em branco

APRESENTAÇÃO
Diante do atual contexto sociocultural, acelerado pelos avanços da
tecnologia, desafiado pela complexidade das redes sociais, agitado pelas
desigualdades e violências, a Igreja insiste, profeticamente, no anúncio do único
necessário, o qual vale a pena conhecer e acolher em nossas entranhas: Jesus
Cristo.
A realidade de nossos jovens, presentes nas Comunidades Eclesiais
de Base, dos mais variados contextos de nossa Diocese, vivenciam em sua
juventude uma nova ordem de valores, critérios, sentimentos, pensamentos,
relações, compromissos. É preciso nos perguntar: como navegar neste tempo
sem se afogar? Como conciliar a busca do sentido de vida e as ofertas fáceis e
superficiais de felicidade?
A presente cartilha quer ser um precioso auxílio em vista de ajudar os
nossos jovens, em suas Comunidades, a identificar e a fortalecer a caminhada
cristã como seguidores do Mestre através da Palavra de Deus e do Magistério da
Igreja. Buscamos ir além de uma compreensão teórica: nosso desejo é provocar
a paixão pelo Senhor, a conversão pessoal, o compromisso encarnado de amor
ao próximo. Pretende-se não somente motivar a fé naquele que é a razão de
nossa vida, mas integrá-la na vida de cada jovem.
Este material foi construído a partir da colaboração de jovens que vivem
a experiência do seguimento de Jesus em suas comunidades. Buscamos uma
linguagem que facilite os jovens a se sentirem verdadeiramente, um discípulo
de Jesus e filho da Igreja que lhe quer o bem. Pedagogicamente provoca-se a
integração de quatro pilares: estudo,oração, partilha e compromisso.
Os encontros tem a intenção de proporcionar a intimidade com Jesus,
levando em consideração as relações interpessoais, abertos a solidariedade e a
vivência cristã na Comunidade Eclesial e Paróquia a que se pertence.
Equipe de Preparação do Refletindo Jovem

Coordenação

Carlos Henrique Dias

Supervisão

Pe. João Batista Maroni

Correção Ortográfica
Alex Lopes Figueira

Jovens da Paróquia Santo André Apóstolo - Aracuí
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orientações
Para o desenvolvimento dos encontros propostos nessa cartilha,
apresentamos algumas orientações básicas para promover a experiência
pessoal e comunitária dos grupos de jovens das variadas comunidades eclesiais
de nossa Diocese, tendo como fonte cultivar a espiritualidade em três eixos: a
Bíblia, o catecismo (youcat) e a própria realidade juvenil.
Foram pensados nesta cartilha 12 encontros, podendo ser realizados
quinzenalmente, sendo que fica a critério do grupo ou do animador realizar duas
reuniões (ou até mesmo mais) de acordo com o tema e as discussões realizadas.
Os passos para realizar as experiências do refletindo jovem são:
• Objetivos: Visão geral do assunto que será tratado no encontro.
• Orientações para o animador: Os encontros seguem uma dinâmica
diversificada. É importante para aquele que irá animar o encontro estar
atento a essas orientações, pois poderá ser pedido providenciar algum
material para o encontro.
• Acolhida: Momento de acolher a todos ou saudar os presentes, demonstrando
que todos (as) são esperados (as) por todos com muito carinho, usando da
criatividade livre, para que os jovens sintam-se bem no grupo, respeitandose a história de vida de cada um. A acolhida deve ser organizada de modo
a integrar os interlocutores entre si e com o tema a ser refletido, e pode
ser preparada tanto pelo animador quanto por uma equipe previamente
determinada. É importante o envolvimento de todos, para que os jovens
possam descobrir na oração, uma oportunidade para expressar a Deus
seus desejos, anseios, expectativas, e assim realizarem um encontro com o
Senhor.
• Nós nos acolhemos uns aos outros: Uma dinâmica para facilitar o
entrosamento, quebrar o gelo e fazer com que todos se sintam a vontade no
grupo que está se configurando.
• Retomando o Encontro Anterior: Momento em que se faz a memória do
encontro anterior. O animador deverá trazer presente pontos fortes que
surgiram nas partilhas, vivências ou testemunhos que marcaram. Nesse
momento também abre-se espaço para a partilha do gesto concreto.
• Deus nos chama a ver a realidade: Neste momento o grupo é convidado
a refletir a sua realidade à luz do tema que está sendo proposto. Além do
conteúdo formativo, temos o fato da vida para ajudar a pintar o quadro
da realidade juvenil. No final, sempre algumas perguntas para auxiliar
na discussão do tema. O animador deverá também provocar outros
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questionamentos e conduzir a discussão para que todos demonstrem
sua opinião sobre o assunto. Deve também estar atento para que aqueles
participantes “mais quietinho” possam também manifestar o seu
pensamentos.
• Deus nos fala pela Bíblia: Aqui a experiência é aproximar os jovens com a
Palavra de Deus, procurando reconhecer que por meio dela nos encontramos
com o amor de Deus que nos orienta, nos fortalece e renova. É um estímulo
a aprender a rezar com a Palavra e a discernir os passos de nossa juventude.
O animador deverá também estar atento a dinâmica deste momento, que
pode ter propostas diferentes em cada encontro.
• Aprofundando o ensinamento da Palavra: É o momento de buscar
compreender o que Palavra de Deus diz, entender o texto para o atual
contexto. O animador poderá também provocar uma leitura orante da
Palavra, usar da criatividade para proclamar os textos sagrados. Optou-se
por colocar apenas as citações bíblicas como forma de estimular o uso da
Bíblia (por isso é importante que em todas as reuniões os jovens tragam suas
bíblias).
• A Igreja caminha conosco: Inspirados no Catecismo Jovem é o momento de
estudo e reflexão do que o magistério da Igreja que dizer para o jovem.
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• Compromisso: É o momento de integrar a vida com a fé, valorizando
os gestos e compromissos assumidos no grupo. A cartilha traz algumas
propostas, mas também enquanto grupo e de acordo com a realidade podese assumir outros gestos concretos.
• Avaliação do encontro: É fundamental avaliar o desenvolvimento do
trabalho e sua influência no entendimento e contribuição a serviço do
crescimento e amadurecimento da fé. É um processo individual e comunitário
que envolve a todos, primando para que os encontros de Refletindo Jovem
possam ser bem vividos e aproveitados. O animador deverá provocar uma
rápida discussão sobre o que o grupo acabou de vivenciar no refletindo. É
importante sempre retomar os pontos fortes, significativos, vr o que deu
certo e do contrário, buscar acertar da próxima.
• Oração final: Indica que é o momento de apresentar a Deus as vivências e
discussões como dom e graça a partir das quais se abrem novas maneiras
para a ler a vida à luz de novos valores e ensinamentos que a Palavra de Deus
nos oferece. O animador pode provocar uma síntese do encontro, do que foi
refletido e discutido, dirigindo-se a Deus para agradecer, suplicar e louvar.
• Disponibilizamos algumas músicas e dinâmicas numa “caixa de ferramentas
virtual” que pode ser acessada pelo link: https://goo.gl/k4YCEi.
• Ao final da cartilha colocamos algumas sugestões de músicas que podem
ser utilizadas nos encontros. Além de músicas de religiosas, optamos
também por sugerir outras músicas MPB, pois tocam diretamente na vida da
juventude e também uma tabela para a programação das datas encontros,
animador e local.

1º Encontro
O amor de Deus
Objetivo: mostrar a importância da vivência do amor de Deus na vida do jovem.
Orientações para o animador: Preparar o espaço. Acolher a todos. Possibilitar o
entrosamento de todos. Sugestão: Pode-se preparar as músicas sugeridas no final
da cartilha: música 01 ou 02 para iniciar ou encerrar o encontro.

Deus nos acolhe:
Mantra: Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. (ou outro
canto semelhante)

Nós nos acolhemos uns aos outros:
Orientação: O animador deverá preparar previamente a dinâmica.
Dinâmica: TEIAS DE AMIZADE
Material: Um rolo (novelo) de fio ou lã.
Descrição: Dispor os participantes em círculo. O animador toma nas mãos um
novelo (rolo, bola)de cordão ou lã. Em seguida prende a ponta do mesmo em um
dos dedos de sua mão.
Pedir para as pessoas prestarem atenção na apresentação que ele fará de si
mesmo. Assim, logo após se apresentar brevemente, dizendo que é, de onde
vem, o que faz etc, joga o novelo para uma das pessoas à sua frente.
Está pessoa apanha o novelo e, após enrolar a linha em um dos dedos, irá repetir
o que lembra sobre a pessoa que terminou de se apresentar e que lhe atirou o
novelo. Após faze-lô, essa segunda pessoa irá se apresentar, dizendo quem é, de
onde vem, o que faz etc...
Assim se dará sucessivamente, até que todos do grupo digam seus dados pessoais
e se conheçam. Como cada um atirou o novelo adiante, no final haverá no interior
do círculo uma verdadeira teia de fios que os une uns aos outros.

Perguntas:
1. O que observaram;
2. O que sentem;
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3. O que significa a teia;
5. O que aconteceria se um deles soltasse seu fio etc.
Mensagem: Todos somos importantes na imensa teia que é a vida; ninguém pode
ocupar o seu lugar.

Deus nos chama a ver a realidade:
“Deus pode morar em qualquer lugar do universo,mas ele escolheu morar em seu
coração. Encare, pense, reflita isso meu amigo: Deus é ‘louco’ por você!”
Deus ama e cuida de cada um de nós. Nos chama pelo nome e conhece a cada um
de nós como um pai conhece seu filho. Permitir esse cuidado amoroso de Deus
em nossa vida depende exclusivamente de cada um de nós.

Fato da Vida.
Leitor 1: Daniel é um jovem normal que pratica esporte e gosta de estar na
companhia de amigos. Vive uma vida tranquila, estuda, gosta de internet e
sempre cumpre com seus deveres escolares e na família. Não faz questão de ir a
Igreja ou participar do grupo de jovens.
Leitor 2: Bruno é amigo de Daniel tem a mesma idade, gosta das mesmas coisas
que Daniel. Só que Bruno sente necessidade de estar junto com o seu grupo de
10 amigos que se reúnem no salão da Igreja, ajuda na catequese de sua comunidade
e participa das celebrações.
Leitor 3: São dois jovens que gostam das mesmas coisas. O que diferencia os dois
é a escolha que cada um faz. Cada opção terá muitos reflexos em nossa vida.
Optar por Deus é sentir-se revigorado por seu amor, ele chama a cada um de nós
para si para que sintamos esse amor, e nos concede dons para levarmos esse
amor a àqueles que precisam.

Perguntas para reflexão:
1. Que diferenças você notou na vida de Daniel e Bruno?
2. Você conhece algum amigo que é parecido com Daniel?
3. E você, se identifica mais com Bruno ou com Daniel?

Deus nos fala pela Bíblia: A certeza do amor de Deus.
Pode se fazer um exercício para que cada jovem substitua o nome de Jacó e de
Israel com o próprio nome. Ler atentamente o texto, se possível, repetir de forma
pausada.
Texto Bíblico: Isaías 43: 1-5

1. No texto bíblico “Deus te chama pelo nome”... você sente este chamado de
Deus?
2. “Somos preciosos aos olhos de Deus”... qual o sentido de ser precioso para
Deus?
3. O profeta Isaías nos diz que Deus “troca nações em troca de ti, permuta
reinos em troca de ti”, que mais de precioso Deus trocou em resgate por amor a
humanidade?

Aprofundando o ensinamento da Palavra:
Animador: o Amor de Deus por ti é pessoal, incondicional e infinito.
Leitor 1: Pessoal - mesmo que tu fosses o único a existir no mundo, Deus não te
amaria mais do que Ele te ama.
Leitor 2: Incondicional: Ele te amou primeiro (1Jo 4,19). O seu amor é gratuito, Ele
não impõe condições para te amar.
Leitor 3: Infinito: Sem medida, ultrapassando até mesmo o amor de uma mãe por
seu filho: “Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Mesmo que
ela esquecesse, Eu não te esqueceria nunca” (Is 49, 15).

A Igreja caminha conosco:
Animador: Youcat, nº 2: Por que Deus nos criou?
Leitor 1: Deus nos criou por livre e desinteressado amor. Quando uma pessoa
ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso
ela parece-se com o seu Criador.
Leitor 2: Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-l’O de um modo humano
e dizer: Ele criou-nos a partir do “excesso” de Seu amor. Ele queria partilhar de
Sua infindada alegria conosco, criaturas do Seu amor.

Meditação e Partilha:
1. O que vocês sentiram? Gostaram?
2. O que vocês levam de “novo” para as suas vidas?
3. Você se sente amado e precioso por Deus?

Compromisso:
Animador: Para o próximo encontro, vamos buscar fazer a experiência do amor de
Deus manifestado em nosso irmão e irmã que sofre. Para isso, iremos pensar em
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alguém que necessite do amor de Deus e durante a semana, vamos fazer uma visita
a fazer a experiência de partilhar esse amor que nos une e nos faz irmãos em Jesus.

Avaliação do Encontro:
Rápida conversa em pequenos grupos para destacar aquilo que mais chamou do
encontro de hoje.

Oração ou Canto Final:
Converte meu olhar, Senhor, para que eu saiba ver o amor escondido, para que
descubra as feridas dos que me rodeiam, para que queira curá-las, para que
veja mais problemas reais e menos figurados, para que perceba as lágrimas
alheias. Transforma meu olhar, Senhor, para que intua as possibilidades de
paz, de concórdia, de justiça, de amor. Converte meu olhar, Senhor. Converterse é comprometer-se um pouco mais, um pouco melhor. Faze de mim alguém
comprometido com o meu mundo, Senhor. Ajuda-me a lutar pela minha
família. Dá-me coragem para perseverar quando o caminho se tornar difícil. Dáme paciência para suportar os obstáculos sem me render. Dá-me forças para
acreditar quando eu ficar sem apoios. Dá-me coragem para enfrentar batalhas
que valham a pena. Dá-me mãos para acariciar, pés para caminhar, palavra para
12 cantar, sempre a favor de um mundo bom. Faze de mim alguém comprometido
com o meu mundo, Senhor. Amém.

Anotações:

2º Encontro
Jesus, nosso amigo e companheiro.
Objetivo: Experimentar a presença salvífica de Jesus, como amigo e companheiro,
para melhor relacionar-se com Ele e com os outros.

Deus nos acolhe:
Escolher um canto. Oração Espontânea.

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No último encontro o nosso gesto concreto foi de visitar alguma
pessoa, amigo ou conhecido e fazer a experiência de partilhar o amor de Deus.
Como foi a experiência? Já tinha feito uma visita assim antes?
13

Deus nos chama a ver a realidade:
“Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver”.
Provérbios 27,9.
Animador: Diz a Bíblia “que quem encontra um amigo, encontra um tesouro”.
Jesus se revela o nosso melhor amigo. Sincero, verdadeiro, sem falsidade ou
fingimento. Não fomos criados para sermos ilhas, isolados de tudo e todos.
Ninguém pode ser uma ilha. Temos necessidade de se relacionar com pessoas
especiais que chamamos de amigos.
Leitor 1: Jesus viveu em nosso meio e também teve amigos. Eram12 homens
chamados discípulos. Discípulos são seguidores, pessoas amigas que caminham
juntas. Eles comiam juntos, oravam cantavam e enquanto andavam pelas ruas
aprendiam a palavra de Deus conversando.
Leitor 2: Dentre os doze três eram mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João
eram os que mais andavam com o Mestre. João tinha o costume de abraçar Jesus
e encostar a cabeça no coração Dele. Pedro era falante e agitado por isso às vezes
se precipitava e era corrigido. Judas Iscariotes a quem Jesus deu o pão especial
molhado que era seu amigo e sabia que era traidor e não amigo verdadeiro.
Lázaro também era amigo de Jesus e até chorou por ele.

Leitor 3: Os verdadeiros amigos são aqueles com os quais podemos contar tanto
nos momentos felizes, como nos momentos de sofrimentos e de dor. Jesus nos
mostra que não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não precise de um
ombro amigo nas horas mais difíceis.
Leitor 4: Os amigos de Jesus não eram os melhores e nem tinham muitas
qualidades, eram homens simples, pescadores, mas eram os amigos que Jesus
depositou sua confiança e predileção, o que mais tarde os tornou “Coluna da
Igreja” (Gl 2,9).

Perguntas para reflexão:
1. Qual o significado de uma amizade verdadeira?
2. O texto nos mostra que Jesus tinha variados amigos, cada um com uma
personalidade distinta. Entretanto a atitude de Jesus com todos eles era a
mesma. O que podemos aprender com a atitude de Jesus?
3. Você teria a mesma atitude de Jesus com seus diferentes de amigos?
Terminar o refrão do Pe. Zezinho: amar como Jesus amou...

Deus nos fala pela Bíblia:
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Texto Bíblico: João 15, 15-19.
Refletindo o texto:
1. O que evangelista quer nos dizer quando fala com nós somos amigos de Jesus?
2. O que para você significa a amizade com Jesus?
3. “Ninguém tem maior amor do que aquele dá a sua vida por seus amigos”, você
seria capaz de se sacrificar por seus amigos? De que formas?

A Igreja caminha conosco:
Animador : Youcat, nº 60: Por que razão Jesus é o maior modelo do mundo?
Leitor 1: Jesus é singular não apenas porque nos mostra a verdadeira essência de
Deus, mas também porque é o verdadeiro ideal do ser humano.
Leitor 2: Jesus foi mais que um ser humano ideal. Até os pretensos seres humanos
ideais são pecadores. Por isso, nenhum ser humano pode ser a medida do ser
humano. Jesus, por seu turno, não cometeu pecado.
Leitor 3: Só com Jesus Cristo, “em tudo igual a nós, exceto o pecado” (Hb 4,15),
compreendemos o que significa o “ser humano” e o que faz a humanidade ser, no
mais autêntico sentido da expressão, digna de amor. Jesus, o Filho de Deus, é o
ser humano verdadeiro por excelência. N’Ele reconhecemos que Deus pretende
do ser humano.

Compromisso:
Animador: A amizade de Jesus era uma amizade baseada na gratuidade. Jesus
não esperava nada de seus amigos, Ele manifestava o amor de Deus Pai na sua
amizade. Para o próximo, cada um de nós terá a missão de trazer um amigo que
ainda não participa de nosso grupo de refletindo.
Texto para reflexão:
A LENDA DOS AMIGOS
Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e, em determinado
ponto da viagem, discutiram. Ofendido, sem nada a dizer; um dos amigos
escreveu na areia: HOJE, MEU MELHOR AMIGO ME BATEU NO ROSTO.
Seguiram e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido
esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se
pegou um estilete e escreveu numa pedra: HOJE, MEU MELHOR AMIGO SALVOUME A VIDA.
Intrigado, o amigo perguntou: “Por que depois que te bati, você escreveu na
areia e agora escreveu na pedra?” Sorrindo, o outro amigo respondeu: “Quando
um grande amigo nos fende, deveremos escrever na areia, onde o vento do
esquecimento e do perdão se encarrega de apagar; porém quando nos faz algo
grandioso, deveremos gravar na rocha da memória do coração, onde vento 15
nenhum do mundo poderá apagar. Autor desconhecido.

Avaliação do Encontro:
Em pequenos grupos, destaque os pontos mais importantes deste encontro de hoje.

Oração ou Canto Final:
Deus nosso Pai, enviaste o vosso Filho Jesus para morar entre nós e ser exemplo
de humildade e doação. Dai-nos também a força para seguirmos os seus passos
até a vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Anotações:

3º Encontro
Espiritualidade Juvenil.
Objetivo: Refletir sobre a espiritualidade na vida dos jovens e os caminhos que
podemos seguir para amadurecer a nossa espiritualidade cristã.

Deus nos acolhe:
Canto - Oração. Acolhida e boas vindas aos presentes.

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No encontro passado refletimos sobre o tema da amizade. O que
te marcou nesse encontro? Quem você trouxe para esse encontro, conforme o
16 combinado no encontro passado? Vamos apresentar e dar as boas vindas para
aqueles que estão vindo pela primeira vez.

Dinâmica
Dinâmica: Corrente da vida.
Objetivo: Compreender a importância do próximo em nossa vida e nossa
espiritualidade.
Material: Rolo de barbante.
Passos:
1. Turma disposta em círculo. O animador passa o rolo de barbante para os
participantes e corta um pedaço do tamanho que desejar (interessante
que seje de tamanhos diferentes).
2. Em seguida, pede que uma pessoa amarre as pontas de seu barbante,
formando um círculo. A próxima faz a mesma coisa, porém une ao seu
anterior, formando um elo. A seguinte faz a mesma coisa até chegar ao
último participante.
3. No final, percebe-se que foi formada uma corrente - os elos de uma
grande aliança.
4. Momento de reflexão: “qual a importância da aliança”? “Por que temos

partes grandes, médias, pequenas e de cores diferentes (se houver)? “O
que significa essa união”? “Em nossa vida, temos essa aliança com meus
amigos e com Deus”?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Você já parou para pensar sobre o que é mesmo Espiritualidade? A
maioria dos jovens consegue expressar o que é “espiritualidade”, outros, no
entanto, não sabem expressar bem o que é, embora de alguma forma a percebam.
Podemos traduzir espiritualidade como a experiência de Deus que fazemos por
meio de Jesus Cristo.
Leitor 1: A espiritualidade (cristã) é a capacidade de ver, julgar e agir segundo o
evangelho, seguindo as inspirações do Espírito de Deus que mora em nós, e deste
modo, vivermos como filhos de Deus, sentindo e nutrindo a nossa vida por meio
de Cristo.
Leitor 2: O Espírito comunica a nós jovens uma vida nova (Rm 8,10), ajudanos a compreender os acontecimentos e as pessoas (1 Cor 2, 10); cria em nós
a capacidade de descobrir e amar Deus e aos irmãos (Rm 5,5); infunde-nos
esperança e nos guia à liberdade (2 Cor 3,17). Desta forma, nossa pessoa adquire
a forma de Cristo e nós vivemos como Ele viveu.
Leitor 3: Muitos jovens julgam e agem segundo seus instintos, outros o fazem
seguindo seus interesses imediatos ou critérios que estão na moda. Viver uma 17
espiritualidade é se inspirar do Espírito de Deus, pois “os que são guiados pelo
Espírito de Deus, estes são filhos de Deus” (Rm 8,14).

Refletindo o texto:
1. O que você entende como espiritualidade cristã?
2. O que significa oração para você?
3. Como a oração pode te ajudar a amadurecer sua espiritualidade?

Deus nos fala pela Bíblia:
Jesus valoriza a oração fazendo dela uma constante em sua vida. A sua oração é
o encontro íntimo com o Pai e cultivar esse encontro é um importante passo para
nossa espiritualidade. É uma conversa entre amigos.
A partir dos seguintes textos vamos comparar o jeito de Jesus rezar com o nosso
jeito. Dividir em pequenos grupos e cada grupo ficará refletirá comparando o
jeito de Jesus rezar com o nosso jeito de rezar:
Grupo 1: Lc 18,1
Grupo 2: Jo 17,1-2

Grupo 3: Jo 17,20-21
Grupo 4: Mc 1,35

Aprofundando o ensinamento da Palavra:
- O que percebemos em nossa oração ao compararmos o jeito de Jesus rezar com
o nosso jeito?

A Igreja caminha conosco:
Animador: Artigo do Youcat número 493: O que identifica uma oração cristã?
Leitor 1: Uma oração cristã é uma oração em atitude de fé, esperança e amor.
É persistente e acontece por vontade de Deus. Quem ora como cristão sai de
si nesse momento e entra numa atitude de confiança crente no Deus único; ao
mesmo tempo, coloca toda a sua esperança em Deus, crendo que Ele o escuta,
compreende, aceita e realiza.
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Leitor 2: São João Bosco disse uma vez: “Para conhecer a vontade de Deus são
exigidas três coisas: orar, esperar, aconselhar-se”. A oração cristã é sempre, assim,
expressão do amor de Deus que procede do amor de Cristo e que procura o amor
divino.

Meditação e Partilha:
1. Você já teve experiências espirituais “fortes” na tua vida?
2. Quais as dificuldades que os jovens encontram hoje para cultivar sua
espiritualidade?
3. Como está a sua experiência de oração? O que te ajuda a rezar?

Compromisso:
Animador: A espiritualidade é fonte de toda a nossa relação com Deus. Nós
alimentamos a nossa espiritualidade com a oração. Durante a semana, vamos
tentar tirar um tempinho para Deus, visitando o santíssimo ou mesmo rezando
em nosso lar.

Avaliação do Encontro:
- Conversa de dois a dois sobre os pontos principais deste encontro, ressaltando
o que lhe chamou mais a atenção.

Oração ou Canto Final:
Carta aos Jovens – Papa João Paulo II

Santos de calça jeans

Precisamos de Santos sem véu ou batina.
Precisamos de Santos de calças jeans e tenis.
Precisamos de Santos que vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos.
Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se “lascam”
na faculdade.
Precisamos de Santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar
na pureza e castidade, ou que consagrem a sua castidade.
Precisamos de Santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade
inserida no nosso tempo.
Precisamos de Santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais.
Precisamos de Santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não
tenham medo de viver no mundo.
Precisamos de Santos que bebam Coca-Cola e comam hot dog, que usem jeans,
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que sejam internautas, que ouçam discmans.
Precisamos de Santos que amem apaixonadamente a Eucaristia e que não tenham
vergonha de beber um sumo ou comer uma pizza no fim-de-semana com os amigos.
Precisamos de Santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de desporto.
Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros.
Precisamos de Santos que estejam no mundo; e saibam saborear as coisas puras e
boas do mundo, mas que não sejam mundanos”.
Animador: Senhor Deus, Pai de bondade ilumina sempre as nossas mentes e
o nosso coração, para que sejamos simples, puros e sinceros. Ensina-nos como
aproximarmos de Vós para sermos mais fiéis na caminhada. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém

Anotações:

4º Encontro
Sexualidade (1ª Parte) - Presente de Deus
Orientações:

Refletir sobre a sexualidade como presente de Deus, um dom
gratuito pelo qual nos cabe agradecer e louvar o Criador. A tarefa da vida consiste
em aprender a viver, assumindo nossa dimensão afetiva e sexual como seres
humanos, até chegar a nos conhecer e aceitar, orientando-nos para o verdadeiro
amor que vem de Deus.

Deus nos acolhe:
Orientação para o animador: O/a animador/a com muita alegria dá boas vindas
a todos/as participantes. É importante que o/a animador/a faça a motivação para
que todos/as se sintam à vontade. Escolher uma música ou brincadeira que ajude
na acolhida. Criar um clima de descontração em todos os presentes.
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Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No encontro anterior refletimos a importância da espiritualidade em
nossa juventude. O que de novo você descobriu para sua espiritualidade? Você
conseguiu tirar um tempinho para ter um momento de oração pessoal com Deus?
Visitou o santíssimo? Foi a missa ou Celebração da Palavra?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: A sexualidade humana é uma energia que nos envolve dos pós
à cabeça. Expressa-se em nossa condição de sermos homem ou mulher. A
sexualidade é um componente fundamental da nossa personalidade, é um modo
de ser, de manifestar, de se comunicar, de se sentir, de se expressar e de viver o
amor.
Leitor 1: o desenvolvimento de uma sexualidade sadia depende muito das
primeiras descobertas da adolescência. A sexualidade humana iluminada pelo
Evangelho ensina-nos a nos apaixonar por alguém, a assumir uma vida a dois pelo
casamento, a construir uma família, a alimentar sonhos, desejos, ou a entregar a
vida pelo Reino na vida consagrada...
Leitor 2: o sexo faz parte da sexualidade, refere-se à relação entre duas pessoas.

Literalmente, não podemos reduzir o amor a apenas à capacidade de fazer sexo.
A Igreja compreende o jovem em sua integridade físico-corporal e espiritual em
processo de amadurecimento de todas as suas potencialidades. Vê o sexo como
parte integrante do conjunto da pessoa toda.
Fato da vida:
Muitos jovens focam suas vidas no prazer, buscando desenfreadamente satisfazer
seus impulsos sexuais. A sexualidade, quando se degrada à condição de sexo sem
amor, com a finalidade de satisfazer impulsos e instintos, não cria uma relação
pessoal. Ao focalizar somente o prazer no sexo, faremos do outro um objeto. A
sexualidade não pode ser reduzida a genitalidade, nem tampouco só a função
procriadora, pois ela é muito mais: é comunicação entre homens e mulher que
respondem ao projeto de Deus.
Para refletir: Que aspectos do texto te chamaram a atenção? O que seria “reduzir
o outro a objeto”?

Deus nos fala pela Bíblia:
Texto: I Coríntios 6.19
1. O que a Palavra de Deus lhe chamou a atenção?
- Que apelos você sentiu?

A Igreja caminha conosco:
Artigo do Youcat nº403.
Que relação tem a sexualidade com o amor?
A sexualidade e o amor estão inseparavelmente unidos. O encontro sexual
necessita de um contexto de amor fiel e sério.
Quando a sexualidade é separada do amor e se procura apenas para a satisfação
física, é destruído o sentido da união sexual entre o homem e a mulher. A fusão
sexual é a mais bela expressão corporal e sensual do amor. As pessoas que
procuram sexo sem amar vivem uma mentira, pois proximidade dos corpos não
corresponde à proximidade de seus corações.

Compromisso:
Animador: Para o próximo encontro iremos convidar um casal de jovens de nossa
comunidade que são namorados para nos dar um testemunho da experiência de
namoro. Quem chamar? Vamos ter duas ou mais sugestões e fazer o convite para
participarem do nosso próximo encontro.
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Dinâmica
Material: preparar cartazes com os temas indicados abaixo, música “Monte
Castelo”, som, bíblia.
A dinâmica será desenvolvida em etapas. O animador deverá estar atento para
bem conduzir este momento.
Animador: Vamos formar pequenos grupos (dividir de acordo com o número de
jovens) e cada grupo receberá um coração com um tema. Teremos algum tempo
para cada grupo discutir sobre o seu tema vivenciado na dimensão do namoro.

Oficina
do
Amor

Oficina
do
Ficar

Oficina
do
Carinho

Oficina
da
Ternura

Oficina
da
Paquera

Orientações para o animador:
•

O que cada grupo refletiu sobre o seu tema? Como cada tema está dentro
do namoro e da vivência de nossa sexualidade? É bom ou ruim? O que
ajuda e o que prejudica?

•

Depois de um breve tempo de discussão, fazer um levantamento de quem
já namorou ou está namorando.

•

Colocar um cartaz com as perguntas abaixo (se houver um quadro
poderá escrevê-las) e motivar que os jovens façam um outro cochicho e
respondam livremente às questões:
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1. Que dificuldades existem no namoro?
2. Como a família ajuda e como atrapalha?
3. O custo de vida, o desemprego, o racismo, a TV, etc... podem interferir no
namoro?
4. Quais as coisas boas que encontramos no namoro?
•

Fazer a leitura de 1 Coríntios 13, 1-10 e em seguida, colocar a música
“Monte Castelo” (Legião Urbana - Renato Russo) para o grupo ouvir.

•

Passar a palavra para os meninos, depois para as meninas. Que conselhos
dariam para cada um/a sobre o namoro e aquilo que foi discutido?

Avaliação do Encontro:
Animador: O que tivemos de importante hoje? Destaque um pensamento que
você guardou em seu coração do tema de hoje.

Oração.

Rezar o Salmo 139 Na Bíblia Pastoral ou 138 na Bíblia Ave Maria .

Anotações:

23

5º Encontro
Sexualidade (2ª Parte) - Namoro
Objetivos:

Refletir sobre a importância de se vivenciar uma sexualidade
saudável, buscando discutir o valor de uma experiência de namoro equilibrada e
sadia.

Orientações:

preparar o espaço para que todos se sintam acolhidos, com
cadeiras dispostas em círculos. Providenciar folha e caneta para cada participante.

Sugestão: Pode-se preparar as

músicas sugeridas no final da cartilha: música
05, 06 e 07 para iniciar ou encerrar o encontro.

Deus nos acolhe:
24 Orientação para o Animador: Acolher a todos os presentes, conduzir uma oração

de agradecimento espontânea, escolher uma música. Distribuir os leitores abaixo.

Leitor 1: “No principio, Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus
o criou. Homem e mulher Ele os criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos
e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a” (Gn 1, 27-28).
Leitor 2: “O Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhes as
narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente” (Gn 2,7)
Leitor 3: “O Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele
adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da
costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao
homem. E o homem exclamou: ‘Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da
minha carne’” (Gn 2, 21-23a).

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No último encontro nós refletimos sobre a sexualidade como presente
e dom de Deus. Hoje continuaremos com o tema refletindo sobre o namoro.
Nesse momento, vamos acolher atentamente o testemunho de um casal que está
fazendo a experiência de namoro.

Dinâmica
Dinâmica: “falando dos outros pelas costas”
Objetivo: mostrar que as vezes é mais fácil “falar dos outros pelas costas” do que
demonstrar a sinceridade de falar abertamente.
Material: pedaços de papel, caneta e fita adesiva. Procedimento: o orientador
cola um pedaço de papel nas costas de cada participante, então, pede para que
eles saiam andando pela sala e escrevam uma palavra nas costas de seus colegas,
para assim, definir cada um.
Ao termino, o orientado diz ‘viu como vocês ficam falando dos outros pelas
costas?’, somente para a maior descontração. Então pede-se para que cada um
retire o papel de suas costas, leia suas qualidades ou
Defeitos Escritos (ver como as pessoas lhe enxergam) e guarde consigo para
lembrar de continuar com as características boa e tente melhorar as ruins.
Perguntas:
1. Como se sentiram? Foi fácil “falar dos outros pelas costas”? Porque é importante
a sinceridade no namoro?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: fomos criados homem e mulher para refletirmos juntos como
masculino e feminino a imagem e a semelhança do Criador. Há uma
complementaridade que implica um ajudar o outro a ser mais feliz, pois não é
bom que o homem esteja só; por isso, homem e mulher Ele os criou.
Leitor 1: O fato de Deus soprar sobre o pós significa que o ser humano,
diferentemente dos outros seres, traz em si o espírito divino, pois Deus sopra o
seu hálito de vida, que lhe vem do seu interior.
Leitor 2: A mulher nasce da mesma carne de Adão, é sua mesma essência e, ao ser
proveniente da costela, de uma altura medianeira, significa que é igual (não foi
tirada da cabeça, pois assim seria superior ao homem, e nem dos pés, pois seria
escrava).
Leitor 3: O namoro deve promover esta igualdade querida pelo Criador. É tempo
de conhecimento, complementaridade de ambos e crescimento de um duradouro
projeto de vida e deve ser vivido com respeito mútuo.
Contextualizando
1. Púdemos observar no texto que Deus criou homem e mulher como seres
igualitários, sem sobreposição de gênero. Em nossa sociedade homens e
mulheres tem o mesmo grau de importância?
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Reflexão: ouvir atentamente a música seguindo a letra, depois refletir em grupo:
Beleza imperfeita: Pe.Fábio de Melo. CD Pe. Fábio de Melo. Marcas do Eterno.
Tanto amor já se acabou
Tanta gente já passou
Hoje, eu vejo tanta ausência
Neste espaço que é teu
Onde sei que colecionas
Teus amores e ilusões
Os teus olhos não escondem
Estão cansados, posso ver
Tudo o que te aconteceu
Foi por falta de entender
Que amar não é prender
Nem ter domínio sobre alguém
Mas consiste em fazer livre
A quem se ama e se quer bem
Todo amor que não promove
A liberdade, não convém
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Eu já não posso esperar o amanhã
Pra consolar teu coração
E afirmar-te que apesar de tantos
erros

Eu te amo mesmo assim
E ainda que já não possas mais voltar
Pra consertar o que se foi
Eu te abro o coração e te asseguro
És meu filho mesmo assim
Que o teu olhar não se prenda
Em quem não quer
Ver-te para além das ilusões
Pois o amor que vale à pena nesta
vida
Dá ao coração sempre o direito
De ser ele imperfeito
E mesmo assim poder ser mais feliz
Se te escondes em tuas ilusões
E te ocultas naquilo que não és
Perderás a vida e não verás
A beleza de ser o que tu és
Misto de beleza e imperfeição
Que merece ser feliz

Animador: a canção apresenta quem já muito amou, mas se encontra-se cansado
e quem sabe decepcionado. “Tanto amor já se acabou / Tanta gente passou /
[...] Os teus olhos não escondem / Estão cansados, posso ver”. O poeta explica
porque isso aconteceu: “Foi por falta de entender que amar não é prender / nem
ter domínio sobre alguém”.
Leitor 4: “Que o teu olhar não se prenda / Em quem não quer / Ver-te para além
das ilusões”. Neste ponto a canção nos chama a atenção para o realismo de
uma relação amorosa. Às vezes idealizamos o outro, queremos enxergá-lo sem
defeitos e, pior, nos fixamos somente na beleza exterior e não cuidamos de
aprofundar seus sentimentos e reações. “Pois o amor que vale a pena nesta vida /
Dá ao coração sempre o direito / De ser ele imperfeito”.
Para aprofundar:
1. Você já teve a experiência de imaginar uma pessoa e depois de algum
tempo perceber que não era o que você esperava?
2. O que essa experiência lhe trouxe de novo?
Fato da Vida
Leitor 5: O namoro é fase do encontro e da descoberta das mútuas diferenças.
Eduarda iniciou um namoro com Lucas. No inicio, a paixão dos dois era tão forte

que eles não conseguiam ver as diferenças de cada um, os defeitos e qualidades.
Só depois de certo tempo que começaram a perceber que a imagem que tinham
um do outro não era tão perfeita, e por isso foi preciso que aprendessem a
respeitar os limites e a fraquezas de cada um.
Leitor 6: Quem ama dialoga, revê suas atitudes, busca superar os desentendimentos
e aprende a partilhar os sentimentos com o (a) namorado (a).
Leitor 7: Estar com alguém exige responsabilidade o conhecer o outro, fazê-lo (a)
feliz. Se é para namorar, há que se levar a sério a relação, porque não se pode
brincar com os sentimentos de ninguém. Após algum tempo, o namoro de Eduarda
e Lucas poderia ter alguns caminhos: levar a uma relação mais séria, chegar à
decisão de “dar um tempo”, ou mesmo continuar a relação para se conhecerem
ainda mais. Isso é natural porque o namoro é o momento de conhecer e analisar
o jeito de ser e aquilo que te completa em relação a outra pessoa.
Para aprofundar:
1. Qual a diferença entre “ficar” e namorar?
2. Que coisas são importantes perceber durante o namoro?
3. Você já sentiu por alguém aquela paixão de tirar o sono?
4. O que você aprendeu com essa experiência?

Deus nos fala pela Bíblia:
Romanos 12:9-10
Para aprofundar:
1. Qual é o principal ensinamento que o texto quer nos passar?
2. O que o texto nos ensina a vivenciar no namoro?

A Igreja nos fala:
Youcat, Nº 405: Como se pode viver um amor casto? Como se atinge essa meta?
Castamente vive quem é livre para o amor e não quem é escravo dos seus impulsos
e paixões. Tudo o que faz com que uma pessoa ganhe significado, maturidade,
liberdade e afeto contribui para um amor casto.
Uma pessoa torna-se livre para o amor através da autodisciplina, que se deve
adquirir, exercitar e conservar em cada etapa de vida. Para isso, contribui, em
qualquer situação, permanecer fiel aos Mandamentos de Deus, fugir ou guardarse das tentações, evitar toda a forma de vida dupla ou -> Dupla moral e fortalecerse no amor. Poder viver um amor puro e indiviso é, portanto, uma graça e um
maravilhoso dom de Deus.

27

Contextualizando
1) O que se entende por castidade?
2) Seria o “ficar” uma atitude casta?
3) Qual a diferença entre o amor e a paixão?

Ver a Realidade:
Cada um dos presentes receberá uma folha e uma caneta para registrar, em uma
palavra, o que acredita ser o mais importante num relacionamento. Por sua vez,
cada um do grupo apresenta a sua palavra, partilhando a sua escolha.

Oração ou Canto Final:
Animador: Vamos escolher um canto e depois cada um realiza uma prece a Deus
para agradecer o encontro que tivemos. Depois juntos rezemos a oração que o
próprio Cristo nos ensinou: Pai nosso...

Anotações:
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6º Encontro
Geração Digital, a tecnologia
na vida dos jovens.
Objetivos: Discutir sobre quais novidades surgiram das novas tecnologias na
vida dos jovens, bem como as tendências, perspectivas e desafios.

Deus nos acolhe:
Oração inicial, boas vindas aos jovens presentes.
Animador: Deus nos acolhe e nos escuta para juntos/as caminharmos em grupo,
somando forças, acolhendo nossas diferenças e vivenciando o dinamismo
próprio do ser jovem. Com alegria expressemos a Deus nossa oração.
Jovem 1: Senhor, somos jovens de vários cantos e encantos. Em nossos rostos, 29
há história de dores, alegrias, desafios e esperanças. Sonhamos com a Civilização
do Amor, onde a justiça, a solidariedade e a paz sejam vivenciadas intensamente.
Todos/as: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Jovem 2: Queremos caminhar guiados pelo teu poder, amor e sabedoria,
colocando todo nosso potencial a serviço da vida e da esperança. Nós,
jovens,acreditamos na força do diálogo, da verdade, da justiça, da partilha, da
união e da felicidade.
Todos/as: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Jovem 3: Pedimos o dom do discernimento para que sejamos protagonistas de
nossa caminhada. Dá- nos a lucidez crítica e a verdadeira liberdade, o testemunho
coerente e a audácia, a criatividade em festa e a esperança utópica.
Todos/as: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Jovem 4: Que, através de nossos grupos de jovens, consigamos articular todas
as forças vivas diante dos novos questionamentos e desafios, transformando
nossa realidade e recriando um Novo Céu e uma Nova Terra. Amém.

Deus nos chama a ver a realidade:
Orientação: Iniciar com um bate papo com a opinião e experiência de cada um
sobre quais os sites mais visitados, em média o tempo que se passa nas redes
sociais, as consequências de se expor fotos, situações e pontos de vista publicados
nas redes sociais.
Leitor 1: As novas tecnologias digitais provocam mudanças fundamentais na
comunicação e nas relações humanas. Estas mudanças são particularmente
evidentes entre os jovens que cresceram em estreito contato com estas novas
técnicas de comunicação.
Leitor 2: O potencial extraordinário das novas tecnologias podem favorecer a
compreensão e a solidariedade humana e também podem promover uma cultura
de respeito, de diálogo, de amizade.
Leitor 3: O alcance global e a onipresença da internet criaram uma multiplicidade
de vias através das quais é possível enviar, instantaneamente, palavras e
imagens aos cantos mais distantes e isolados do mundo. Os jovens deram-se
conta do enorme potencial que os novos media têm para favorecer a ligação, a
compreensão entre indivíduos e comunidade, e os usam para comunicar com
seus amigos, encontrar novos, criar comunidades e redes, procurar informações
e notícias, partilhar as próprias ideias e opiniões.
Leitor 1: Dessa nova cultura da comunicação derivam muitos benefícios: as famílias
podem permanecer em contato apesar de separadas por enormes distâncias, os
30 estudantes e os pesquisadores tem acesso mais fácil e imediato a documentos
[...] além disso a natureza interativa dos novos meios de comunicação facilita
novas formas de aprendizagem e contribuem para o progresso social.
Leitor 2: As novas tecnologias não apenas facilitam a vida, como também
produzem mudanças nos costumes e hábitos sociais. Muitos jovens perdem
a noção do tempo quando estão entretidos no computados e isso chega a se
transformar em vício. O problema não é a internet, mas o uso que se faz dela.
Para aprofundar:
Em pequenos grupos, discuta com seu colega os “sintomas” de um viciado em
internet:
•

Preocupação: quando está off-line não consegue pensar em outra coisa.

•

Necessidade: o viciado tem a necessidade contínua e crescente de
utilizar a internet.

•

Irritabilidade: não aceita ficar sem contato com a internet; quando
tentam reduzir o tempo que permanece conectado fica logo irritado.

•

Fuga: usa a internet como forma de fugir dos problemas.

•

Tempo: o uso desregrado da internet aliado ao tempo exagerado diante
do computador é o que faz a pessoa ser considerada viciada.

•

Prejuízos: a vida social e familiar fica comprometidas; o dependente
evita compromissos fora da internet.

1. Que outros sintomas você percebe numa pessoa que está viciada em internet?
2. Quais outros meios de comunicação onde prendem a atenção do jovem?
3. O que de bom você observa hoje com as novas tecnologias?
4. O que não é bom e que surgiu com as novas tecnologias?
5. Você observa em sua vivência com a internet, algum dos sintomas acima?

Deus nos fala pela Bíblia:
Texto: Mc 16,15
Para refletir:
O texto nos fala da ordem que Jesus deu aos discípulos em sua despedida.
Para cumprir essa ordem, cada época usou os meios disponíveis para anunciar
os evangelho. Como hoje as novas tecnologias podem ser usadas para anunciar
o Evangelho? Que exemplos podemos citar de iniciativas que conhecemos que
utilizam das novas tecnologias para anunciar o Evangelho de Cristo?
1. Você utiliza a internet como veículo de evangelização?
2. Se sim, como?
3. O que as novas tecnologias tem influenciado na vida dos jovens e qual o
impacto dessas novas tecnologias na relação dos jovens com a sociedade que
ele vive.

A Igreja caminha conosco:
Youcat artigo 460:
Que perigos se encontram na mídia?
Muitas pessoas, especialmente as crianças, consideram real o que vêem na mídia.
Quando o no contexto da diversão, a violência é glorificada, o comportamento
antissocial é aprovado e a sexualidade humana é banalizada, pecam tanto os
responsáveis pela mídia como as instâncias de controle, que deviam rejeitar os
produtos sem a qualidade ética.
As pessoas que trabalham na mídia devem estar conscientes de que os seus
produtos têm um efeito educativo. Os jovens devem avaliar se estão a utilizar
a mídia na liberdade e numa distância crítica, ou se já estão viciados nela.
Quem consome violência, ódio e pornografia através da mídia embrutece
espiritualmente e causa prejuízos a si mesmo.
Atividade:
Formar pequenos grupos de até três pessoas, e com base no texto e nas
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programações da TV aberta brasileira, trace um paralelo em uma folha, elencando
os programas que apresentam violência, sexualidade banalizada, luxúria, assim
como programas que apresentam responsabilidade e ética.

Compromisso:
Animador: Durante a semana, vamos pensar em alguma maneira de utilizar a
tecnologia para a evangelização. Cada um poderá trazer uma sugestão para o
próximo encontro.

Avaliação do Encontro:
1. O que ficou de importante para nossas vidas neste encontro de hoje?
2. Que novidades podemos destacar?

Oração ou Canto Final:
Com alegria, vamos agradecer a Deus por mais este encontro e pedir que ele nos
abençoe, rezando juntos/as. Pai Nosso....
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Anotações:

7º Encontro
A proposta do Reino
Objetivos: Refletir sobre a manifestação do Reino de Deus, anunciado por Jesus,
na vida dos jovens e na comunidade.

Deus nos acolhe:
Animador: Invocação do Espírito Santo: Vinde Espírito Santo...
Leitor 1: Deus nos deu inteligência para transformarmos a criação e levála à perfeição. As novas tecnologias são boas quando cooperam para o
desenvolvimento da humanidade. Jesus nos ensina a transformar o mundo com
justiça e solidariedade.
Leitor 2: Por isso sabemos que os bens materiais devem nos conduzir a Cristo e
nunca nos escravizar. Eles são importantes para a gente viver, mas o Reino de 33
Deus é maior e imprescindível, o Reino é condição de vida eterna.
Leitor 3: Proclamar Rm 14, 17.

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No encontro anterior refletimos sobre como a tecnologia traz coisas
boas e ruins para nossas vidas.
1. O que te chamou atenção nesse tema?
2. Como você lida com a tecnologia em sua vida?
3. Você se sente muito “apegado” ao computador, smartphone, redes sociais?
4. O nosso gesto concreto foi trazer sugestões de como utilizar a tecnologia para
Evangelizar. Que sugestões você trouxe?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Já refletimos nos encontros anteriores valores que constroem o ser
humano e o acompanham durante toda a história. Os valores que não passam,
a gente não pode pega-los com a mão nem tocar neles, mas sabemos que eles
existem e são percebidos a partir da nossa vida enquanto jovens. Por exemplo: a

justiça, a fraternidade, a solidariedade...
Leitor 1: Esses valores não mudam; o que muda é a forma como são vivenciados
ao longo dos séculos. Se estes valores estão ausentes da sociedade, todos
sofremos muito.
Leitor 2: O Reino de Deus se manifesta em sinais concretos. Ele já começa aqui
entre nós jovens e se expande. Que sinais do Reino de Deus, que se traduz em
valores importantes para a nossa vida enquanto cristãos, nós encontramos em
nossa comunidade.
Leitor 3: Jesus identificou os valores que não passam com o Reino de Deus. Ao
se fazer pessoa humana, Cristo inaugura o Reino de justiça, de fraternidade. Na
oração do Pai-nosso, ele nos ensinou a dizer: Venha a nós o vosso Reino! Quando
os fariseus lhe perguntaram: quando chegaria o Reino? Jesus respondeu: Está
no meio de vós (Lc 17, 20-21). Podemos então perceber que o Reino se manifesta
em nossa história, no tempo em que vivemos e se concretiza nas ações que
realizamos.
Leitor 4: É preciso, então, que os jovens saibam discernir entre as coisas boas que
desfrutamos no mundo de hoje e o Reino de justiça e de solidariedade anunciados
por Jesus. O Reino de Deus se manifesta em cada um de nós e vai tomando corpo,
criando grandes dimensões. Cabe a cada um fazer como São Paulo: Examinai
tudo e guardai o que for bom (Ts 5, 21).
Leitor 5: E o nosso papel consiste em saber dispor dos avanços do mundo para
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não pode ser sinal de exclusão ou separação, mas ser voltado para a vivência do
Reino dos céus.
Contextualizando
1. Quais valores que o Evangelho nos traz?
2.. Quais desses valores presentes no Evangelho observamos estar ausentes na
sociedade?
3. Dos valores ausentes hoje em nossa sociedade, quais deles vivencio-o e
pratico? E como?

Deus nos fala pela Bíblia:
Canto de aclamação: Buscai primeiro o Reino de Deus...
Leitor 1: Mc 1, 14-15
Leitor 2: Mt 25, 31-46
Partilhando a Palavra:
Animador: O Reino se manifesta em sinais concretos. Ele já começa entre nós e se
expande. A partir das leituras proclamadas, discuta:

1. Que sinais encontramos em nossa volta, em nossa comunidade?
2. O que é preciso fazermos para viver o Reino de Deus?

A Igreja caminha conosco:
Artigo do Youcat número 89:
Animador: A quem promete Jesus o “Reino de Deus”? “Deus quer que todos se
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4). O Reino de Deus
começa com aqueles que se deixam transformar pelo amor de Deus. Segundo
a experiência de Jesus, isso acontece sobretudo com os pobres e os pequenos.
Leitor 1: Ha mesmo pessoas afastadas da Igreja que consideram Jesus fascinante
por Ele ter se dirigido primeiro aos socialmente excluídos, numa espécie de amor
preferencial.
Leitor 2: No Sermão da Montanha, são os pobres e os aflitos, as vítimas da
perseguição e da violência, todos os que procuram Deus de coração puro, todos
os que buscam sua misericórdia, a justiça e a paz...
Leitor 3: Especialmente convidados são os pecadores: “Não são os que tem saúde
que precisam de médicos, mas os que estão doentes. Eu não vim para chamar os
justos, mas os pecadores” (Mc 2, 17).

Compromisso:
Animador: Na semana passada ficamos de refletir sobre formas de utilizarmos
a tecnologia para a Evangelização. Que proposta vocês trouxeram? Agora vamos
até o próximo encontro, buscarmos utilizar dessas propostas para difundirmos
Reino de Deus.

Avaliação do Encontro:
Oração ou Canto Final:
Senhor Deus, Pai de bondade ilumina sempre as nossas mentes e o nosso coração,
para que sejamos simples, puros e sinceros. Ensina-nos como aproximarmos de Vós
para sermos mais fiéis na caminhada e descobrirmos em nossa juventude os sinais
de vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém
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8º Encontro
Terra, nossa casa.
Objetivo: Refletir sobre a importância de aliar ecologia com a espiritualidade, e
o cuidado que devemos ter com o nosso planeta, que é criação de Deus.

Sugestão: Pode-se preparar as

músicas sugeridas no final da cartilha: músicas
08 e 09 para iniciar ou encerrar o encontro.
Boas Vindas

Deus nos acolhe:
Animador: Rezemos em dois coros o Salmo 8
1.Teu nome é,Senhor, maravilhoso, porto do universo conhecido;
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2.Até por crianças pequeninas perfeito louvor te é cantado;
E força que barra o inimigo, reduz ao silêncio o adversário.
3.Olhando este céu que modelaste,a lua e as estrelas a contar;
Que é,ó Senhor,o ser humano pra tanto cuidado merecer?
4.A um Deus semelhante o fizeste ,coroado de glória e de valor;
De ti recebeu poder e força de tudo vencer e ser senhor.
5.Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas;
Dos peixes do mar,dos passarinhos, de tudo o que corta o ar e as águas.
6.A ti seja dada toda a glória, Deus, fonte de vida e verdade,
Amor maternal que rege a História,vem, fica pra sempre ao nosso lado.

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No último encontro nós refletimos sobre o Reino de Deus, anunciado
por Jesus, manifestado na vida dos jovens. Ficamos com o compromisso de
buscar meios de difundir o Reino de Deus por meios das tecnologias. O que você
fez durante esses dias? Você conseguiu de alguma maneira em sua vida usou da
tecnologia para anunciar o Reino de Deus? Como foi?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: As mudanças climáticas têm influenciado muito a vida humana. Muitas

vidas estão sendo ceifadas por causa de secas, inundações, desmoronamentos,
incêndios, ondas de calor, fome e doenças por todo o mundo. Também está
aumentando o número de migrantes por causa das condições adversas do clima.
Diante disso, as pessoas precisam saber o que está acontecendo para que possam
assumir suas responsabilidades diante dos problemas e, de fato, se envolver na
sua superação.
Leitor 1: Este planeta, que é nossa casa, também tem vida e para nossa sobrevivência
é preciso, em primeiro lugar, que nós vivamos em harmonia e plenitude, aliando
ecologia e espiritualidade. Nossa espiritualidade deve comungar com a ecologia,
pois por ela é elevada a nossa consciência de participarmos dessa grande obra
de Deus, e nos mostra que devemos respeito à esse bem comum que Deus nos
concedeu graciosamente.
Leitor 2: Nós muitas vezes destruímos a natureza em vez de conservá-la e
melhorá-la. Por que fazemos isso? Há muitas razões: preguiça, mau exemplo
dos mais velhos, comodismo, ignorância do assunto. É preciso saber que da
ecologia depende o futuro de nosso planeta. Se continuarmos a poluí-lo e a
destruir tudo, vamos quebrar de vez o pouco que está restando na natureza.
Leitor 3: A ação humana, muitas vezes gananciosa em obter recursos da terra 37
desordenadamente, tem desequilibrado a nossa biosfera. Desde o início da
Revolução Industrial, aumentou-se a emissão de gases produzidos principalmente
pela queima de combustíveis fósseis e pela devastação das florestas.
Leitor 4: As mudanças climáticas exigem de nós consciência e responsabilidade.
Precisamos conhecer os problemas, suas causas e, principalmente, posicionarnos diante da questão. Esse posicionamento deve ser o princípio de algo novo.
Deve alargar horizontes, trazer novas motivações e possibilitar a todos nós jovens
um caminho de conversão e de vida nova.

Para discutir em grupo:
1. A natureza tem passado por profundas transformações nos últimos
tempos. Em grupo, tente descobrir exemplos dessas transformações
na sua região e busque refletir como essas transformações afetam a
vida social, econômica e política. Perguntas que podem auxiliar: o
que tínhamos antes e não temos hoje? Como o clima afeta a atividade
agrícola?
2. Como posso ajudar a retardar a destruição da natureza em minha
região?
3. Há trabalhos de educação ambiental na sua região? Você já participou
de alguma palestra, curso voltado para sustentabilidade?

4.Agora, vamos traçar o perfil ambiental da nossa região e propor soluções
que amenizem os possíveis problemas.
a) Em nossa região há grandes áreas florestadas? Se não, por qual (is)
motivo (s) estas áreas estão reduzidas?
Soluções
b) Nossos corpos hídricos (córregos, riachos, rios, mar...) recebem
esgoto? Se sim por qual (is) motivo (s) ainda recebem poluentes?
Soluções
c) Em nossa região há plantações de eucalipto, mogno? Essas plantações
são benéficas para o ambiente? Se não, apresente soluções.
d) Em nossa região há indústrias que liberam gases poluentes? Se sim,
apresente soluções.

Deus nos fala pela Bíblia:
Texto Bíblico: Genesis 1,26-31.
Contextualizando:
1. Na criação, Deus formou os céus, a terra, o mar, a VIDA, e a diversificou em
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criação, qual o sentido do trecho bíblico “que o homem reine sobe os peixes do
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos...” (Gên, 1- 26)
2. A dominação que Deus concede ao homem sobre suas criaturas é embasada
numa dominação que reprime, mata, destrói e extingue sua própria criação? Ou
é uma dominação no sentido de cuidar e zelar pela criação divina?
3. O que nos leva a ter uma dominação agressiva e destruidora sobre as criaturas
de Deus?

A Igreja caminha conosco:
Animador: Artigo do Youcat número 48: Para que criou Deus o mundo?
Leitor 1: “O mundo foi criado para a glória de Deus”. (Concílio Vaticano I, Dei Fius).
Não há outro motivo para a Criação que não seja o amor. Nela se manifesta a
majestade e a glória de Deus.
Leitor 2: Louvar a Deus não significa, porém, aplaudir o Criador. O ser humano
não é um espectador da obra da Criação. Para ele, “Louvar” Deus significa estar
agradecido, juntamente com toda a Criação, pela própria existência.
Para refletir e agir:
Por que é importante entendermos o significado de ecologia?

É a ciência que estuda o cuidado com a nossa “casa” (eco = oykos = casa), que é o
meio ambiente. O que devemos discutir aqui é a defesa da Ecologia como solução
para os problemas do nosso meio ambiente. A ciência estuda, fala, orienta...
Mas não é, em última instância, quem age. Precisamos aliar à Ecologia uma
atitude, uma ECOFILIA. Filia = phylia = amor, amizade. Precisamos redescobrir
o nosso pap mel na Natureza. Graças a uma interpretação antropológica de
mundo, fruto do Humanismo (“O Homem é a medida de todas as coisas”), até
a Bíblia é usada como justificativa para explorarmos a Terra, em vez de cuidar e
dela tirar o sustento. Exemplo: O que nos vem à mente, ao ler: “enchei a terra e
submetei-a” (Gn 1,28)? Esta frase, solta, descontextualizada, o que tem a nos dizer
hoje? Sem entender o sentido original do texto -- e lendo-o à luz da cultura atual
--, fica muito fácil usar a Bíblia para justificar o agronegócio, as monoculturas, o
hidronegócio etc. Mas quem ama a Terra, o ecófilo, não explora a Terra; antes,
com ela se integra, pois sabe muito bem que, diante do Universo, a humanidade
e a Mãe Terra formam um único CORPO, um SER VIVO em órbita, transitando pelo
espaço sideral, a bordo da Via Láctea

Compromisso:
Junto com o grupo, propor uma visita a uma unidade de conservação (parque,
floresta) e perceber as maravilhas de Deus através da natureza, observando
a importância de conservarmos a natureza, os animais, a água, fauna e flora.
Somos parte dessa natureza, cuidar dela é cuidarmos também de nós.
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Oração ou Canto Final:
Animador: Vamos encerrar o encontro refletindo a letra da música Planeta Azul
- Xitãozinho e Xororó. Logo após, cada jovem faz uma prece a Deus, de súplica ou
agradecimento a Deus pela natureza que nos circunda.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição
Se invertem as estações do ano
Faz calor no inverno e frio no verão
Os peixes morrendo nos rios
Estão se extinguindo espécies animais
E tudo que se planta, colhe
O tempo retribui o mal que a gente faz
Onde a chuva caía quase todo dia
Já não chove nada
O sol abrasador rachando o leito dos rios secos
Sem um pingo d’água
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de Norte a Sul
A Terra nua semelhante à Lua

O que será desse planeta azul?
O que será desse planeta azul?
O rio que desse as encostas já quase sem vida
Parece que chora um triste lamento das águas
Ao ver devastada , a fauna e a flora
É tempo de pensar no verde
Regar a semente que ainda não nasceu
Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida
Estar de bem com Deus
Onde a chuva caía quase todo dia
Já não chove nada
O sol abrasador rachando o leito dos rios secos
Sem um pingo d’água.
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de Norte a Sul
A Terra nua semelhante à Lua
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O que será desse planeta azul?
O que será desse planeta azul?
O que será desse planeta azul?

Anotações:

9º Encontro
Oração: comunicar-se com Deus
Objetivo: Descobrir as várias formas de comunicar-se com Deus.
Boas vindas e Oração Inicial.

Deus nos acolhe:
Escolher um canto para iniciar o encontro. Estimular os jovens a estarem na
presença do Deus Criador. Pedir a inspiração do Espírito Santo rezando o “Vinde
Espírito Santo...”

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: No último encontro refletimos sobre como é importante aliar a ecologia 41
e a espiritualidade como forma de preservamos o nosso planeta, que é criação de
Deus e no qual fazemos parte. O que podemos destacar desse encontro? O que
para você chamou mais atenção nesse tema diante das mudanças climáticas que
estamos vivenciando em nosso planeta? E como foi a visita a uma unidade de
preservação ambiental? Foi legal?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Iremos hoje refletir sobre a oração. De modo geral costuma-se definir
a oração como um diálogo entre a criatura e o criador e, neste sentido, parece
que o mais importante nesse diálogo é aquele que reza.
Leitor 1: É preciso estarmos atento que nesse conceito, o mais importante na
oração não é o eu, a criatura, mas o Tu, Deus. Na oração o agente mais importante
é o próprio Deus que vem em auxílio da criatura para libertá-la da escravidão da
corrupção e conduzi-la à libertação e à felicidade.
Leitor 2: O Catecismo da Igreja Católica nos diz:“A oração é a vida do coração
novo e ela deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemo-nos
daquele que é nossa Vida e nosso Tudo. Por isso os Padres espirituais, na tradição
do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como “recordação de Deus”,
despertar frequente da “memória do coração”: É preciso se lembrar de Deus com
mais frequência do que se respira.”

Leitor 3: Embora pareça que somos nós que temos o impulso de orar, na verdade,
esse impulso vem de Deus, por isso São Paulo na Epistola aos Romanos diz:
“Também o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque não sabemos
pedir o que nos convém. O próprio Espírito é que advoga por nós com gemidos
inefáveis.”
Leitor 4: São muitas as maneiras de rezar que encontramos em meio a nossa
juventude, porém temos que ter atenção. A verdadeira oração é aquela que
transforma a vida. “Nem todo aquele que diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino
dos céus”.
Para refletir e discutir:
1. Por que a oração é importante para a nossa vida?
2. Você sente a oração como um alimento para sua vida?
3. O que significa dizer que a oração deve ser “ transformadora”?
4. A seguinte frase (leitor 2) “recordação de Deus, despertar frequente da memória
do coração”, nos remete aos momentos em que lembramos de Deus. Em que
momentos de nosso dia-a-dia lembramo-nos de Deus?

Deus nos fala pela Bíblia:
42 Texto Bíblico: Mateus 6, 5-13.

1. Qual a mensagem do texto para nós?
2. Que elementos o texto traz de novo para a nossa oração?

A Igreja caminha conosco:
Animador : Artigo do Youcat número 499: Quando se deve orar?
Leitor 1: Desde os tempos mais remotos, os cristãos oram de manhã, às refeições
e à noite. Quem não ora regularmente deixará de orar em pouco tempo.
Leitor 2: Quem ama uma pessoa e não lhe dá, durante todo o dia, um único sinal
de seu amor, não a ama a sério. O mesmo acontece com Deus. Quem realmente o
Busca dá-lhe sinais constantes do seu desejo de proximidade e amizade.
Leitor 3: De manhã, levanta-se e oferece o seu dia a Deus, pede Sua Benção e
solicita sua presença para todos os encontros e necessidades do dia. Dá-lhe
graças, sobretudo por ocasião das refeições.
Leitor 4: E, no fim do dia, coloca-Lhe tudo nas mãos, pede-Lhe perdão e paz para
si e para os outros. Um dia belo cheio de sinais de vida que chegam a Deus!
Para Refletir:
1. Em que momento eu rezo ao Senhor?

2. Eu rezo por aqueles que me rodeiam? Aqueles que amo? Aqueles que me
odeiam?

Dinâmica
Material: Folhas de papel e lápis para cada participante; Bíblias.
Objetivo: Descobrir o valor da oração e a necessidade de orar.
Orientação para o animador: Divida a turma em grupos. Distribua as leituras e
perguntas por grupos diferentes. Dê um tempo para cada grupo ler, conversar
sobre cada parte e responder de preferência escrevendo sua resposta em uma
folha. Depois junte todos no grande grupo, provoque a partilha e as descobertas.
1. Como e porquê devemos orar? Mateus 6, 5 -13.
2. Como e porquê devemos orar? Marcos 11, 22 – 25.
3. Como é a pessoa que costuma orar? Romanos 12, 10 – 21.
4. Para que serve a oração e a Palavra de Deus? Efésios 6, 10 – 20.
Animador: Ao orar a pessoa assume a existência de um Deus amoroso que está
atento para sua realidade e é Onipresente. A constância desta ação, inculca na
mente Sua presença, levando a pessoa a sentir-se acompanhada. Na oração
descobrimos nossa dependência do Criador, e a necessidade de Sua orientação, 43
proteção, conforto. A prática da oração impulsiona a pessoa à disciplina da
dependência; o que redundará em conhecimento, obediência, e bênçãos. A
oração também possui uma função terapêutica, pois, leva a pessoa a abrir-se;
a colocar para fora aquilo que incomoda, que amedronta; e que, se guardado,
poderia facilmente redundar em distúrbios emocionais, ou mesmo depressão.
Ao se colocar diante do Deus Amor; criador e sustentador do universo, inclusive
de sua própria vida, a pessoa liberta-se da ansiedade de seu próprio controle.
Leia e medite com todos: Filipenses 4, 4 – 9.
A oração é importantíssima porque a partir dela o Espírito do Senhor trabalha em
nosso ser, guiando e confortando-nos para uma vida melhor.

Compromisso:
Animador: No encontro de hoje refletimos que há diversos modos de rezar.
Talvez o mais usado seja a recitação de uma fórmula. Assim temos o Pai-Nosso,
Ave-Maria, Salve-rainha, os Salmos, as orações da Missa... Também existem
muitas fórmulas que encontramos em livros de oração, em livros de meditação
que tocam a nossa intimidade e nos ajudam a rezar. Para o próximo encontro
nosso compromisso é trazer para o grupo um modelo de oração que te ajuda
a rezar, pode ser escrito ou mesmo falado, o importante é que com a partilha
enriqueça o grupo com seu modo de rezar.

Avaliação do Encontro:
Animador: O que descobrimos de importante para a nossa vida de oração? O que
pode melhorar em nosso modo de rezar?

Oração ou Canto Final:
Animador: Dentre os vários modelos de oração, temos a oração de fórmulas,
que são orações prontas que, quando feitas com atenção, tornando nossas as
palavras escritas, podem nos abrir horizontes para outras experiências e tocar o
nosso coração. Vamos terminar nosso encontro com o exemplo de uma fórmula
de oração, escrita por Santo Agostinho. Podemos recitá-la e, depois, meditar
sobre ela, vendo-a como ajuda para aprofundar nosso contato com Deus. Santo
Agostinho levava uma vida longe de Deus e se encontregava a todos os prazeres
mundanos até que a graça de Deus o conquistou definitivamente. Assim ele dirige
a Deus nesta oração:
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Tarde te amei,
Tão antiga e tão nova beleza!
Tarde demais eu te amei!
Eis que habitavas dentro de mim
E do lado de fora eu te procurava!
Disforme, eu me lançava
Sobre as belas formas das tuas criaturas.
Comigo estavas, mas não eu contigo.
Tu me chamaste,
E Teu grito rompeu minha surdez.
Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti.
Tu me tocaste,
E agora vivo no ardendo no desejo de tua paz.
Animador: Vamos parar um pouco e ficar alguns instantes em silêncio: o que nos
tocou nessa oração? Temos alguma experiência igual? Qual o trecho que mais lhe
chamou a atenção?
Oração: Senhor Deus, Pai de bondade ilumina sempre as nossas mentes e o
nosso coração, para que sejamos simples, puros e sinceros. Ensina-nos como
aproximarmos de Vós para sermos mais fiéis na caminhada. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém

10º Encontro
Somos todos membros de
um mesmo corpo.
Objetivo: Possibilitar que os/as jovens tomem conhecimento de sua pertença na
comunidade eclesial da qual faz parte.

Sugestão: Pode-se preparar as

músicas sugeridas no final da cartilha: músicas
10 ou 11 para iniciar ou encerrar o encontro.

Material para o encontro: papel branco e canetas para todos/as, bíblia:

Deus nos acolhe:
Acolhida e oração inicial.
Animador: Deus nos acolhe e nos escuta para juntos/as caminharmos em
grupo, somando forças, acolhendo nossas diferenças e vivenciando o dinamismo 45
mo próprio do ser jovem. Com alegria expressemos a Deus nossa oração.
Leitor 1: Senhor, somos jovens de vários cantos e encantos. Em nossos rostos, há
história de dores, alegrias, desafios e esperanças. Sonhamos com a Civilização
do Amor, onde a justiça, a solidariedade e a paz sejam vivenciadas intensamente.
Todos: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Leitor 2: Queremos caminhar guiados pelo teu poder, amor e sabedoria, colocando
todo nosso potencial a serviço da vida e da esperança. Nós, jovens, acreditamos
na força do diálogo, da verdade, da justiça, da partilha, da união e da felicidade.
Todos: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Leitor 3: Pedimos o dom do discernimento para que sejamos protagonistas de
nossa caminhada. Dá- nos a lucidez critica e a verdadeira liberdade, o testemunho
coerente e a audácia, a criatividade em festa e a esperança utópica.
Todos: Senhor, ajuda-nos a vivermos nossa juventude com entusiasmo e
compromisso!
Animador: Que, através de nossos grupos de jovens, consigamos articular todas
as forças vivas diante dos novos questionamentos e desafios, transformando
nossa realidade e recriando um Novo Céu e uma Nova Terra. Amém.

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: Vamos então partilhar os modelos de oração que nós observamos
ao longo da semana. Qual foi o que mais te chamou atenção? Alguém teve
dificuldade? Qual foi?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Para que a nossa comunidade funcione, é preciso organização. Para
que todo encontro do grupo seja dinâmico e participativo, também necessitamos
dessa organização. Todos/as somos parte importante para a vida na comunidade
e a concretização do grupo de jovens, assim devemos participar efetivamente e
afetivamente de todos os momentos vivenciados no seio da comunidade.
Leitor 1: Escreveu um dos nossos grandes teatrólogos, Augusto Boal: “todo
mundo pode ser ator, até mesmo um ator”. Ser ator é antes de tudo um assumir
das dimensões humanas, sociais, culturais e políticas de cada um perante o
mundo em que se vive.
Leitor 2: Assim, somos todos e todas atores de nossa história, capazes de
partilhar, aprender e vivenciar cada passo de nosso grupo como pertencente
do corpo da comunidade, que tem como Cristo a cabeça. Por isso é importante
46 sermos PROTAGONISTAS.
Leitor 3: Ser protagonista é termos participação construtiva, envolvendo-nos se
com as questões da própria juventude, assim como, com as questões sociais e
religiosas de nossa comunidade.
Leitor 4: A palavra protagonista vem do grego Protagonistés: O principal lutador,
a personagem principal de uma peça dramática, pessoa que desempenha ou
ocupa o primeiro lugar em um acontecimento. (Novo Dicionário Aurélio).
Animador: Por isso é importante cada um de nós ser protagonista em nosso
grupo e na comunidade, assumindo o papel principal de ser ator de sua própria
existência. Pois ser ator é (todos juntos).
Ator não é um papel de imitador, de fingimentos ou de máscaras
individuais, sociais ou culturais.
Ser ator é tomar consciência sempre mais clara de nossas vidas e agir
com coerência e coragem.
Ser ator é agir, é interagir e é reagir.
Ser ator é ser vivo num mundo que procura nos anestesiar, nos envolver e
nos manipular.
Ser ator é gostar de nós mesmos e deste mundo tão maravilhoso e
desafiante.
Ser ator é viver a vida em profundidade, em nossa comunidade, buscando
caminhar com Jesus.

Para refletir e discutir:
Orientações: Este momento é um importante passo para o grupo ir amadurecendo
as conquistas e os desafios da caminhada realizada. O animador deve possibilitar
que todos se expressem e anotar as opiniões e observações de cada um.
Passo 1 - Organizar em subgrupos de três ou quatro pessoas. Cada grupo receberá
uma folha ou caneta e discutir as seguintes questões:
o

Você se sente protagonista em nossas reuniões? E na comunidade?

o

Como se sente nas reuniões?

o

Quais os temas que até agora te chamam a atenção?

o

Qual é a sua opinião sobre nossas reuniões?

o

O que te atrai?

o

Sugestões de outros temas ou dinâmicas para o grupo.

Passo 2: Em plenária os grupos a partir do que foi escrito partilham os relatos
com os demais.

Deus nos fala pela Bíblia:
Animador: Todas as pessoas têm um modo de ser, assim como Deus nos 47
concedeu, mas para a vida comunitária cristã há uma tomada de postura que
exige da pessoa abandonar a pretensão de ser o maior e o mais importante para
colocar-se como simplicidade a serviço dos outros/as.
Texto Bíblico: Rm 12,3-8
Partilhando a palavra:
1 O que o texto nos diz?
2. Qual a inspiração que o texto nos faz para o nosso grupo?
3. Em que momento da vida me torno um membro do corpo do meu irmão/irmã?

Compromisso:
Visitar outros grupos (PJ’s, crisma, catequese, RCC,... etc.) e perceber como são as
reuniões destes, fazendo depois da visita um relatório para partilhar na próxima
reunião do grupo, buscando perceber como esses grupos estão inseridos na
comunidade. O que perceberam nestas visitas e o que traz de novidade e
cuidados para reunião do nosso grupo.

Avaliação do Encontro:
Animador: O que de importante aprendemos no encontro de novo? O que
levaremos de novo para nossas vidas?

Oração ou Canto Final:
Animador: Em circulo abraçados/as fazer preces espontâneas, o Pai-nosso.
Oração:
“Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador”! Liberta-nos de todo
ressentimento, de todo preconceito e de tudo o que entrava nossa união! E
assim como existe um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, uma só
fé, uma só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, sejamos um só
coração, unidos pelos laços de fé e do amor, em Jesus Cristo, Nosso Senhor!
- Animador: A paz de Deus que supera toda compreensão guarde nossos corações
e nossos pensamentos no Cristo Jesus. Amém.
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Anotações:

11º Encontro
A vocação
Objetivos: Refletir sobre a vocação que cada jovem é chamado a responder
com sua vida, ações e estudos.

Material: Giz, papel, cartolina, pincéis. Música: Carpinteiro do Universo, Raul
Seixas.

Deus nos acolhe:
Canto: Tenho que gritar, tenho que arriscar... ou “Me chamastes para caminhar
na vida contigo...”

Retomando o Encontro Anterior...
Animador: Vamos agora partilhar a nossa visita aos grupos de nossa comunidade.
O que esses grupos te chamaram a atenção? Como é a reunião deles? Como eles
podem inspirar as nossas reuniões?

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: A pessoa que busca viver sinceramente sua vida encontra o que for
melhor. Porque é próprio de Deus acompanhar de perto as pessoas que procuram,
que não desanimam, que “vestem a camisa” de algo mais belo para todos e para si.
Leitor 1: Descobrir a nossa vocação é fascinante, porém tem muitos desafios,
dificuldades, descobertas... exige liberdade interior para acolher a vontade
do Deus que nos criou gratuitamente para a liberdade. “A pessoa se realiza
projetando-se, isto é, realizando suas possibilidades. Estas são limitadas pelo seu
ser, mas seu ser atual se prolonga, projetando-se no futuro. O ser humano é um
‘projeto infinito’. (L. Boff)”.
Leitor 2: Alguns afirmam que “o ser humano é uma eterna busca”! Seja de si
mesmo, do outro, da felicidade, da sabedoria... Enfim não é um ser estático, mas,
que tem um sentido na vida, um caminho.
Leitor 3: Se imaginarmos o caminhar de cada jovem como uma longa viagem,
prevemos a necessidade de parada em Postos de serviços para viajantes
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(gasolina, borracheiro...) e percebemos o que necessitamos para chegar ao
destino almejado: abastecer-se, consertar o que está com problemas para seguir
com segurança! Propomos agora, uma parada para tomar uma água, lavar o
rosto, olhar no espelho e rever o mapa da nossa vida e do nosso grupo!
Animador: dinâmica: Imaginemos o nosso grupo como um ônibus cheio de
pessoas que viajam para algum lugar. Vamos construir uma estrada no chão com papel, giz, tijolos ou outro. Agora identificar e adicionar à estrada elementos
que compõem esse itinerário - postos de gasolina, placas, buracos. Todo grupo
deve ser envolvido nessa construção.
Ao terminar a construção, o animador deverá criar situações fazendo com que o
grupo sinta-se nesta estrada e responda às situações criadas. Seguem abaixo
sugestões básicas para o exercício que a coordenação, ao adaptar à realidade do
seu grupo, poderá adicionar outras situações.
Dimensão do serviço
1. Que serviços serão necessários?(motorista, cantores, navegador).
2. Na estrada temos vários postos de serviços. O que necessitamos para chegar
ao destino que queremos?
Dimensão da espiritualidade
50 1. De que combustíveis necessitaremos para alcançarmos o nosso objetivo?

2. Quais outras paradas teremos?
Dimensão do Planejamento
1. Para que lugar você está indo? Você tem clareza de seu destino?
2. Quem escolhe esse itinerário?
Dimensão Sociopolítica
1. A estrada está cheia de buracos. Como devemos andar?
2. Um prego furou o pneu impedindo que continuemos a viagem. Qual o prego ou
os pregos que impedem o grupo a seguir viagem?
Animador: Motivação: Acabamos de construir nosso caminho! É caminhando
que se faz o caminho! Em comunidade e como grupo de jovens vamos nos
percebendo e aprendendo um jeito novo de ser e de viver. Somos carpinteiros/as
do nosso mundo, somos carpinteiros/as de nós mesmos.
Orientação: O animador deverá distribuir a cópia da música “Carpinteiro do
Universo” de Raul Seixas (anexo). Fazer a leitura individualmente e depois por
proximidade partilhar assim como a musica traz o desejo de construir de concertar
o mundo e cuidar das pessoas, como nós temos em nosso dia-a-dia cuidado um dos
outros e das outras? Estamos nos construindo também a cada dia?

Carpinteiro do Universo
Raul Seixas

Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Não sei por que nasci
pra querer ajudar a querer consertar
O que não pode ser...
Não sei pois nasci para isso, e aquilo,
E o inguiço de tanto querer.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Humm...Estou sempre,
pensando em aparar o cabelo de alguém.
E sempre tentando mudar a direção do trem.
À noite a luz do meu quarto eu não quero apagar,
Pra que você não tropece na escada, quando chegar.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
O meu egoismo, é tão egoísta,
que o auge do meu egoismo é querer ajudar.
Mas Não sei por que nasci
pra querer ajudar a querer consertar
O que não pode ser...
Não sei pois nasci para isso, e aquilo,
E o inguiço de tanto querer
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou (Ah eu sou assim!).
No final, Carpinteiro de mim!
Confrontando com a Palavra de Deus - Acendendo os faróis
Motivação: Na nossa vida pode ter várias situações e atitudes que dificulta e
outras que contribuem para nosso crescimento enquanto pessoas, e enquanto
grupo. Vamos ouvir atentos à Palavra de Deus para que brilhem novos caminhos
de vida em grupo.
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Deus nos fala pela Bíblia:
Ex 18, 13-27.
Partilha:
1. O que mais nos chamou atenção no texto?
2. Quais as atitudes de Moisés e de seu sogro? Quais os papéis exercidos?
3. E como esses papéis ou serviços são exercidos?
4. Como nós está o nosso grupo em relação à proposta do texto bíblico?

Compromisso:
Animador: Para que novas atitudes pessoais ou grupais esse nosso encontro ou
reflexão nos motivou? O que podemos assumir?

Avaliação do Encontro:
Animador: Na estrada da vida é preciso marcar os nossos passos, colocar balizas
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mesmos erros. Tomar consciência das coisas que foram boas e das que poderiam
ser melhor é passo positivo e que leva para frente!
1. Como foi nosso encontro hoje?
2. Que descobertas tivemos?
3. Que valores percebemos?

Oração ou Canto Final:
Animador: Dar as mãos é se oferecer como força amiga e abertura para
recebimento. São os laços de um grupo que se firmam e renovam. É
reconhecimento de igualdade tanto no direito quanto no dever. Que, ao dar as
mãos, nos reconheçamos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai!
Preces espontâneas...
Pai nosso
Bênção da despedida: “Que a terra abra caminhos sempre à frente dos teus
passos. E que o vento sopre suave os teus ombros. Que o sol brilhe sempre cálido
e fraterno no teu rosto. Que a chuva caia suave entre teus campos. E até que nos
tornemos a encontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde em seu abraço”.

12º Encontro
Projeto de Vida.
Objetivos: Perceber que a construção do futuro depende das vivências e escolhas
do presente.

Material para o encontro: Papel ofício, lápis, lápis de cera e fita crepe.
Sugestão: Pode-se preparar as músicas sugeridas no final da cartilha: músicas
12 ou 13 para iniciar ou encerrar o encontro.

Deus nos acolhe:
Canto - Oração - Acolhida

Dinâmica
Objetivo: Perceber que a construção do futuro depende das vivências e
escolhas do presente.
Material: Papel ofício, lápis, lápis de cera e fita crepe.
Desenvolvimento:
1. Grupo espalhado pela sala, sentado.
2. Distribuir para os participantes, papel, lápis preto e de cera, solicitando que
representem, através de desenho, o momento que estão vivendo, compondo um
retrato intitulado ‘’Meu presente’’. Tempo.
3. Quando todos tiverem terminado, distribuir nova folha de papel, pedindo que
componham a representação do futuro que imaginam e gostariam para si. A este
retrato devem chamar ‘’Meu futuro’’. Tempo.
4. Cada participante apresenta para o grupo seus desenhos, explicando seu
significado.
5. Quando as apresentações terminarem, o facilitador pede que, de um em
um, cada jovem prenda seus desenhos na parede (pode-se fazer dois varais),
mantendo entre o “presente” e o “futuro” uma distância que represente a
separação que existe entre sua vida atual e o que almeja seguir.
6. O animador deve provocar nos jovens a reflexão sobre a distância existente
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entre o presente e o futuro e sobre como pretende aproximar esses momentos,
salientando que o projeto de vida é que faz a ponte entre esses dois tempos,
possibilitando o enfrentamento das condições adversas.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Iremos neste encontro refletir sobre o que é um projeto pessoal de
vida e sobre como é importante conhecer-se para poder dar passos seguros
rumo à realização pessoal.
Leitor 1: Ter clareza do projeto de vida possibilita cada jovem, como pessoa
saudável e feliz, a segurança necessária para ser protagonista da construção
da sua própria história e da sociedade em que vive. Mas para isso é necessário
organizar e planejar os rumos da própria vida.
Leitor 2: O projeto de vida é essencial para todo ser humano, é um caminho de
opções e discernimento que influenciará os rumos de uma pessoa que quer ser
feliz. Pensar e escrever o projeto de vida ajuda cada pessoa que o faz a encontrar
os elementos necessários para que possa tomar decisões maduras e acertadas,
contribuindo para sua realização como pessoa ativa na sociedade.
Leitor 3: A construção do projeto pessoal de vida começa com uma pergunta
existencial: qual é o meu lugar no mundo? Para responder a esta questão é
54 necessário recordar a história pessoal e procurar retomar, com a inteligência e
com o coração, os caminhos por onde cada um andou. Esse exercício pode se
tornar algo muito especial e prazeroso porque envolve, necessariamente, o
diálogo com outras pessoas. O ponto de partida poderá ser uma conversa com
pais e mães ou com os demais familiares e gente próxima, escutando-os sobre
você e os acontecimentos que o(a) cercaram desde o seu nascimento.
Leitor 4: A elaboração do projeto pessoal de vida é um processo contínuo, que se
faz no cotidiano. Jamais poderá ser um trabalho para crescer e caminhar sozinho.
Depois dessa primeira parte, a sugestão é você ampliar um pouco mais o olhar.
Pensar as relações com Deus, consigo, com os outros(as), com as coisas; em casa,
na escola, no grupo de amigos, de jovens, no trabalho.
Leitor 5: A ausência de um projeto de vida pode levar à perda da própria
história, correndo também o risco de perder a própria identidade, bem como as
perspectivas de futuro. Sonhar o futuro mobiliza a razão e o coração frente ao
novo que nos desafia a fazer parte e a ser construído. É uma experiência saudável
e estimulante para toda pessoa, mas, para um(a) jovem, é como uma fonte de
inspiração para os ideais e as ações que certamente trarão felicidade para si e
para outros(as).
Animador: A construção do futuro depende das vivências e das escolhas do
presente, a escolha que fazemos é livre e pessoal. Outros não podem decidir por
nós.

Dinâmica: PREVISÃO DE RESULTADOS o facilitador explica que vai distribuir para
cada participante uma frase que completa o enunciado: “O que aconteceria
seu eu...”Cada um deverá colocar-se na situação e refletir: Como se sentiria? O
que faria?
1. Entrasse num grupo de teatro amanhã?
2. Mudasse-me para São Paulo para trabalhar como doméstica ou jardineiro?
3. Tomasse parte numa ocupação de terra?
4. Entrasse para a militância do MST?
5. Denunciasse à polícia a existência de um traficante no bairro.?
6. Começasse a fumar?
7. Começasse a fazer uso de maconha?
8. Decidisse escrever no jornal da cidade?
9. Saísse da casa dos meus pais em busca de independência?
10. Abandonasse a escola?
11. Tivesse um filho nos próximos seis meses?
12. Decidisse não fazer faculdade?
13. Arranjasse um bom emprego hoje?
14. Saísse do meu grupo de base ?
15. Decidisse não mais freqüentar a Igreja?
16. Casasse cedo?
17. Decidisse nunca me casar?
18. Entrasse para o convento/seminário?
19. Começasse a participar da Pastoral da Criança?
20. Montasse uma banda de rock?
21. Me juntasse a uma gangue de assaltos?
22. Entrasse para um curso técnico?
23. Mudasse de religião?
24. Decidisse fazer trabalho voluntário todas as tardes?
25. Começasse a ter relações sexuais com namorado (a)?
26. Dissesse aos meus pais que não farei a profissão que sempre quiseram
pra mim?
27. Tivesse que mudar de cidade para acompanhar o emprego dos pais?
28. Estivesse em más companhias e te oferecessem droga para ver como é?
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29. Não quisesse prestar vestibular?
30. Mudasse meu círculo de amigos?
31. Perdesse tudo em uma enchente?
32. Meus pais se separassem?
33. Fosse mandado para um reality show?
34. Convidado para ser ministro da Eucaristia?
35. Descobrisse uma doença crônica que exigisse cuidados?
36. Ganhasse na Loteria?
- Plenária de SENTIMENTOS
- Perguntas para provocar a reflexão:
1. É importante analisar os possíveis resultados de uma ação antes de
tomarmos alguma decisão?
2. É possível prever os resultados das nossas ações?
3. As decisões e atitudes que temos hoje influenciam o nosso futuro?
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4. As pessoas controlam seu próprio destino ou o destino controla a vida
das pessoas?
Animador: Reflexão: Tomar qualquer decisão na vida envolve uma série
de elementos, como medo, ansiedade, dúvidas, tensões, conflitos. Alguns
acontecimentos em nossa vida são fruto de uma decisão consciente, outros são
frutos de atitudes impensadas e de impulsos momentâneos. Precisamos nos
preparar para lidar com o que impede e o que facilita nossas tomadas de decisão,
precisamos saber avaliar as consequências positivas ou negativas de cada
atitude que tomamos, de cada coisa que fazemos. E o mais importante de tudo:
precisamos ter critérios, objetivos, aspirações, horizontes, em que pautar a nossa
vida e nossas decisões. Precisamos ter elementos pra avaliar nossas decisões,
com vistas a atingir o que queremos pra nossa vida. Uma coisa é sempre boa ou
ruim em relação a alguma outra coisa. Cada decisão que tomamos uma nos leva
por caminhos diferentes e nos faz atingir lugares/metas diferentes. Cada decisão
que tomamos vai desenhando a trajetória de vida de cada um de nós.

Deus nos fala pela Bíblia:
Lucas 14: 28-32
1. Que aspectos o texto nos mostra ser importante observarmos quando
pensamos em realizar algo em nossas vidas?

Compromisso:
Construindo o projeto de vida:
Música: “Onde ir” – Vanessa da Matta
- “Vento nenhum ajuda barco que não sabe pra onde ir”
“ Pra quem não sabe onde chegar, qualquer destino serve”.
•

O que cada um de nós quer pra nossa vida? É importante saber o que
queremos pra nós, como queremos que seja nosso futuro? O que acontece
quando não temos planos/perspectivas para nós mesmos?

Avaliação do Encontro:
1. O que você achou de importante no encontro de hoje?
2. Planejar nossas ações é importante? Porque?

Oração ou Canto Final:
Ler juntos a Carta de Dom Pedro Casaldáliga aos jovens:
Jovens, Façam de sua juventude a ocasião decisiva para definir sua vida.
Como opção pelo Reino, no seguimento de Jesus.
Sejam radicais, Alegres, Servidores.
Vivam a comunidade. Vivam a cidadania.
Vivam a família. Não brinquem com os pobres.
Não brinquem com o amor. Não brinquem com a política.
Não brinquem com o Evangelho.
Sejamos páscoa na Páscoa!
n’Ele, juventude, aquele abraço.
D. Pedro Casaldáliga

Anotações:
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anexos
Sugestão de músicas para alguns encontros

1º ENCONTRO: O AMOR DE DEUS
Música 1
Opção 01 - Deus é capaz (Vida reluz)
1. Deus é capaz de transformar tua vida/O impossível Ele fará porque és
precioso aos Seus olhos/E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar/
Então irás provar que Ele pode muito mais.
Refrão: Deus é capaz de trocar reinos por ti/Abre mares para que possas
atravessar/E se preciso fosse daria novamente a vida por ti/Deus só não é
capaz de deixar de te amar!
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2. É preciso crer e se entregar sem medo/Ele nunca vai tirar a tua liberdade
se não queres/Mas se te entregas sem reservas tua vida se transformará/
Então irás provar que Ele pode muito mais..

Música 2
Opção 02 - Gratidão (Vida reluz)
1. Eu encontrei um amor perfeito/Um tesouro escondido diante desse
altar/Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar.
Refrão: Te adorarei com todo meu ser/Quando estou mais perto de ti,
fortaleces o meu viver/Te exaltarei com meu coração/Majestade, estou
aqui para te render meu amor, minha gratidão.
2. A quem irei se tua voz é vida/Tua presença é tão clara, é tão forte como
o sol/Sou feliz porque sei que vivo estás/Tudo que me resta é te amar
Levantarei minhas mãos/Minha adoração irá tocar o céu/Forte cantarei,
te adorarei/Pão da vida!
Refrão

2º ENCONTRO: JESUS, NOSSO AMIGO E COMPANHEIRO
Música 3
Opção 01 - Amigos pela fé (Anjos de resgate)
Quem me dará um ombro amigo/Quando eu precisar?/E se eu cair, se
eu vacilar/Quem vai me levantar?/Sou eu, quem vai ouvir você/Quando
o mundo não puder te entender/Foi Deus, quem te escolheu pra ser/O
melhor amigo que eu pudesse ter.
Refrão: Amigos, pra sempre/Bons amigos que nasceram pela fé/Amigos,
pra sempre/Para sempre amigos sim, se Deus quiser!
Quem é que vai me acolher/Na minha indecisão/Se eu me perder pelo
caminho/Quem me dará a mão/Foi Deus, quem consagrou você e eu/Para
sermos bons amigos, num só coração/Por isso eu estarei aqui/Quando
tudo parecer sem solução.
Peço a Deus que te guarde/(Que te guarde, abençoe e mostre a sua
face)/E te dê a sua paz...
Refrão

Música 4
Opção 02 - Mais que amigos (Anjos de resgate)
1. Não é preciso mais adormecer/Pra sonhar com um anjo descendo do
céu/Basta você perceber que sou mais que um amigo fiel/Sou aquele que
trás a alegria de Deus
E a entrega direto ao seu coração/E com você vou sorrir e chorar/Lado
a lado vamos caminhar/Quando de ajuda você precisar/Dou minha vida
pra lhe resgatar/Esse é o desejo de Deus, de Deus/De hoje em diante o
seu anjo sou eu.
Refrão: Sou muito mais que um amigo/Sou um anjo, que o Senhor enviou
Pode gritar para o mundo ouvir /Sou um anjo, que o Senhor enviou, Pra
você!
2. Não tenho asas nem sei voar/Mas o que o mundo não pode, eu posso
lhe dar/Vou lhe mostrar o caminho de DEUS/Só ele pode te santificar/
Quando de ajuda você precisar/Dou minha vida pra lhe resgatar/
Esse é o desejo de Deus, de Deus/De hoje em diante o seu anjo sou eu.
Quando você se ferir, e do céu se afastar/Eu lhe trarei para perto de Deus/
Quando sentir solidão, vem comigo rezar/E eu levarei suas preces a Deus!
Refrão (2x)
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5º ENCONTRO: SEXUALIDADE (NAMORO)
Música 5
Opção 01 – Velha infância (Tribalistas)
Você é assim/Um sonho pra mim/E quando eu não te vejo/
Eu penso em você/Desde o amanhecer/Até quando eu me deito.
Eu gosto de você/E gosto de ficar com você
Meu riso é tão feliz contigo/O meu melhor amigo é o meu amor!
E a gente canta/E a gente dança
E a gente não se cansa/De ser criança/Da gente brincar/Da nossa velha
infância.
Seus olhos, meu clarão/Me guiam dentro da escuridão/Seus pés me
abrem o caminho/Eu sigo/e nunca me sinto só!
Você é assim/Um sonho pra mim/Quero te encher de beijos
/Eu penso em você/Desde o amanhecer/Até quando eu me deito.
Eu gosto de você/E gosto de ficar com você/Meu riso é tão feliz contigo/O
meu melhor amigo é o meu amor!
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E a gente canta/A gente dança/A gente não se cansa
/De ser criança/A gente brinca/na nossa velha infância.
Seus olhos meu clarão/Me guiam dentro da escuridão/Seus pés me
abrem o caminho/Eu sigo/e nunca me sinto só!
Você é assim/Um sonho pra mim/Você é assim /Você é assim/Um sonho
pra mim/Você é assim /Você é assim...

Música 6
Opção 02 – Fico assim sem você (Claudinho e Bochecha)
Avião sem asa/fogueira sem brasa / Sou eu assim sem você/ Futebol
sem bola/ Piu-Piu sem Frajola / Sou eu assim sem você /Por que é que
tem que ser assim? / Se o meu desejo não tem fim/Eu te quero a todo
instante / Nem mil alto-falantes/ Vão poder falar por mim/Amor sem
beijinho / Buchecha sem Claudinho/Sou eu assim sem você/Circo sem
palhaço/namoro sem abraço / Sou eu assim sem você/To louco pra te ver
chegar / To louco pra te ter nas mãos / Deitar no teu abraço, retomar o
pedaço/Que falta no meu coração!
Eu não existo longe de você /E a solidão é o meu pior castigo/Eu
conto as horas pra poder te ver /Mas o relógio tá de mal comigo/Eu

não existo longe de você /E a solidão é o meu pior castigo/Eu conto
as horas pra poder te ver /Mas o relógio tá de mal comigo/por que?...
por que...
Neném sem chupeta,/Romeu sem Julieta/ Sou eu assim sem você
Carro sem estrada, queijo sem goiabada/ Sou eu assim sem você/
Por que é que tem que ser assim?/ Se o meu desejo não tem fim/ Eu te
quero a todo instante /Nem mil alto-falantes/Vão poder falar por mim.
Refrão

Música 7
Opção 03 – Não quero dinheiro (Tim Maia)
Vou pedir pra você voltar/Vou pedir pra você ficar/Eu te amo/Eu te quero
bemVou pedir pra você gostar/Vou pedir pra você me amar/Eu te amo/Eu
te adoro, meu amor!
Refrão: A semana inteira/Fiquei esperando/Pra te ver sorrindo/Pra te ver
cantando/Quando a gente ama/Não pensa em dinheiro/Só se quer ama/
Se quer amar/Se quer amar!/De jeito maneira/Não quero dinheiro/Quero
amor sincero/Isto é que eu espero/Grito ao mundo inteiro/Não quero
dinheiro/Eu só quero amar!
Te espero para ver se você vem/Não te troco nesta vida por ninguém/
Porque eu te amo/Eu te quero bem/Acontece que na vida a gente tem/
Que ser feliz por ser amado por alguém/Porque eu te amo/Eu te adoro,
meu amor!
Refrão (2x)

8º ENCONTRO: TERRA, NOSSA CASA, NOSSA MÃE
Música 8
Opção 01 - Amazônia (Campanha da fraternidade)
1. Seja o verde o sinal da esperança/Na Amazônia, rincão da aliança/
Sem os males que gera a cobiça/Com o Cristo que tudo renova,/
Haveremos de ver terra novaNova terra onde reina a justiça!
Refrão: Rios, lagos, florestas e povos,/Bendizei ao Senhor na canção,/
Bendizei ao Senhor na canção,/É canção que constrói tempos novos/
Nossa vida e missão neste chão!/Nossa vida e missão neste chão!
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2. Os apelos de Deus pela vida/Vêm na voz de Jesus que convida/Ao
convívio na diversidade./Pelo pobre que se há de acolher/A Amazônia
vai se converter/Na Planície da fraternidade.
3. Amazônia, levamos ao mundo,/O clamor que se faz tão profundo/Por
justiça, trabalho e pão,/Pela vida que se manifesta,/Pelos nossos irmãos
da floresta/Pela paz e evangelização.
4. Amazônia, Amazônia, este canto/Nos ajude a enxugar todo pranto/
Deste solo tão forte e tão terno!/E que a vida dos mártires sejaNovo
sopro de vida na Igreja/E esperança de um mundo fraterno.

Música 9
Opção 02 – Planeta água (Guilherme Arantes)
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Água que nasce na fonte serena do mundo/E que abre um profundo
grotão/Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão/
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão/Águas que
banham aldeias e matam a sede da população/Águas que caem
das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão/E depois dormem
tranquilas no leito dos lagos,/no leito dos lagos!
Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d’água/é misteriosa canção/Água
que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão/Gotas
de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação/Gotas de água
da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação/Águas que movem
moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão/E sempre voltam
humildes pro fundo da terra,/pro fundo da terra!
Terra, planeta água,/Terra, planeta água,/Terra, planeta água!
Água que nasce na fonte serena do mundo/E que abre um profundo
grotão/Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão/
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão/Águas que
banham aldeias e matam a sede da população/Águas que movem
moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão/E sempre voltam
humildes pro fundo da terra,/pro fundo da terra!
Terra, planeta água,/Terra, planeta água,/Terra, planeta água!

10º ENCONTRO: A VOCAÇÃO
Música 10
Opção 01 - A edificar a igreja (Agnus Dei)
A edificar a igreja do senhor (3x)/ Irmão, vem, ajude-me/Irmã, vem,
ajude-me/A edificar a igreja do senhor!
Eu sou a igreja/vocês és igreja/somos a igreja do senhor/ Irmão, vem,
ajude-me/Irmã, vem, ajude-me/A edificar a igreja do senhor!
São Pedro é igreja/São Paulo é igreja/somos a igreja do senhor/ Irmão,
vem, ajude-me/Irmã, vem, ajude-me/A edificar a igreja do senhor!
Os leigos são igreja, os padres são igreja/somos a igreja do senhor/
Irmão, vem, ajude-me/Irmã, vem, ajude-me/A edificar a igreja do
senhor!

Música 11
Opção 02 - Vocação (Padre Zezinho)
1. Se ouvires a voz do vento/Chamando sem cessar/Se ouvires a voz do
tempo/Mandando esperar/A decisão é tua/A decisão é tua!
Refrão: São muitos os convidados/são muitos os convidados/Quase
ninguém tem tempo/quase ninguém tem tempo!
2. Se ouvires a voz de Deus/Chamando sem cessar/Se ouvires a voz do
mundo/Querendo te enganar/A decisão é tua/A decisão é tua
3. O trigo já se perdeu/Cresceu, ninguém colheu/E o mundo passando
fome/Passando fome de Deus/ A decisão é tua/A decisão é tua.

12º ENCONTRO: PROJETO DE VIDA
Música 12
Opção 01 – Não deixe de sonhar (Chimarruts)
Se alguém te encontrar e perguntar por mim,/Pode dizer que eu vim
pra falar/O que ninguém mais fala,/E não quer acreditar.../Quando
ouvir alguém dizer que já não sonha mais,/É bom saber que é capaz de
morrer,/Quem não tem esperança,/Que não faz nada nascer ...
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Refrão: Preste atenção,/Não abra mão dos próprios sonhos.../Não tem
perdão,/Não deixe de sonhar,/Não deixe de sorrir,/Pois não vai encontrar/
Quem vá sorrir por ti ...

Música 13
Opção 02 – Mais uma vez (Legião Urbana)
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã/Mais uma vez, eu sei/Escuridão já
vi pior, de endoidecer gente sã/Espera que o sol já vem.
Tem gente que está do mesmo lado que você/Mas deveria estar do lado
de lá/Tem gente que machuca os outros/Tem gente que não sabe amar/
Tem gente enganando a gente/Veja a nossa vida como está/Mas eu sei
que um dia a gente aprende/Se você quiser alguém em quem confiar/
Confie em si mesmo/Quem acredita sempre alcança!
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã/Mais uma vez, eu sei/Escuridão já
vi pior, de endoidecer gente sã/Espera que o sol já vem.
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Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena/Acreditar no sonho que
se tem/Ou que seus planos nunca vão dar certo/Ou que você nunca vai
ser alguém/Tem gente que machuca os outros/Tem gente que não sabe
amar/Mas eu sei que um dia a gente aprende/Se você quiser alguém em
quem confiar/Confie em si mesmo!/Quem acredita sempre alcança...
Quem acredita sempre alcança/Quem acredita sempre alcança/Quem
acredita sempre alcança...

MÚSICAS VARIADAS
Música 14
Tu anseias eu bem sei a salvação; tens desejo de banir a escuridão; abre
pois e par em par seu coração e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (4X) Abre bem as portas do seu coração e deixa
a luz do céu entrar.
Cristo, a luz do céu em ti quer habitar; para as trevas do pecado dissipar;
teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
Que a alegria ande ao brilho dessa luz; vida eterna e paz no coração
produz; Oh! Aceita agora o salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar

Música 15
Anunciação - Alceu Valença
Na bruma leve das paixões
Que vêm de dentro
Tu vens chegando
Pra brincar no meu quintal
No teu cavalo
Peito nu, cabelo ao vento
E o sol quarando
Nossas roupas no varal
Na bruma leve das paixões
Que vêm de dentro
Tu vens chegando
Pra brincar no meu quintal
No teu cavalo
Peito nu, cabelo ao vento
E o sol quarando
Nossas roupas no varal

Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais
A voz do anjo
Sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido
Já escuto os teus sinais
Que tu virias
Numa manhã de domingo
Eu te anuncio
Nos sinos das catedrais
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais

Música 16
Lutar e crer, vencer a dor! Louvar ao Criador!
Justiça e paz hão de reinar!E viva o amor!

Música 17
É preciso saber viver - Titãs
Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos

Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, Saber viver
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Música 18
Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
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Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.

Música 19
Dias Melhores - Jota Quest
Vivemos esperando dias melhores
Dias de Paz
Dias a Mais
Dias que não deixaremos para trás
Vivemos esperando
O dia em que seremos melhores
Melhores no Amor
Melhores na Dor

Melhores em Tudo
Vivemos esperando
O dia em que seremos
para sempre
Vivemos esperando
Dias Melhores pra sempre
Dias Melhores pra sempre

Música 20
Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante,
Porque o Senhor será tua luz, Ó povo que Deus conduz!

Música 21
Quando o dia da paz renascer - Pe. Zezinho
1. Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
Quando o povo nas ruas sorrir,
e a roseira de novo florir, eu vou cantar.
Quando as cercas caírem no chão,
quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.
Quando os muros que cercam os jardins,
destruídos então os jasmins, vão perfumar.
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
cantada, de novo. No olhar do homem a certeza do irmão.
Reinado, do povo.
2. Quando as armas da destruição,
destruídas em cada nação, eu vou sonhar.
E o decreto que encerra a opressão,
assinado só no coração, vai triunfar.
Quando a voz da verdade se ouvir,
e a mentira não mais existir, será enfim,
tempo novo de eterna justiça,
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
cantada, de novo. No olhar do homem a certeza do irmão.
Reinado, do povo.

Música 22
Alma Missionária - Ziza Fernandes
Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos
em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja, Tu
chamas-me a servir

Te dou meu coração sincero
Para gritar sem medo, formoso é
teu amor
Senhor, tenho alma missionária
Conduza-me à terra que tenha
sede de Ti

Leva-me aonde os homens
necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste
simplesmente por não saber ti

E, assim eu partirei cantando
Por terras anunciando tua beleza
Senhor, terei meus braços sem
cansaço
Tua história em meus lábios e a
força na oração

67

Música 23
Momento novo - De Todas as Tribos
Deus chama a gente prum
momento novo
de caminhar junto com o Seu
povo.
É hora de transformar o que não
dá mais
Sozinho, isolado, ninguém é capaz
Não é possível crer que tudo é fácil
Há muita força que produz a
morte
gerando dor, tristeza e desolação.

É necessário unir o cordão.
Por isso vem entra na roda com a
gente também,
você é muito importante.
A força que hoje faz brotar a vida
habita em nós pela sua graça.
É ele quem nos convida pra
trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar.

Música 24
Amigos Pela Fé - Anjos de Resgate
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Quem me dará um ombro amigo
Quando eu precisar?
E se eu cair, se eu vacilar,
Quem vai me levantar ?
Sou eu, quem vai ouvir você
Quando o mundo não puder te
entender
Foi Deus, quem te escolheu pra ser
O melhor amigo que eu pudesse ter
Amigos, pra sempre
Dois amigos que nasceram pela fé
Amigos, pra sempre
Para sempre amigos sim, se Deus
quiser
Quem é que vai me acolher,
Na minha indecisão
Se eu me perder pelo caminho

Quem me dará a mão
Foi Deus, quem consagrou você e eu
Para sermos bons amigos, num só
coração
Por isso eu estarei aqui
Quando tudo parecer sem solução
Peço a Deus que te guarde
(que te guarde, abençoe e mostre a
sua face)
E te dê a sua paz.
Amigos, pra sempre
Dois amigos que nasceram pela fé
Amigos, pra sempre
Para sempre amigos sim, se Deus
quiser

Música 25
Sem Você - Rosa de Saron
Minha vida,minha história
Só fez sentido, quando Te conheci
Seus olhos, Sua face,
Me levam além do que pensei
Se às vezes me escondo, em Você
me acho
Nem dá pra disfarçar
Preciso dizer Você faz muita falta
Não há como explicar
Foi sem Você que eu pude
entender
Que não é fácil viver sem Te ter
Meu coração me diz que não
Eu não consigo viver sem Você
Minha vida, minha história,
Só fez sentido, quando Te conheci
Seus olhos, Sua sagrada face, me
levam além do que pensei
Se às vezes me escondo em Você,
me acho,
Nem dá pra disfarçar

Anotações:

Preciso dizer, Você faz muita falta
Não há como explicar
Foi sem Você que eu pude
entender
Que não é fácil viver sem Te ter
Meu coração me diz que não
Eu não consigo viver sem Você
Se às vezes me escondo, em Você
me acho,
Nem dá pra disfarçar
Preciso dizer Você faz muita falta
Não há como explicar,
Foi sem Você que eu pude
entender
Que não é fácil viver sem Te ter
Meu coração me diz que não
Eu não consigo viver, sem Você,
Meu Senhor,meu senhor
Eu não sou nada sem Você, sem
Você
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