quando tinha apenas oito anos e passou a adolescência
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religiosa e se tornar missionária, aos 18 anos ingressou na Casa das Irmãs
de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde recebeu o nome de Teresa,
como a sua padroeira, Santa Teresinha de Lisieux.
Em 1946, durante percurso de trem entre as cidades de Calcutá e Darjeeling
para o seu retiro anual, ouviu o chamado interior que a incitou a abandonar
o convento e viver entre os pobres de Calcutá. Foi o “chamado dentro do
chamado”, a “inspiração” para estabelecer a comunidade “Missionárias da
Caridade”, dedicada ao serviço dos mais pobres entre os pobres. Após dois
anos de testes e discernimentos, foi autorizada pelo Papa Pio XII a sair do
convento de Loreto e viver no mundo dos pobres, com seu característico sári
azul de borda branca. Conseguiu nacionalidade indiana, visitou famílias
em favelas, lavou as feridas de crianças, começou uma escola ao ar livre e
cuidou de pobres, doentes e famintos. Sem fundos financeiros, dependia
da Divina Providência e saía com o rosário na mão para encontrar e servir
o “indesejado, aquele que não tinha amor, aquele sem cuidados” e, pouco
a pouco, foi angariando adeptos à causa.
Em 1950, fundou a congregação das Missionárias da Caridade na
Arquidiocese de Calcutá. No início da década de 1960, Madre Teresa

começou a enviar suas irmãs para outras regiões da Índia e, o Decreto de
Louvor concedido à congregação pelo Papa Paulo VI a incentivou a abrir
uma casa na Venezuela, logo seguida por fundações em Roma, Tanzânia,
União Soviética, Albânia, Cuba e outras dezenas de países em todos os
continentes. Quando Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em
1979, já existiam 158 casas de missão.
Madre Teresa fundou a congregação Missionários e Missionárias da
Caridade e mais de 600 missões por toda a Índia e em mais de 100 países.
Depois de dedicar toda uma vida aos pobres, morreu aos 87 anos de
parada cardíaca. Em 2003, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, e no dia
4 de setembro de 2016 foi canonizada pelo Papa Francisco.
1. O que aprendemos com o exemplo de vida de Santa Madre Teresa de
Calcutá?
2. Sentimos também o chamado para uma vida dedicada aos
necessitados?
3. O que fazemos para ajudar o próximo?

Dinâmica
Amor ao próximo
Objetivo: Demonstrar que o primeiro papel do discípulo é amar o próximo.
Material: papel e lápis.
Desenvolvimento:
Divida a turma em grupos ou times opostos. Sugira fazer uma gincana ou
um concurso, em que cada grupo vai pensar em 5 perguntas e 1 tarefa para
o outro grupo executar. Deixe cerca de 10 minutos, para que cada grupo
prepare as perguntas e tarefas para o outro grupo. Após este tempo, veja
se todos terminaram e diga que na verdade, as tarefas e perguntas serão
executadas pelo mesmo grupo que as preparou. Observe as reações. Peça
que formem um círculo e proponha que conversem sobre:
1- Se você soubesse que o seu próprio grupo responderia às perguntas, as
teria feito mais fáceis?
2- E a tarefa?
3- Vocês dedicaram tempo a escolher a mais difícil de realizar? Como isso
se parece ou difere da palavra do livro de Mateus “E quem não toma a sua
cruz, e não segue após mim, não é digno de mim”.
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4- Como nos comportamos no nosso dia a dia?
5- Queremos que os outros executem as tarefas difíceis ou procuramos
ajudá-los?
Se houver tempo, cumpram as tarefas sugeridas, não numa forma
competitiva, mas todos os grupos se ajudando.

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 3: O que significa Deus para o 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 nação será medida em relação a Ele e ao
seu plano. Nele podemos saber o que é agir bem.
Leitor 2: Dito de um modo simples: Deus escreveu o DNA de 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.
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Compromisso:
Animador: Hoje vimos como é a caminha e o sentido de ser discípulo.
Então, como compromisso, buscaremos enquanto juventude unida em
nossas comunidades, essa experiência e vivência autêntica do discipulado.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.

Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:
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9º Encontro
Jesus ensina a Juventude o amor aos
pobres, humildes e pequenos.
Objetivo: Refletir o ensinamento de Jesus: acolher os mais pobres e
humildes com o zelo de Deus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
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Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você já parou para pensar em quais lugares Deus habita? Onde
é que Deus se revela a nós? Uma garantia nós já temos: Deus não se revela
na arrogância, no orgulho e na prepotência, mas sim na simplicidade, na
humildade, na pobreza e na pequenez.
Leitor 1: Os “pequeninos” que Jesus nos fala numa passagem do
Evangelho são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à
oferta do “Reino”; e são também aqueles que são pobres e marginalizadas
(crianças órfãs, viúvas, leprosos – todos aqueles que eram considerados
impuros no tempo de Jesus).
Leitor 2: Eram esses que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos
da Galileia, considerados malditos pela Lei, mas que acolhiam, com alegria
e entusiasmo, a proposta libertadora de Jesus.

Leitor 3: A Palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não
garantem a posse da verdade; o que garante a posse da verdade é ter um
coração aberto a Deus e às suas propostas (e com frequência, com muita
frequência, são os pobres, os humildes, os pequenos que “sintonizam”
com Deus e que acolhem essa verdade que Ele quer oferecer aos homens
para os levar à vida em plenitude).
Leitor 4: Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu “rosto”?
Como fazemos uma experiência íntima e profunda com Deus? É através da
filosofia? É através de um discurso racional coerente? É passando todo o
tempo disponível na igreja e mudar as toalhas dos altares? O Evangelho
responde: “conhecemos” Deus através de Jesus. Jesus é “o Filho” que
“conhece” o Pai; só quem segue Jesus e procura viver como Ele (no
cumprimento total dos planos de Deus) pode chegar à comunhão com o Pai.
Leitor 5: Podemos participar da comunidade, termos feito primeiro
comunhão, crisma, participarmos do grupo de jovens, até podemos achar
que conhecemos Deus, isto é, que temos com Ele uma relação estreita de
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intimidade e comunhão.
Leitor 6: Por isso jovem, preste atenção: só “conhece” Deus quem é simples
e humilde e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e
da doação da vida aos homens. É no seguimento de Jesus – e só aí – que
nos tornamos “filhos” de Deus.

Dinâmica
Mansidão:
Material: Objeto com textura suave, fofo, ex.: algodão, e um objeto
grosseiro, áspero como uma lixa.
Desenvolvimento: Passar um objeto de cada vez pelas mãos de todos,
pedir para que eles passem, esfreguem levemente o objeto, que sintam
o sua textura. Perguntar qual dos dois objetos gostaram mais de ter
contato. Todos vão preferir o objeto macio, suave. Explicar que esse objeto
representa a mansidão, que é uma característica linda de Jesus e não está
associada a ser “bobo”, pelo contrário, é sinal de força... A força de acreditar
no amor de Deus e distribui-lo com sorriso, com carinho e com paz!

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 11,25-30

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e
entendidos e as revelaste aos pequenos.” (Mateus 11, 25)
a) Quem são os pequenos daquela época que Jesus se refere? E hoje,
quem são os pequenos?
b) Por que as maravilhas de Deus foram reveladas de um modo especial
para os pequenos? Por que os sábios não conseguiram entender as
maravilhas de Deus? O que os impediam?
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2) “Todas as coisas me foram dadas por meu Pai; ninguém conhece o Filho,
senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o
Filho quiser revelá-lo.” (Mateus 11, 27)
a) Em um primeiro momento, qual a missão de Jesus na terra? Ele
conseguiu executar o que Deus lhe tinha confiado? Como?
b) O que Jesus revelou de Deus Pai? Qual imagem o povo tinha de Deus
nos primeiros tempos, na antiga lei?
c) Nós, como discípulos, temos saído evangelizando as ovelhas
perdidas, ou temos falado de Deus só para quem está sentado no
banco da igreja? Que tipo de cristão temos sido?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Continuando o nosso ciclo de estudo sobre a vida de pessoas que se
dedicaram em favor dos pobres, humilhados e menosprezados, vamos
conhecer hoje um pouco sobre a vida de Irmã Dulce, Dulce dos pobres...
“Uma sociedade só pode ser feliz quando o conhecimento estiver plenamente
dividido entre todos os seus filhos.”

Irmã Dulce dos pobres
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes (1914-1992) nasceu em Salvador,
Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Desde criança desejava seguir a vida
religiosa e rezava muito, pedindo algum sinal que mostrasse se deveria ou
não seguir esse caminho. Ainda na adolescência, começou a desenvolver
a sua missão de ajudar os mendigos, carentes e enfermos. Aos treze anos,
foi recusada pelo convento de Santa Clara por ser muito nova. Em 8 de
fevereiro de 1932, formou-se professora primária e no ano seguinte entrou
para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da
Mãe de Deus, em São Cristóvão, Sergipe. Em 1934, fez votos de fé, tornandose freira e recebendo o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe.
Em 1980, durante a primeira visita do Papa João Paulo II, ao Brasil, Irmã
Dulce foi convidada a subir no altar e recebeu do Papa, um terço e ouviu as
seguintes palavras: “Continue, Irmã Dulce, continue”.
Em 1988, foi indicada ao Nobel da Paz pelo então Presidente do Brasil José
Sarney, com o apoio da rainha da Suécia. Em 2000, recebeu do Papa João
Paulo II, o título de “Serva de Deus”. Durante mais de cinquenta anos a
Irmã dedicou-se a dar assistência aos doentes, pobres e necessitados.
Irmã Dulce começou a apresentar problemas respiratórios, tinha uma
saúde frágil, mas não parou seu trabalho. No dia 20 de outubro de 1991,
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a extrema-unção. Irmã Dulce faleceu em Salvador, no dia 13 de março de
1992. A Irmã Dulce foi beatificada pelo Papa Bento XVI, em 10 de dezembro
de 2010. Em outubro, o Vaticano confirmou um milagre atribuído à religiosa
baiana: a recuperação de uma mulher desenganada depois do parto. A
cerimônia de beatificação foi realizada na cidade de Salvador, presidida
pelo Arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela Agnelo, enviado
do Papa Bento XVI. Caso seja comprovado um segundo milagre, Irmã Dulce
será canonizada.
1. O que irmã Dulce nos ensina?
2. Que mensagem seu exemplo deixa para a nossa comunidade?
3. Estamos sendo caridosos uns com os outros?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 164: Que a Bíblia sobre a pobreza e a riqueza?
Leitor 1: Quem segue Jesus, nunca deve esquecer que devemos nos tornar
ricos sobretudo diante de Deus (Lc 12,21). Tornar-se rico materialmente
não constitui um objetivo especial da vida cristã.

Leitor 2: E ser rico materialmente não é nenhum sinal seguro de uma graça
especial de Deus. Jesus ensina-nos a rezar: “o pão nosso de cada dia nos
dai hoje” (Mt 6,11). Com estas palavras pedimos ao Pai tudo aquilo de que
precisamos para nossa vida terrena.
Leitor 3: Não procuramos o luxo, mas sim aqueles bens que são requeridos
para uma vida feliz num bem-estar moderado, para o sustento da família,
para caridade e para a participação na cultura e na educação bem como
para o desenvolvimento.

Compromisso:
Animador: “Jesus é o homem da acolhida”: refletimos hoje em nosso
encontro o acolhimento às pessoas. Com essa ação de Jesus, temos uma
responsabilidade e um compromisso muito grande, que é “ACOLHER”.
Sejamos, portanto jovens que acolhem o próximo, o irmão, o necessitado...

Avaliação do Encontro:
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Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.

Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:
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10º Encontro
Oração: privilégio e poder
Objetivo: Nesse encontro refletiremos a importância de silenciar o nosso
coração para ouvir a voz de Deus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o Espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
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Todos: Vinde Espírito Santo...

Dinâmica
Aprendendo uma forma de Orar.
Material: Vela e música ambiente.
Orientações: Nesse momento, o ideal é que as luzes sejam apagadas, que
permaneça acesa apenas uma vela e colocar uma música suave para tocar
baixinho. O animador pede para que todos nesse momento fiquem de
pé, da forma que ficarem mais relaxados. Mecham os braços e as pernas
para tirar toda a tensão que está presa no seu corpo. Fechem os olhos
e procurem não pensar em nada que possa tirar a concentração nesse
momento. Respirem profundo e lentamente. Puxem o ar trazendo coisas
boas para você: paz, tranquilidade, amor. Segurem um pouco e soltem o
ar e com ele deixe ir toda negatividade, toda tensão que teve nas últimas
horas. Façam isso pelo menos três vezes. Imaginem agora a cor azul, essa
cor representa a harmonia. Nunca se esqueçam da respiração, que deve
ser profunda e lenta. Sintam-se tranquilos e bem. Agora que vocês estão
bem tranquilos, ainda com os olhos fechados, repitam comigo:

Deus é Maravilhoso! (Todos Repetem)
Deus é Maravilhoso! (Todos Repetem)
Deus é Maravilhoso! (Todos Repetem)
O Espírito Divino de poder infinito abre agora o caminho da maior
abundância, da saúde perfeita, da harmonia completa, do amor total e da
plena felicidade para mim e para os meus. Sou agora um ímã irresistível a
tudo que me pertence por direito divino e para minha realização maior. Sou
livre, sou capaz e sou feliz. (O animador deve fazer essa oração de forma
que todos consigam repetir também). Procurem manter a respiração
tranquila. (Continuando a Oração). Senhor agradeço pela minha vida e de
minha família. (Todos Repetem). Ajuda-me a ser um auxílio, uma benção
aos meus. (Todos Repetem). Deus é meu escudo e minha proteção. (Todos
Repetem). Deus é Maravilhoso. (Todos Repetem). Mantenha sua respiração
calma, abra os olhos devagar de um sorriso e um forte abraço no irmão
que está do seu lado.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Todos nós sabemos que vivemos em um mundo barulhento.
Para todo o lado que vamos, temos barulhos, ruídos, poluição sonora e
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visual que nos afetam diretamente, sobretudo a nós juventude.
Leitor 1: Nesse mundo com tanta informação e tantos ruídos, conseguir a
atenção de alguém não é fácil. A pessoa precisa se dispor a colocar tudo
de lado para ouvir: seja abaixar o volume da música, se afastar da tela do
computador, desligar seu celular. Quando alguém deixa tudo para nos
ouvir, é um privilégio raro, e disso nós sabemos.
Leitor 2: Pensando assim, podemos então comparar como nossas ações
são honradas no céu. Deus larga tudo o que está fazendo para ouvir nossos
pensamentos e orações.
Leitor 3: Deus afasta de si todos os obstáculos para ouvir sua mensagem.
Suas palavras tem uma alta prioridade no céu, chegando diretamente no
coração amoroso de Deus.
Leitor 4: Nossa oração tem um poder muito grande. Ter um momento de
silêncio na presença de Deus ativa o poder divino no céu e “a vontade de
Deus é feita na terra como no céu”.
Leitor 5: Rezar faz com que Deus se coloque em nossa intimidade: Elas
fazem Deus se mexer para mudar o mundo! A oração é um verdadeiro

mistério: não precisamos entender por completo, apenas sentir que
quando rezamos, Deus age em nossa auxilio.

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: 1 Pedro 3, 8-12.

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Como tem sido a minha relação com Deus? Tenho orado/conversado
com Ele?
2) “Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de
amor fraterno, de misericórdia, de humildade.” (I Pedro 3, 8)
a) Como tem sido a minha relação com os meus amigos, meus irmãos?
Tenho ouvido eles?
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b) Uma forma de demonstrar carinho pelos caminhos é orar por eles
a Deus. Temos entregado os nossos amigos nas mãos de Deus, o
senhor da vida?
3) “Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua
língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras.” (I Pedro 3, 10)
a) Os nossos lábios vem bendizendo ou maldizendo os nossos irmãos?
Como temos agido?
b) O que fazer por aqueles que nos maldizem, nos perseguem?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Tudo é possível pelo poder da oração! A oração é o que nos leva a ter
intimidade com o Santo dos santos... a oração é o alimento da alma...

O poder da oração
Catarina e Ana eram grandes amigas, mas por conta de algo fútil, cortaram
os laços de amizade. Ana por sua vez seguiu seu caminho, vivendo sua

vida como lhe agradava. Catarina de um gênio mais forte perseguiu por
um bom tempo a sua ex-amiga, maldizendo, criando situações e intrigas
envolvendo Ana.
Ana nunca rebateu, mas se sentia chateada e triste. Ana então fez um
propósito consigo mesma: iria orar a Deus por Catarina, pedindo a Ele
arrependimento e paz para aquele coração. Não demorou e Catarina parou
de perseguir Ana. Hoje Catarina é uma nova pessoa, serve no ministério da
pregação da palavra, reatou a amizade com Ana e juntas as amigas e irmãs
em Cristo, evangelizam.
1. Qual o poder da oração?
2. O que fez Catarina parar de perseguir Ana?
3. Já passamos por situações parecidas?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Artigo do Youcat nº 469: O que é a oração?
Leitor 1: Estamos em oração quando o nosso coração se dirige a Deus.
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Quando uma pessoa ora, entra numa relação viva com Deus. A oração é a
porta para a fé. Quem ora deixa de viver de si, para si e a partir da própria
força.
Leitor 2: Ele sabe que há um Deus com quem pode falar. Uma pessoa que
ora entrega-se cada vez mais a Deus. Ela procura desde já a união com
Aquele com quem, cara a cara, se encontrará um dia.
Leitor 3: Por isso, pertence à vida cristã o esforço pela oração diária.
Porém, não se aprende a orar como se aprende uma técnica. Embora isso
soe estranho, orar é um dom que se obtém na oração.

Compromisso:
Hoje refletimos sobre a importância de silenciar o nosso coração para
ouvir a voz de Deus. Nosso compromisso será separar um tempo todos os
dias, para que possamos nos desligar de tudo o que nos chama atenção
e, em um cantinho bem tranquilo e silencioso orar e conversar com Jesus.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?
Oração Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
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Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

11º Encontro
Juventude: a “boa terra” da Palavra de Deus.
Objetivo: Refletir sobre a parábola do semeador e da semente que é,
sobretudo, um convite a refletir sobre a importância e o significado da
Palavra de Jesus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Na dinâmica da vida cristã, escutar, acolher e viver a Palavra
de Deus deve ser o centro de toda a nossa vida. Jesus se manifesta ainda
na Bíblia, pois ela é também sacramento, deve ser ouvida e colocada em
prática.
Leitor 1: Mas nós sabemos que nem todos acolhem a Palavra de Deus da
mesma forma. A juventude recebe o Evangelho de Cristo, mas o acolhem
ou recusam de maneiras diferentes.
Leitor 2: Alguns jovens têm seu coração aberto e disponível para a Palavra
de Deus, produzem frutos abundantes e saudáveis. Outros deixam se
afogar pelas paixões, não permitem que a Palavra cresça em suas vidas.
Há ainda outros jovens que até recebem a Palavra com entusiasmo, mas a
deixam morrer porque ela não enraíza em suas mentes e corações.
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Leitor 3: Hoje nosso encontro será iluminado pela parábola do semeador
e da semente. Jesus quer nos dizer que o acolhimento do Evangelho não
depende da semente ou de quem a semeia, mas sim da qualidade da terra.
Leitor 4: Diante da Palavra de Jesus, existem várias atitudes… Há aqueles
que têm um coração duro como o chão de terra batida dos caminhos:
a Palavra de Jesus não poderá penetrar nessa terra e dar frutos. Há
aqueles que têm um coração inconstante, capaz de se entusiasmar
instantaneamente, mas também de desanimar perante as primeiras
dificuldades: a Palavra de Jesus não pode aí criar raízes.
Leitor 5: Há aqueles que têm um coração materialista, que dá sempre
prioridade à riqueza e aos bens deste mundo: a Palavra de Jesus é
facilmente sufocada por esses outros interesses dominantes.
Leitor 6: Há também aqueles que têm um coração disponível e bom, aberto
aos desafios de Deus: a Palavra de Jesus é acolhida e dá muitos frutos.
Os verdadeiros discípulos (a “boa terra”) identificam-se com aqueles que
escutam as parábolas, as entendem e acolhem a proposta do “Reino”.
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Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 13, 1-23

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Na parábola “O semeador”, Jesus apresenta elementos importantes
que fazem o ensinamento ter sentido. Vamos identificar agora, o que
cada elemento simboliza?
Elementos
O semeador
O caminho
A semente
A terra
Os espinhos, as pedras, os
pássaros

Significado/Simbolismo

2) “Disse ele: Um semeador saiu a semear...” (Mateus 13, 4)
a) Como está a terra do meu coração? A palavra tem germinado? Essa
palavra tem dado frutos em minha vida?
b) Tem dado frutos para a minha comunidade? Quais frutos?
3) “Disse ele: Um semeador saiu a semear...” (Mateus 13, 4)
a) Temos sido semeadores da palavra de Deus?
b) De que forma temos semeado? Fazemos uma semeadura seletiva,
escolhendo o terreno ou semeamos abertamente?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Iremos agora, nos debruçar sobre um belo poema escrito por Machado de
Assis, de uma de suas obras clássicas: Machado de Assis, in ‘Americanas’.

Os semeadores
Vós os que hoje colheis, por esses campos largos,
O doce fruto e a flor,
Acaso esquecereis os ásperos e amargos
Tempos do semeador?
Rude era o chão; agreste e longo aquele dia;
Contudo, esses heróis
Souberam resistir na afanosa porfia
Aos temporais e aos sóis.
Poucos; mas a vontade os poucos multiplica,
E a fé, e as orações
Fizeram transformar a terra pobre em rica
E os centos em milhões.
Nem somente o labor, mas o perigo, a fome,
O frio, a descalcês,
O morrer cada dia uma morte sem nome,
O morrê-la, talvez,
Entre bárbaras mãos, como se fora crime,
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Como se fora réu
Quem lhe ensinara aquela ação pura e sublime
De as levantar ao céu!
Ó Paulos do sertão! Que dia e que batalha!
Venceste-a; e podeis
Entre as dobras dormir da secular mortalha;
Vivereis, vivereis!
De acordo com o poema, os tempos do semeador podem ser ásperos e
amargos, o chão rude, contudo, esses heróis sabem resistir na afanosa
porfia, aos temporais e aos sóis.
Agora, trazendo para as nossas caminhadas de vida:
1. Aquele que semeia a palavra de Deus pode se deparar com uma
realidade parecida com a do poema?
2. Já vivemos situações parecidas?
3. O que fazemos?
4. Resistimos aos temporais e aos sóis, ou abandonamos o ofício de
semeador?
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A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 11: Como é que o povo de Israel responde à revelação
de Deus?
Leitor 1: Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como
era. O povo de Israel mostra isso claramente através da aliança que Deus
estabelece com ele. Sinais desta aliança são os dez mandamentos que
Deus transmite a Moisés no monte Sinai (Ex 19-24).
Leitor 2: Se nos orientarmos pelos mandamentos e procurarmos agir de
um modo correto, esta é a nossa resposta à inclinação amorosa de Deus
para conosco. Temos assim a possibilidade de contribuir para a realização
do grande plano de Deus sobre o mundo e sobre a história.

Compromisso:
Animador: Hoje refletimos sobre a parábola do semeador. A partir
dessa palavra que nos inspira e nos move, temos que fortalecer nosso
compromisso de jovens que semeiam a boa semente em terra boa. Por

isso, busquemos cada vez mais encontrar terrenos férteis em nossa casa,
família, trabalho, comunidade, para que a palavra de Deus possa crescer
cada vez mais.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? O que mais chamou a atenção? O que
precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens 67
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

12º Encontro
O plano salvífico de Deus:
você está preparado?
Objetivo: Nesse encontro mergulharemos nos mistérios de Deus para
refletirmos o projeto de amor que Deus tem para a humanidade.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
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Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: É muito comum nós, jovens, vivermos angústias e
questionamentos sobre o sentido da vida, sobre a nossa realização pessoal
e nossa felicidade. Porém, nem todos encontram a verdadeira felicidade
porque ela é infinitamente maior do que somos e tudo o que buscamos.
Leitor 1: A verdadeira felicidade é Deus em nós e nós em Deus. É o Reino de
Deus: onde Deus está presente, aí sim há vida, felicidade e realização plena.
Leitor 2: Jesus quer então nos ensinar que o Reino de Deus é como uma
pedra preciosa que, quando encontramos, nos tornamos capazes de
vender tudo o que temos para comprar.
Leitor 3: Esta é a grande decisão que a juventude é chamada a tomar: o
que fazer da vida? Que sentido dar as grandes perguntas da vida? De onde
vim? Para onde vou? O que devo fazer?

Leitor 4: Dessa maneira, Jesus recomenda aos seus seguidores que façam
do Reino de Deus a sua prioridade fundamental. Todos os outros valores e
interesses devem passar para segundo plano, face a esse tesouro supremo
que é o Reino.
Leitor 5: O jovem cristão está inserido no mundo e a todo momento são
bombardeados com ofertas de prazeres apenas passageiros, que não
compactuam com o seguimento de Cristo. Mesmo sofrendo as influências
do mundo, nós, jovens, devemos sempre nos apegar na verdadeira
felicidade que é Cristo: seu ensinamento, sua Palavra e seu testemunho
de vida.
Leitor 6: Nesse sentido, a juventude faz a sua caminhada num mundo que
exalta o orgulho, a autossuficiência, a independência...Mas sabemos que,
com Jesus, o Reino é perdão, tolerância, encontro, fraternidade… O que é
que comanda a sua vida? Quais são os valores pelos quais você é capaz de
deixar tudo? Que significado têm as propostas de Jesus na sua escala de
valores?

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 13, 44-52

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) O reino dos céus é comparado na parábola como um tesouro: “O Reino
dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo.
Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, vai,
vende tudo o que tem para comprar aquele campo.” (Mateus 13, 44)
a) O que é mais precioso para o homem: “o tesouro” que ele achou no
campo, ou tudo que ele tem?
b) O que de tão precioso existe neste tesouro? O que é reino dos céus?
De que é feito esse reino? Que valores, fundamentos encontro nele?
c) Que importância estou dando para o reino de Deus, o reino dos céus?
2) “O Reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura
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pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o
que possui e a compra.” (Mateus 13, 45-46)
a) Onde o reino de Deus começa? Onde ele se concretizará?
b) Quem são os chamados a contribuir neste reino?
c) O que eu tenho feito para construir este reino de amor? O que a nossa
juventude tem feito? Com que a nossa comunidade tem contribuído?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
O reino de Deus é feito essencialmente de amor. O Amor que é uma
árvore que produz frutos multicoloridos, frutos cheios de luz, onde
próprio Deus é a luz, é o sol... Conheçamos agora um poema de Pe.
José Antônio Carneiro...

Um reino de amor! Um poema a Cristo Rei
70

O mundo não tem tamanho maior
do que quando visto com amor
daquele centro alto da Cruz
onde continua, vivo, Cristo Jesus.
É do alto desse trono da Cruz
que surge forte e brilhante a luz
que não ofusca e que só guia
que põe fora toda a quinquilharia
de um qualquer império militar,
e o muda, por dentro, sem combater,
em nova ordem onde reina o verbo amar.
Nesse reino de Cristo Jesus,
a única “arma” é o amor,
porque Deus reina sem poder
ou com o poder das mãos vazias,
estendidas e abertas,
como flechas que ferem, sem magoar,
e que fazem converter e mudar
o nosso coração cheio de clamor
não em casa de poder, mas só de amor!

1. O que impera no reino de Cristo?
2. Onde e como Cristo prova o seu amor por toda a humanidade?
3. O que eu espero do reino dos céus?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 1: Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu
segundo um plano?
Leitor 1: Sim. Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano.
Assim como alguém pode inventar um jogo, por exemplo, o jogo de xadrez
e com regras criar a sua lógica, assim Deus criou o mundo e pensou o ser
humano.
Leitor 2: O fio condutor de Deus na Criação é o amor. Portanto, o plano
de Deus é que o homem ame e responda ao seu amor e assim ele próprio
pense, fale e atue no amor.

Compromisso:
Animador: Hoje refletimos um pouco sobre o projeto de amor que Deus
tem para a humanidade. Então como grupo de jovens, que se reúne
semanalmente, qual é o nosso projeto para essa comunidade que estamos
inseridos? Nosso compromisso de hoje é refletir sobre esse projeto e até
mesmo buscar elementos para dar passos em vista de um futuro projeto.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? O que mais chamou a atenção? O que
precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
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também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
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Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:

13º Encontro
Jesus convida os jovens a
“transfigurar-se” com Ele.
Objetivo: Refletir que a transfiguração de Cristo é a presença plena de
Deus em Cristo.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Em um dos relatos do Evangelho de Mateus, em uma noite,
Jesus sobe ao alto de uma montanha acompanhado por Pedro, Tiago e
João. Jesus começa a orar e os discípulos caem no sono. Ao acordarem eles
percebem que Jesus se transfigurou: seu rosto brilhava como o Sol e suas
roupas ficaram brancas como a luz. Esse relato é o relato que conhecemos
como a transfiguração.
Leitor 1: Parece algo incompreensível não é mesmo? Mas, em outras
palavras, esta cena nos mostra o quanto Jesus era importante, sobretudo
porque Ele era Filho de Deus.
Leitor 2: Na Bíblia, toda vez que alguém sobe no alto de uma montanha,
significa que está buscando a presença plena de Deus (Deus habita no alto).
Jesus se retira para orar, porém, Ele entra em uma profunda oração, tão
íntima e forte, que ele se reveste todo da presença do Espírito Santo de Deus.
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Leitor 3: Podemos entender então a transfiguração como a manifestação
plena de Deus, que é Pai, por meio do Espírito Santo, em Jesus. Ele entra
nessa íntima comunhão com a Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho e
Espírito Santo.
Leitor 4: Assim, a transfiguração é presença plena de Deus. É quando
também fazemos uma comunhão íntima com Deus, deixando seu Espírito
Santo habitar em nós, e nos tornarmos capazes de manifestar a presença
de Deus a todos a que encontrarmos.
Leitor 5: Assim, pela Transfiguração, Jesus preparou os discípulos para
não se escandalizarem com a sua Paixão e morte na Cruz, o que para eles
foi um trauma e um grande desafio; mostrou-lhes a Sua glória e divindade
e deu-lhes conhecer um antegozo do Céu. Mas assim como Ele, temos que
passar pelas provações deste mundo, sempre ajudados pelas consolações
de Deus.
Leitor 6: Que nós, jovens, possamos também aprender com Jesus a fazer
74 essa experiência de oração profunda com Deus, nos tornando “luz”, “sinal”
e “presença” de Deus a todos aqueles a quem somos enviados em missão.

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 17, 1-9

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Lá se transfigurou na presença deles: seu rosto brilhou como o sol, suas
vestes tornaram-se resplandecentes de brancura.” (Mateus 17, 2)
a) O que é transfigurar-se?
b) Ao se transfigurar Jesus perdeu a sua essência? Por quê?
c) Qual o sentido de transfigurar-se para a nossa vida cristã? Sinto o
desejo dessa mudança?

2) “Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E
daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu Filho muito
amado, em quem pus toda minha afeição; ouvi-o.” (Mateus 17, 5)
a) Temos ouvido atentamente o que Jesus tem nos falado?
b) Nossa juventude tem colocado em prática os ensinamentos do
Mestre? De que maneira?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Tudo é possível pelo amor de Deus, basta se abrir e deixar esse nobre
sentimento fazer morada. Iremos conhecer agora o agir do amor de Deus
na vida do jovem Talles que...

Transfigurado pelo amor de Deus
Talles, aos 15 anos, começou a fazer uso de entorpecentes. Iniciou o
uso pela maconha, passou pela cocaína e o crack, até chegar à heroína.
Quando não conseguia dinheiro para comprar os entorpecentes, fumava
até cogumelos silvestres secos. A situação de Talles era complexa. Os
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pais, por vezes, haviam tentado a internação, porém Talles não aceitava.
Por fim, Talles começou a furtar e a se prostituir, o que foi um susto para
seus pais e seus irmãos, parecia que era o fim. Até que um dia, um grupo
de jovens da Pastoral da Juventude marcou um encontro de partilha da
palavra de Deus na casa de Talles. Neste dia, o jovem não tinha saído de
casa, e por isso não havia feito uso de entorpecentes. O encontro falou
do amor de Deus, e aquele assunto contagiou Talles de tal forma que ele
decidiu no mesmo dia que se internaria em uma clínica de reabilitação.
Talles ficou por lá por três anos, em profundo tratamento. Ao completar
seus 22 anos, exatamente no dia 26 de setembro, Talles foi liberado do
tratamento. Voltou a estudar, formou-se em filosofia, e agora aos 28 anos
recebeu o chamado para a vida consagrada. Talles decidiu seguir a vida
sacerdotal. Talles é um milagre!
1. O que podemos tirar desta história para a nossa vida?
2. O que fez Talles tomar a decisão de abandonar aquela vida?
3. Foi o grupo jovem? Foi o amor de Deus?

Dinâmica
Material: Uma lata de lixo, alguns pedaços de papel em branco, um

coração grande feito de papel cartão vermelho, canetas ou pincel.
Orientações: Agora que ouvimos a palavra de Deus e refletimos sobre
ela vamos sentar em uma roda para uma importante reflexão. Quando
ficamos na presença de Jesus transfigurado, somos iluminados por sua
luz! Uma vez que somos iluminados, precisamos mudar nossas atitudes
para que as pessoas vejam a luz do Senhor em nós! Portanto, precisamos
refletir sobre quais atitudes iremos jogar no lixo e quais iremos colocar em
nossos corações!!! Quais atitudes precisamos colocar no lixo? (Cada um
escreve em um pedaço de papel e joga no lixo, esse papel não precisa ser
exposto a todos, fica a critério de cada um. Representa aquilo que você
abre mão para receber a luz de Jesus). Quais atitudes precisamos colocar
em nosso coração para que a luz de Jesus ilumine a todos ao nosso
redor? (Cada participante escreve dentro do Coração). O lixo deve ser
excluído, e o coração depois de pronto pode ser levado para os próximos
encontros dessa cartilha, para ajudar a ornar o ambiente e para que ao vêlo, possamos lembrar das atitudes que devemos seguir para que a luz de
Jesus nunca se apague em nossas vidas.

A Igreja caminha conosco (Docat)
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Artigo do Docat nº 208: Como é que Jesus “reinava”?
Leitor 1: O Antigo Testamento esperava o Messias como um salvador
político. Quando o Messias finalmente chegou tomando a forma em
que aparece em Jesus Cristo, o povo de Israel não viu alguém que se
manifestava na forma de poder, mas antes um rei que, pelo seu exemplo e
pela sua palavra, descobria a injustiça e que mostrava, pela entrega no seu
próprio corpo, o que a tortura e a injustiça tanto política como religiosa
provocam, como os homens poderão ser assim destruídos.
Leitor 2: Poder, riqueza, influencia? Jesus reconverteu estas categorias de
uma carreira política terrena: ele não veio para dominar, mas para servir.
Deste modo, Jesus introduziu uma nova regra para todos aqueles que
assumem responsabilidades: “Quem de vós quiser ser grande deve tornarse o vosso servidor” (Mt 20, 26).

Compromisso:
Animador: Como cristo se transfigurou, nós fomos convidados ao mesmo
ato neste encontro de hoje. Qual é o caminho de transfiguração que eu
necessito realizar hoje?

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como se
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
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felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

14º Encontro
Com Jesus podemos vencer as “tempestades”
dos momentos difíceis de nossa caminhada.
Objetivo: Refletir o quão importante deve ser nossa adesão a Cristo para
nos fortalecer na fé.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
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Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você já viveu em algum momento de sua caminhada cristã
momentos em que você se sentiu distante de Deus, talvez em um momento
de crise de fé, onde nada nos agrada, nem mesmo estar na presença do
Senhor?
Leitor 1: Muitos de nós, jovens, em algum momento da nossa caminhada
podemos nos sentir assim. É natural na caminhada de discípulos que
somos, sentirmos esses momentos “escuros” que por vezes corroem a
nossa fé.
Leitor 2: Para que nós vivamos de forma coerente e corajosa o nosso
discipulado, que é a busca de viver o ensinamento de Jesus, devemos estar
conscientes da sua presença constante entre nós, pois é caminhando ao lado
de Cristo que iremos sempre domar as forças do mal que tanto nos seduzem.
Leitor 3: São nesses momentos de crise, de noites escuras, de tempestades

que assolam o nosso barco, das vezes em que nos sentimos desanimados e
assustados diante das dificuldades e perseguições é que Jesus nos diz em
nosso coração: “Tende confiança. Sou eu. Não temais”. Assim, os discípulos
sabem que não há qualquer razão para se afundarem no desespero e na
desilusão.
Leitor 4: Mesmo quando a sua fé vacila, devemos saber que a mão de
Jesus está lá, estendida, para que nós não sejamos engolidos pelas forças
do egoísmo, da injustiça, da morte...
Leitor 5: Nada e nem ninguém poderá roubar a vida daqueles que lutam
para construir o Reino. Jesus, vivo e ressuscitado, nunca deixa que sejamos
vencidos pelas trevas do mal.

Dinâmica
O BARCO

Material: Uma folha em branco para cada um.
Descrição: Somos chamados por Deus à vida, e esta nossa vida nós
podemos representar com um barco que navega em alto mar. (fazer
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o barco de papel). Há momentos da nossa vida que este mar se mostra
calmo, mas em muitos momentos nós navegamos por entre tempestades
que quase nos leva a naufragar. Para não corrermos o risco de naufragar,
precisamos equilibrar bem o peso de nosso barco, e para isso vejamos o
que pode estar pesando dentro desse barco. O barco pesa do lado direito.
São as influências do mundo. Ex: Ambição, drogas, televisão, inveja, etc.
Vamos tirar de dentro do nosso barco tudo isso para que ele se equilibre
novamente. (Cortar a ponta do lado direito do barco). Navegamos mais
um pouco e de repente percebemos que o outro agora é que está pesado,
precisamos tirar mais alguma coisa deste barco. Deste lado do barco está
pesando: Egoísmo, infidelidade, impaciência, desamor, falta de oração,
etc. (Cortar a ponta do lado esquerdo do barco). Percebemos agora que
existe uma parte do barco que aponta prá cima, é a nossa fé em Jesus que
nós queremos ter sempre dentro do nosso barco. Esta nossa fé nós vamos
guardar e cuidar com carinho para nos sustentar na nossa jornada. (Cortar
a ponta de cima do barco e colocar em algum lugar visível). Vamos abrir este
nosso barco e ver como ficou (Abrindo parece uma camisa). Está é a camisa
do Cristão, somos atletas de Cristo, e como bom atleta que somos temos
que usar muito essa camisa para que nosso time sempre vença. Depois
de suarmos esta camisa, nós podemos ter certeza disto (Abrir a camisa e

mostrar a cruz sinal da certeza da nossa Salvação). Só conseguiremos esta
salvação se assumirmos a proposta de Cristo (olhando através da cruz
podemos ver nosso próximo e entender suas necessidades).

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 14, 22-33

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) O evangelista Mateus utiliza alguns elementos para ilustrar o fato vivido
pelos discípulos de Jesus. Vamos agora relacionar estes elementos
com o nosso cotidiano?
Elementos

O que simbolizam?

A barca
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As ondas
Os ventos
2) “Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas
ondas, pois o vento era contrário.” (Mateus 14, 24)
a) O que impediam os discípulos de reconhecerem Jesus?
b) Reconhecemos Jesus nas adversidades de nossa vida? Como ele tem
se apresentado?
3) “Ele disse-lhe: Vem! Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao
encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e,
começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me!” (Mateus 14, 29-30)
a) O que impediu Pedro de chegar até a Jesus?
b) E quanto a nós, existe algo que nos impede de chegar até o Mestre?
Como está a nossa fé, vacilante como a de Pedro? Ou firme em Jesus?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Tudo na vida passa: as tempestades, os desafios, as dores... Nada é eterno,
exceto o amor de Deus. Vamos agora refletir uma composição musical de
Pe. Reginaldo Manzotti...

A tempestade vai passar
Como é bom estar aqui
Em meio a tantas provações
Saber que posso confiar
Em meu senhor
E acreditar
Que ele nunca faltará
Nesse bravo mar da vida
Ventos vêm me atormentar
Nesta rocha firme e forte
Que é meu Deus
Não temerei
Nele posso confiar
A tempestade vai passar
Por sobre as ondas, confiante andarei
Tribulações, vencerei
E as aflições, superarei
Deus provê
Eu sei que proverá
1. Em meio às tempestades que surgem em nossa vida, temos tido
confiança que elas passarão?
2. Em quem está a nossa confiança?
3. O que esta canção deixa de mensagem para a nossa juventude?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Docat nº 18: Como se chega a uma mudança da sociedade?
Leitor 1: A mensagem bíblica, a revelação de Deus, transforma-nos
em todos os sentidos. Recebemos outra visão do mundo e da nossa
sociedade. O início de todas as alterações começa no coração humano:
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primeiro, o homem deve começar por se transforma interiormente e
pensar e viver segundo o mandamento de Deus, só então é que ele pode
agir exteriormente.
Leitor 2: A conversão do coração, pela qual o homem deve sempre esforçarse, é realmente o começo de um mundo melhor. Só assim saberemos como
é que as instituições e os sistemas devem ser transformados e melhorados.

Compromisso:
Animador: Como vimos no encontro de hoje, Cristo é aquele que nos fortalece
nas tempestades, por isso essa necessidade de adesão ao seu projeto para
se fortalecer na fé. Portanto, nosso compromisso agora é de forma breve e
simples, partilhar com nossos amigos, experiências pessoais de “tempestades”
que, com o auxílio da fé demos os passos e conseguimos vencer.

Avaliação do Encontro:
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Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.

Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:
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15º Encontro
Com Maria somos mais!
Objetivo: Refletir sobre a importância de Maria como nosso modelo de
discipulado.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
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Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Em nossa vida, a nossa mãe tem sempre um lugar especial em
nosso coração. Afinal, foi ela que nos gerou durante nove meses e cuidou
de cada um de nós.
Leitor 1: Em nossa infância, sempre quando aprontávamos algo, com
certeza muitos de nós recorríamos a nossa mãe, que com amor e carinho
nos acolhia com uma repreensão carinhosa e afetiva.
Leitor 2: Como Cristãos, nós também temos uma mãe: Maria, mãe de
Jesus! Ela está sempre ao nosso lado, cobrindo a cada um de nós com seu
manto maternal, nos protegendo e nos revelando a face amorosa de Deus
na ternura e docilidade de sua pureza.
Leitor 3: Nós, jovens, devemos honrar sempre a nossa mãe Maria. Na
Glória de Deus, ela prossegue a missão de Jesus que lhe confiou enquanto
esteve na cruz: “Eis o teu Filho”. Filhos que somos nós.

Leitor 4: Por isso, sempre devemos pedir a Maria para iluminar a nossa
caminhada, nos ajoelharmos diante dela, ao seu lado, para nos juntarmos a
sua oração. Ela nos acompanha e nos guia em nossa caminhada junto de Deus.
Leitor 5: Com Maria, nós, jovens, aprendemos os caminhos da oração.
Na “escola” daquela que guardava e meditava no seu coração os
acontecimentos do nascimento e da infância de Jesus, nós meditamos o
Evangelho e, à luz do Espírito Santo, avançamos nos caminhos da verdade.
Leitor 6: A nossa oração torna-se ação de graças no eco ao Magnificat
(canto de louvor de Maria). Damos os nossos passos nos passos de Maria
para dizer com ela na confiança: “que tudo seja feito segundo a tua Palavra,
Senhor! ”

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Lucas 1, 39-56

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre.” (Lucas 1, 42)
a) O que levou Maria a ser escolhida para se tornar a mãe do filho de
Deus? Quais qualidades ela tinha? Como ela era?
b) O que fez de Maria uma mulher bendita entre todas as outras
mulheres?
c) O que Maria Santíssima traz em Jesus para toda a humanidade?
2) Através do agir do Espírito Santo e do sim de Maria, a salvação chegou
a todos nós. Maria Santíssima concebida sem nenhuma mancha, rogai
por nós a Jesus!
a) Qual o papel de Maria na igreja? O que ela significa para os cristãos?
b) Reconhecemos Maria como a nossa mãe, mãe da igreja?
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c) Recorremos a Mãe para que ela leve a Jesus, nosso Senhor, os
nossos pedidos? Confiamos no amor maternal de Maria e em sua
intercessão?

É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Foi através do agir do Espírito Divino, e do sim de uma camponesa que a
salvação chegou ao mundo. Salvação a todos, sem exceção. Maria foi a
escolhida para ser a Mãe da Misericórdia! A Misericórdia que se estende a
mim, a você, a todos nós... Debrucemos-nos, com atenção, sobre canção
composta por Pe. Zezinho, que segue...

Senhora e Rainha
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O povo te chama de Nossa Senhora
Por causa de Nosso Senhor
O povo te chama de Mãe e Rainha
Porquê Jesus Cristo é o Rei do céu
E por não ti ver como desejaria
Te vê com os olhos da fé
Por isso ele coroa a tua imagem Maria
Por seres a mãe de Jesus
Por seres a mãe de Jesus de Nazaré
Aquele que lê a palavra Divina
Por causa de Nosso Senhor
Já sabe que o livro de Deus nos ensina
Que só Jesus Cristo é o intercessor
Porém se podemos orar pelos outros
A Mãe de Jesus pode mais
Por isto te pedimos em prece oh! Maria
Que leves o povo a Jesus
Porquê de levar a Jesus entendes mais
Como é bonita uma religião
Que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus
Mas depois de Jesus, o Senhor
Neste mundo ninguém foi maior.

1. Como é sentir-se amado por Maria?
2. Se Jesus é o único intercessor do homem a Deus Pai, qual é o papel
que Maria Santíssima desempenha em nosso favor?
3. Que mensagem essa canção deixa para nós filhos de Maria?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Youcat nº 147: Por que tem Maria um lugar tão distinto na
comunhão dos santos?
Leitor 1: Maria é a mãe de Deus. Na terra, ela esteve ligada a Jesus como
ninguém – uma proximidade que não cessa no céu. Maria é a rainha do céu
e está realmente, no seu ser materno, muito próxima de nós.
Leitor 2: Porque se entregou de corpo e alma e com o enorme risco a uma
missão tão perigosa quanto divina, Maria foi também em corpo e alma
acolhida no céu. Quem vive e crê como Maria vai para o céu.

Dinâmica
Maria, Mãe de Deus.

Material: Letras variadas de músicas marianas, se possível violão ou
outros instrumentos.
Orientação: Dividir os participantes em dois ou três grupos, deixar que
cada um escolha uma ou duas letras das músicas, depois cada grupo
deverá ler a letra, refletir sobre ela. Por fim, cada grupo apresenta a sua
música, mostra o que mais chamou atenção da letra para o grupo, e canteas para todos.

Compromisso:
Animador: Durante esse ano vivenciamos o Ano Mariano, tempo esse
dedicado a refletir o papel e modelo de Maria. Por isso, o compromisso de
hoje é buscar se ancorar cada vez mais no exemplo de Maria, para tanto,
conhecê-la cada vez mais e assim ser um discípulo fiel, como Maria foi.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
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sentiram? Todos participaram? A dinâmica foi legal? O que mais chamou a
atenção? O que precisamos melhorar para o próximo encontro?

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
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Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

16º Encontro
E vocês jovens, que dizem quem é Jesus?
Objetivo: Refletir a importância de reconhecer e messianidade de Jesus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro
de nosso Refletindo Jovem. Vamos iniciar nosso encontro invocando
o espírito Santo sobre cada um de nós, deixando seu agir em nossos
corações:
Animador: Em nome do Pai...do Filho e do Espírito Santo...
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Em nosso último encontro desta cartilha, vamos refletir sobre
a importância de reconhecer Jesus, acolher o seu projeto de amor, pois Ele
é o verdadeiro “Filho de Deus”, que aponta o caminho que nós, cristãos,
devemos seguir.
Leitor 1: Nós, jovens que fazemos parte desta comunidade e que
pertencemos a Igreja de Cristo, temos como missão dar testemunho da
proposta de salvação que Jesus veio trazer.
Leitor 2: Definir Jesus como o “Filho de Deus” significa, não só que Ele
recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que
desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus Lhe
confiou uma missão única para a salvação dos homens.
Leitor 3: Significa também reconhecer a profunda unidade e intimidade
entre Jesus e o Pai e que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio
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dos homens. Os discípulos (que somos nós) são convidados a entender
dessa forma, o mistério de Jesus.
Leitor 4: Em nosso coração devemos sempre nos perguntar: Quem é Jesus
para mim? O que é que “os homens” dizem de Jesus? Muitas pessoas veem
em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros,
que sonhou com um mundo diferente; outros veem em Jesus um admirável
“mestre” de moral, que tinha uma proposta de vida “interessante”, mas
que não conseguiu impor os seus valores.
Leito 5: Outros ainda veem em Jesus um admirável condutor de massas,
que acendeu a esperança nos corações das multidões carentes e órfãs, mas
que passou de moda quando as multidões deixaram de se interessar pelo
fenômeno. Outros, ainda, veem em Jesus um revolucionário, ingênuo e
inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa e mais
livre, que procurou promover os pobres e os marginais e que foi eliminado
pelos poderosos, preocupados em manter o privilégio e o poder.
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Leitor 6: Estas visões apresentam Jesus como “um homem” – embora um
homem excepcional, que marcou a história e deixou uma recordação que
transcende a séculos.
Leitor 7: Para os discípulos, Jesus foi muito mais que “um homem”. Ele
foi e é “o Messias, o Filho de Deus vivo”. Defini-lo dessa forma significa
reconhecer em Jesus o Deus que o Pai enviou ao mundo com uma proposta
de salvação e de vida plena, destinada a todos os homens.
Leitor 8: A proposta que Ele apresentou não é apenas uma proposta de
um homem bom, generoso, clarividente, que podemos admirar de longe
e aceitar ou não, mas sim uma proposta de Deus, destinada a tornar cada
homem ou cada mulher uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro
de Deus e de chegar a vida plena da felicidade sem fim.

Iluminação Bíblica:
Proclamar a passagem Bíblica e rezar os fatos ali narrados.
Texto Bíblico: Mateus 16, 13-20

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Responderam: Uns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros,
Jeremias ou um dos profetas.” (Mateus 16, 14)
Qual a importância, o papel dos antigos profetas (Elias, Jeremias...)?
Com o que eles contribuíram para o reino de Deus? O que fizeram?
2) “Responderam: Uns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros,
Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós quem dizeis que sou
eu?” (Mateus 16, 14-15)
a) E para nós, quem é Jesus? O que Ele significa em nossas vidas?
b) Como eu reconheço Jesus, o Filho do Deus vivo, no meu dia a dia?
c) A nossa comunidade tem reconhecido verdadeiramente Jesus?
d) Nosso Brasil tem reconhecido e vivenciado a pessoa de Cristo? Como
está a situação do nosso país? O que nos impede de reconhecer Jesus
na vida do irmão?
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É de histórias, canções, e poemas que se faz a Vida...
Vamos conhecer agora, a história de Raquel, uma simpática senhora que
desempenha uma linda caridade, refletindo o amor de Deus...
Quando fizeres o bem a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo!
Raquel é uma senhora de aproximadamente 65 anos. O que se ouve falar
é que toda a sua vida foi em prol dos pobres, marginalizados e oprimidos.
Desde a juventude, Raquel demonstra interesse e empatia pelos mais
necessitados. Às cinco horas da manhã, Raquel se levanta para ir ao
mercado municipal e lá recolhe tudo aquilo que é aproveitável, mas que
os comerciantes descartam.
Ao chegar em casa, Raquel separa os legumes e as verduras e prepara
em forma de sopas e caldos e serve aos pobres e desabrigados da sua
vila. Certo dia, caminhando próximo a casa de Raquel, a encontrei, e a
questionei sobre o motivo de ajudar tantas pessoas de forma gratuita.
Com um sorriso, ela me respondeu: “Quando faço o bem para um desses
meus irmãos, estou reconhecendo Jesus nas pessoas deles”!

1. O que aprendemos com Raquel?
2. Conhecemos pessoas parecidas com Raquel em nossa comunidade?
Pessoas que se doam aos irmãos?

A Igreja caminha conosco (Docat)
Artigo do Youcat nº 60: Por que razão é Jesus 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 do que um se humano ideal. Até os pretensos seres humanos
ideais são pecadores.
Leitor 2: Por isso, nenhum ser humano pode ser a medida do ser humano.
Jesus, por seu turno, não cometeu pecado. Só com Jesus Cristo “em tudo
igual a nós, exceto no pecado” (Hb 4, 15), compreendemos o que significa
“ser humano” e o que faz a humanidade ser, no mais autêntico sentido
da expressão, infinitamente 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.
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Compromisso:
Animador: Hoje o nosso compromisso é muito fácil e simples: nós iremos
falar de Jesus, seja em casa, na escola, no trabalho, etc., a partir da
experiência que estamos adquirindo aqui no grupo do Refletindo Jovem
ou em nossa comunidade.

Avaliação do Encontro:
Animador: Vamos conversar um pouco: como foi o encontro? Como
sentiram? Todos participaram? O que mais chamou a atenção? O que
precisamos melhorar para o próximo encontro?

Dinâmica
Nesse encontro sugerimos que a dinâmica seja uma confraternização no
final do mesmo, que é o último encontro dessa cartilha. E aproveitem para
se divertirem: tocar violão, contar contos, ler poesias, brincar, cantar e
dançar...

Oração ou Canto Final:
Animador: Que Deus te cuide com carinho, que te indique o melhor
caminho, que te ensine sobre o verdadeiro amor, que te perdoe quando
preciso for.
Leitor 1: Que Deus te dê asas para voar, nos sonhos te ajude a pousar, mas,
também, te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca, por
nada, recuar.
Leitor 2: Que Deus te dê forças para encarar tudo aquilo que não tens
como mudar ou sequer adulterar. Que Deus te dê saúde, que teu corpo,
por dentro, nunca mude e que ao envelhecer tu possas dizer que tua maior
felicidade foi viver.
Leitor 3: Que Deus te mostre com clareza a grande e real beleza de um
jardim florido, de um bom livro, de uma poesia que fale de saudade, de
uma calma paisagem.
Leitor 4: Que Deus te faça compreender porque amanhece antes de 93
anoitecer, porque o sol se esconde quando a lua quer brilha e porque o sol
brilha quando ela vai descansar.
Leitor 5: Que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a
esperança que tanto precisas para viver.
Todos: Que Deus nos ensine a fé, que nos faça crer em Jesus, e que nos
permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com
o peso que teve a Dele nunca será. Te pedimos Senhor: ilumine nossa
juventude com a força do teu querer!
Animador: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos Graças a Deus!

Anotações:

anexos: Músicas (sugestões)
Hinos para Aclamação da Santa Palavra
Aleluia
Aleluia, aleluia a minh’alma abrirei
Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei!(3x)

Como são belos os pés do mensageiro
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Como são belos os pés do mensageiro
que anuncia a paz
Como são belos os pés do mensageiro
que anuncia o Senhor
Ele vive, Ele Reina, ele é Deus e Senhor.
Ele vive, Ele Reina, ele é Deus e Senhor.
O meu Senhor chegou com toda glória,
vivo Ele está, Ele está
Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar,
e vivo eu sei, Ele está!

Fala, Senhor
Fala, Senhor, (fala, Senhor)
Palavra de fraternidade!
Fala, Senhor, (fala, Senhor)
És luz da humanidade!
A tua Palavra
É fonte que corre,

Penetra e não morre,
Não seca jamais.
A tua Palavra
Que a terra alcança
É luz, esperança
Que faz caminhar.

Buscai Primeiro o Reino de Deus
Buscai primeiro o Reino de Deus
E a sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado
Aleluia! Aleluia!

Se vos perseguem por causa de
mim
Não esqueçais o porquê
Não é o servo maior que o Senhor
Aleluia! Aleluia!

Não só de pão o homem viverá,
Mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia! Aleluia!

Quer Comais,
Quer bebais.
Quer façais qualquer coisa,
Tudo fazei para a glória de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Eu vim para escutar Tua palavra
Eu vim para escutar Tua palavra,
Tua palavra, Tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar Tua palavra,
Tua palavra, Tua palavra de amor.
Eu quero entender melhor Tua palavra,
Tua palavra, Tua palavra de amor.
O mundo ainda vai viver Tua palavra,
Tua palavra, Tua palavra de amor.

Palavra de Salvação
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar
Por isso meu coração se abre para escutar
Por mais difícil que seja seguir
Tua palavra queremos ouvir
Por mais difícil de se praticar
Tua palavra queremos guardar
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar
Por isso meu coração se abre para escutar
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Com Simão Pedro diremos também
Que não é fácil dizer sempre amém
Mas não há outro na Terra e no céu
Mais companheiro, mais santo e fiel

Fala Senhor
A árvore plantada
Na beira do Rio
Pode vir a seca ela não murchará
Pois suas raizes estão perto da água
Mesmo no calor do sol ela dará frutos
Fala Senhor, Fala senhor!
Aonde posso ir longe do teu espírito
Aonde posso ir longe do teu olhar
Se subir até os céus ali estará
Se descer a mansão dos mortos lá estará também
96

Envia Tua palavra
Envia Tua palavra, palavra de salvação,
que vem trazer a esperança aos pobres libertação
Tua palavra de vida, é como a chuva que cai,
que torno o solo fecundo, que faz nascer a semente.
É água viva da fonte, que faz florir o deserto,
é uma luz no horizonte é novo caminho aberto

Pela palavra de Deus
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar
Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome: Fala Senhor.
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-te para viver.

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

Shema, Israel, Adonai elohenu
Shema, Israel, Adonai elohenu, Adonai ehad! (2x)
Escuta, Israel, O Senhor é nosso Deus,
Um é o Senhor /
Escuta Israel, O Senhor é nosso Deus,
Um é o Senhorl

Fala, Senhor,fala Senhor!
Palavra de fraternidade
Fala, Senhor! Fala, Senhor!
Palavra de fraternidade!
Fala, Senhor! Fala, Senhor!
És luz da humanidade!

1-A tua Palavra/É fonte que corre,

Penetra e não morre,/ Não seca jamais.

2. a tua Palavra /Que a terra alcança
É luz, esperança /Que faz caminhar.

3. A tua Palavra,/ Farol de justiça,
Que vence a cobiça,/ É benção e paz.

Que alegria Cristo ressurgiu
Que alegria Cristo ressurgiu
Que alegria Cristo ressurgiu  ,
no evangelho Ele vai falar.
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão,
sua palavra vamos aclamar.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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98

7º Encontro
8º Encontro
9º Encontro
10º Encontro
11º Encontro
12º Encontro
13º Encontro
14º Encontro
15º Encontro
16º Encontro

Data

Animador

Local

em branco

