em branco

APRESENTAÇÃO
“Louvado seja Senhor meu, pela nossa irmã, a mãe Terra, que nos
sustenta e governa, produz numerosos frutos, flores multicolores e capim.”
São Francisco, Canto das Criaturas
Citado em Laudato sí, 1
“Casa comum”: a responsabilidade é de todos nós.
Muito se tem discutido, sobre o momento de saturação que o Planeta
Terra vive com o crescimento desenfreado das cidades e das indústrias.
Maltratada e desrespeitada por seus próprios filhos, que a usam de
maneira irresponsável e abusam dos bens que ela oferece, a Terra
sucumbe contra a violência sofrida, “gemendo e sofrendo as dores de
parto” (Rm 8,22).
A juventude, o futuro de nossas sociedades, tem um papel importante
no reconhecimento da importância de estabelecer um equilíbrio na
relação com a natureza. Por vezes, a ganância de muitos, impede que
reconheçamos a Terra como nossa mãe.
É preciso parar para refletirmos, reconhecermos Deus como nosso
“Criador” , louvarmos em uníssono com toda a criação, pois também
somos criaturas de Deus, e certamente fomos criados não para destruir,
mas sim para preservar e cuidar respeitosamente da natureza, verdadeiro
presente do Criador.
Por isso, nessa cartilha teremos como fio condutor dos dez primeiros
encontros a reflexão sobre as questões ecológicas, impulsionados pela
Encíclica Laudato Si do Papa Francisco e a Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2016, que nos chama ao cuidado para com a “Casa Comum”,
que também é responsabilidade da Juventude.
Os encontros foram preparados com muito carinho pela equipe.
Esperamos que as reflexões possam amadurecer nosso coração em vista
de um compromisso maior com nossa casa: “Planeta Terra”.
Carlos Henrique Dias
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PROGRAMAÇÃO DE DATAS

Jesus diz a Juventude: “Eu sou o Bom Pastor”

• Desvendando o significado de alguns termos...
• Sugestão de Cantos Diversos

1º Encontro
Planeta Terra: Casa Comum que Deus nos deu
Objetivo: Neste encontro refletiremos sobre o nosso planeta, o lar que Deus nos
deu. E como nós somos chamados a cuidar e a preservar, renunciando a tentação
da ganância e do egoísmo que destrói a nossa natureza.
Importante! Providenciar o material necessário para a dinâmica: cartolina, folha
de ofício, lápis de cor, canetas, pincéis.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos bem vindos! Nessa cartilha caminharemos com Jesus,
cresceremos em seu ensinamento, aprendendo a transformar as situações de
indiferença que muitos de nós, jovens, vivenciamos em amor e as situações de
morte em vida.
Todos: A vitória de Jesus sobre o sofrimento e a morte é a nossa esperança de vitória
sobre tudo o que ameaça a vida.
Leitor 1: O nosso planeta é o lugar que Deus cuidadosamente preparou para ser
nossa casa. Nele devemos encontrar o que precisamos para a nossa sobrevivência:
moradia, alimentação, lazer e segurança.
Todos: Mas muitos moradores estão destruindo sua casa.
Leitor 2: A industrialização e o crescimento desenfreado, o avanço da técnica
e tantas outras coisas boas que surgiram com a modernização está ameaçando
a natureza. A “saúde” de nossa casa está ameaçada: é preciso avançar
tecnologicamente, mas sem agredir a natureza.
Todos: Somos convidados a despertar a nossa juventude para o cuidado de nossa
casa comum: o mundo em que vivemos.

Dinâmica
O boneco
Objetivo: Identidade, valores e preservação da biodiversidade.
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Desenvolvimento:

Dividir os participantes em subgrupos (de preferência seis). Cada um ficará
responsável por uma parte do boneco: cabeça, tronco, braços, mãos, pernas
e pés. Cada grupo desenhará uma parte do corpo e terá duas perguntas para
responder. As respostas devem ser registradas nos cartazes juntamente com o
desenho.
a) Cabeça: Qual a realidade ambiental que vemos? O que escutamos da sociedade
sobre a preservação da biodiversidade?
b) Tronco: O que sentimos sobre a degradação ambiental? O que sentimos sobre
o papel dos jovens na preservação da biodiversidade?
c) Braços: Até onde podemos alcançar com nossa ação? Com quem (pessoas,
entidades, etc.) podemos andar de braços dados na preservação da
biodiversidade?
d) Mãos: Quais os compromissos que podemos firmar enquanto grupo na
preservação da biodiversidade? Quais as ferramentas que temos disponíveis na
comunidade para divulgar nossas ideias?
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e) Pernas: Que caminhos queremos tomar no desenvolvimento de ações de
preservação da biodiversidade? Qual o suporte (pessoas, materiais, finanças,
etc.) que temos para desenvolver uma ação?
f) Pés: Que ações podemos realizar envolvendo nossa comunidade na preservação
da biodiversidade? Que resultados desejamos com nossa ação?
Depois de concluídos os cartazes, cada subgrupo deve apresentar para o grupo
as respostas solicitadas para que todos juntos possam debater, e por fim, montar
um plano de ação para realizarem como gesto concreto do encontro.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Jesus venceu todas as tentações porque seu coração estava em
comunhão com o Pai e o Espírito Santo. O jovem que se distancia de Deus pode
facilmente cair nas tentações do mundo: poder, ganância, dominação, ambição,
riqueza, vaidade e indiferença.
Leitor 1: Nos últimos anos, a população mundial cresceu mais de oito vezes,
sendo necessário consumir ainda mais recursos da natureza e sua exploração
cresceu mais de cem vezes!
Leitor 2: O agravamento deste quadro de exploração e destruição que nós, seres
humanos, provocamos desequilibra a capacidade do nosso planeta de “repor”
aquilo que extraímos. É necessário, portanto um cuidado especial com o futuro,
pois pode chegar um momento de esgotamento de todos os recursos naturais
disponíveis. E aí, o que iremos fazer?

Leitor 3: É preciso que nós jovens, que somos a futura geração, despertemos para
a necessidade do cuidado com o nosso planeta. É fundamental que aprendamos
a construir uma sociedade sustentável, cuidando do ambiente que nos circunda,
de nossa comunidade, e de todos os seres vivos que vivem na biosfera.
Leitor 4: A Igreja sempre esteve atenta a esse clamor da natureza e das pessoas,
por isso nessa cartilha, vamos discutir um pouco sobre o cuidado que devemos
ter com o nosso planeta, que é nossa casa, fazendo ecoar mais forte em nosso
coração a voz em defesa da vida e das condições necessárias para que a vida seja
preservada na face da terra. E também vamos refletir um pouco sobre a Encíclica
(carta do Papa Francisco) Laudato Si: Louvado Sejas, que também fala sobre o
Cuidado da Casa Comum.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico: Lucas 4, 1-13

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Com a explosão industrial desenfreada e com o surgimento de novas
tecnologias, o homem, tentado na busca incessante de poder e glória, vem
provocando no planeta inúmeros males, muitos irremediáveis. Na passagem
bíblica podemos observar que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto,
sendo oferecido a Ele glória, poder e riquezas. Entretanto, Cristo se manteve
forte e obediente a Deus, pois estava cheio do Espírito Santo.
a) Em busca de quê o homem destrói e causa tantos danos ao planeta?
b) O homem atual (tecnológico) tem seguido os passos de Jesus, deixando
a ganância pelo poder de lado, e cuidando do planeta como um bem
comum? Como podemos cuidar do nosso planeta hoje?
c) É possível avançar economicamente de forma sustentável, ou seja, sem
provocar danos irreversíveis ao nosso planeta?
2) Assim como Jesus Cristo foi tentado no deserto, o homem vive um dilema
parecido, contudo diferentemente de Jesus, o homem vem aceitando a
oferta imposta pelo mal. Na verdade trata-se de uma troca injusta, desumana
e pecaminosa. De um lado são oferecidos glória, poder e riquezas, estando
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também inclusos no pacote a destruição, a miséria e a opressão dos pequenos,
em troca a humanidade retribui com o pecado, o que nos afasta de Deus.
a) Como a igreja tem se posicionado em relação à destruição do planeta
movida pelas mãos humanas em busca de poder e glória?
b) E como nós, juventude temos nos posicionado em relação às questões
ambientais? A minha pastoral/grupo de jovens tem se sensibilizado com
a destruição do nosso planeta? O que temos feito?
c) Na busca incessante de glória e poder, quais grupos na sociedade mais
sofrem com a destruição do planeta?
3) Na passagem bíblica, podemos observar que Jesus reconhece e afirma que
Deus é único Senhor, dono de toda a glória e louvor.
a) Ao destruir o planeta, “nossa casa” que nos foi dada diretamente por
Deus, tem o homem reconhecido que Deus é o único Senhor, autor de
toda a criação? Onde está o temor a Deus?
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b) Na situação atual, onde muitos acreditam que o poder e a glória devem
ser conquistados a qualquer preço, o homem tem procurado se colocar
no lugar de Deus, como detentor do mundo, ou seja, dono de toda a
criação?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 436: Como devemos lidar com a Criação?
Leitor 1: Nós cumprimos a missão de Deus na Criação quando cuidamos e
eficazmente guardamos a terra como um espaço vital, com as suas leis biológicas,
a sua diversidade, a sua beleza natural e as suas crescentes riquezas. Desta forma,
também as gerações futuras poderão viver bem sobre a terra.
Leitor 2: Ser criado à imagem de Deus significa que o ser humano cuida da
Criação como um pastor e agricultor. Também se diz: O Senhor Deus tomou o ser
humano e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar.

Compromisso:
Animador: Durante essa semana, teremos como compromisso rezar diariamente
agradecendo os dons de Deus (natureza) e especialmente antes das refeições,
pois o alimento é dádiva de Deus, por isso, é importante agradecer também
àqueles que trabalharam na terra para que eles chegassem a nossa mesa, em
sinal de comunhão e gratidão.

Avaliação do Encontro:
Destacar os pontos mais relevantes do encontro de hoje e mencionar o que mais
tocou o coração.

Oração ou Canto Final:
Animador: Confiantes na bondade de Deus que sempre ouve a nossas súplicas e
orações, rezemos:
Todos: Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da harmonia e da paz.
Leitor 1: A oração gera a força do amor que nos une a Deus e aos irmãos e irmãs.
Ensinai-nos Senhor, a orar pelas nossas necessidades e pelas necessidades do
mundo, rezemos:
Todos: Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da harmonia e da paz.
Leitor 2: Abençoai as pessoas que acreditam em vós e também aquelas que
dizem não acreditar, mas que buscam zelar pelas condições de vida na face da
Terra, rezemos:
Todos: Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da harmonia e da paz.
Leitor 3: Despertai-nos, Senhor, para a consciência da unidade, pois se acreditados
em Jesus, devemos estar unidos para realizar as suas obras, rezemos:
Todos: Mostrai-nos, Senhor, os caminhos da harmonia e da paz.
Animador: Pela união de nossa juventude, de nossa comunidade e pela paz,
rezemos:
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine com a luz de sua face!
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete!
O animador do 2º encontro deve estar atento em preparar antes o encontro,
organizando o ambiente, o material e vendo como será realizada a dinâmica.
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2º Encontro
Despertar na Juventude o cuidado
com a vida e com mundo.
Objetivo: Nesse encontro, refletiremos sobre como a juventude deve ser protagonista
no cuidado com a vida e com a natureza que nos foi presenteada por Deus.
Importante! O animador do Encontro deve providenciar o material para a dinâmica:
papel de seda de várias cores; cola; tesoura.

Deus nos acolhe:
Animador: Reunidos em nome da Trindade Santa, rezemos:
Todos: Em nome do Pai...
12 Animador: A solidariedade, expressão viva da fraternidade que deve unir

todos os seres humanos, é apontada pelo Evangelho como proposta cristã e
verdadeiramente humana, para inspirar ações individuais e coletivas e ser a força
que gera a vida, paz e fraternidade.
Todos: Senhor nosso Deus, voltai para nós o vosso olhar de amor, abençoai o nosso
encontro de hoje, a nossa comunidade, a nossa paróquia e todos os dons que nos
concedeis.
Animador: Invoquemos o Espírito Santo rezando:
Todos: Vinde Espírito Santo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Jesus já havia dito aos discípulos que em Jerusalém ele seria
preso, condenado à morte e ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos ficaram
apavorados em pensar na morte daquele que lhes dava segurança e sentido para
a vida.
Leitor 1: Na cena da transfiguração que acabamos de proclamar, Jesus mostra
para os discípulos um pouco de como será a vida eterna. Jesus cuida para que a
chama da fé se mantenha acesa no coração deles. A força e a coragem daqueles

três discípulos que presenciaram a transfiguração serviram para reanimar o amor
no coração de todos.
Leitor 2: O despertar do amor nos leva a transfigurar tudo, fazemos da pessoa
amada uma divindade, sentimos seu sorriso com intensidade do brilho do sol e
transformamos até a dureza do nosso trabalho, numa ocupação prazerosa.
Leitor 3: Sem o despertar para o amor, sem a dimensão do sentir-se cuidado por
Deus e aprender a cuidar dos outros, o ser humano se sentirá infeliz e doente e se
tornará um caminheiro errante e sedento em busca de um sentido de vida que só
pode ser encontrado na comunhão com Deus.
Leitor 4: Cuidar da nossa comunhão com Deus e com os irmãos significa cuidar
dos valores que dão rumo à nossa vida e esperança, que nos assegura a vida para
além da morte. A caminhada que Jesus fez em sua “Páscoa” é uma caminhada de
superação das situações de morte, é caminhada para a vida.
Leitor 5: Conhecemos as causas que levam as pessoas e nações a explorarem de
maneira desastrosa a natureza. Em busca de riquezas no presente, essas pessoas
destroem as condições de vida sem pensar no amanhã e nas futuras gerações. É
preciso despertar em nossa juventude o cuidado com a vida, com mundo e com
a nossa casa comum. Cuidar da dignidade de cada ser humano.

Iluminação Bíblica:
Animador: A Bíblia ilumina nossos passos, é luz para o nosso caminho. Acolhamos
o que Deus quer dizer para nossa juventude.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico: Lucas 9, 28-36

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) De acordo com o dicionário Aurélio (2001) o termo “transfigurar” significa:
aquele que se transforma, altera. Na passagem bíblica, Jesus se transfigura,
mostrando assim toda a glória de Deus, num esplendor de luz divina.
Pensando no sentido de modificação, transformação, quais mudanças que
nossa sociedade deve tomar em relação à natureza?
2) Quais atitudes, agora “transfiguradas”, devemos ter com a natureza que nos
cerca, ou seja, com a natureza da nossa região?
3) Ao transformar ações que prejudicam a natureza em atitudes que favoreçam
a conservação da mesma, estaremos vivendo uma alteração de estado, de
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fato, uma transfiguração. Essa transfiguração de atitudes seria um modo de
despertar na sociedade, na juventude o cuidado para com a mãe natureza? O
que eu, como jovem, devo fazer para potencializar e/ou dinamizar esse tipo
de transfiguração, ou seja, trocar as ações maléficas causadas na natureza
por ações benéficas?
4) Sabemos que todos nós, tanto como indivíduos, quanto como sociedade,
temos nossa parcela de culpa na destruição dos recursos naturais. No
contexto da conservação e no sentido de transformar, a transfiguração nos
indica que:
a) A humanidade deve despertar o cuidado para com os recursos naturais,
entretanto não há necessidade de abandonar práticas como: o
desmatamento, a caça predatória, a poluição das águas, dos solos entre
outros.
b) Embora a natureza demonstre estar saturada com a destruição, sabe-se
que os recursos são infinitos, não havendo necessidade de transfigurar
nossas atitudes.
c) A natureza clama para que a humanidade modifique suas ações,
abandonando as práticas que devastam os recursos naturais e adotando
ações que visem à conservação.
14 5) Como já foi falado e discutido, transfigurar, significa: transformar/alterar.

Nesse sentido, apresente as possíveis transformações (positivas) para as
seguintes ações (negativas) causadas à natureza pelo homem, completando
a tabela.

Ações de destruição (-)

Ações transfiguradas (+)

Ex: Jogar lixo em locais impróprios

Ex: Coleta seletiva, trabalhar
a educação ambiental, por
meio de projetos envolvendo a
comunidade, aplicação de multas.

Desmatamento das florestas

Caça de animais selvagens

Poluição das águas

Tráfico de plantas e animais
Uso de agrotóxicos (poluição no solo,
mortandade de animais, como insetos
polinizadores)

Dinâmica
A vida deve ser florida.
Objetivo: O jovem perceber o valor da vida e o mistério que a envolve.
Material: Papel de seda de várias cores; cola; tesoura.

Desenvolvimento:

1º passo: O orientador deve cortar o papel de seda para que fique do tamanho de
um papel sulfite cortado ao meio.
2º passo: Distribuir um pedaço para cada participante, procurando diversificar as 15
cores entre os participantes.
3º passo: Motivar todos, dizendo que a folha que eles têm nas mãos é a vida
dele. Pedir para que notem que o papel tem um lado liso e o outro um pouco
mais áspero. Isso também ocorre em nossa vida: em alguns momentos é mais
tranquila, em outros, mais áspera. Mas, apesar de tudo, nossa vida vibra.
4º passo: Pedir aos participantes que segurem as folhas numa das pontas,
fazendo-a balançar para ouvir o barulho (a vibração). Deve explicar que nem
sempre tudo é bom, nem sempre a nossa vida vibra tanto. Todos passam por
bons momentos.
5º passo: O orientador deve perguntar o que “mata” a nossa vida, o que faz com
que ela brilhe menos, e exemplificar: desemprego, inveja, ciúme, violência...
Deve solicitar a ajuda dos participantes para que citem outros exemplos, e a cada
palavra “morte” enunciada, pedir que amassem o papel, até ficar uma bolinha.
6º passo: Com a bolinha na mão, o orientador pergunta ao grupo: “O que devemos
fazer com a bolinha agora?”. Talvez alguns digam para jogá-la fora. Nesse
momento, o orientador deve questionar: “Como vamos jogar fora nossa vida?”
“O que podemos fazer?”. Alguém pode dizer para reconstruí-la. “Mas como?”. O
orientador, então, deve motivar o grupo a falar palavras de vida (emprego, amor,
amizade, justiça...), e a cada palavra vai-se abrindo novamente o papel.

7º passo: Com o papel todo aberto, o orientador deve questionar: “Mas e agora?
Está cheio de rugas? São as rugas do tempo; assim são nossas vidas. O que fazer?
Vamos ver se a vida ainda vibra?”. Nesse momento, pede ao grupo para balançar
a folha. Agora a vibração é bem menor.
8º passo: O orientador, então, pede aos participantes para dobrarem suas folhas
ao meio e recortá-las em duas partes. Juntando as duas partes, pede para recortálas novamente, ficando agora com quatro partes.
9º passo: O orientador instrui aos participantes a trocar os pedacinhos com os
colegas, de maneira que cada pessoa fique com quatro pedacinhos de cores
diferentes.
10º passo: Agora pede para colarem os pedacinhos de modo que fique um na
horizontal e o outro na vertical, formando duas cruzes.
11º passo: O orientador pede aos participantes que coloquem o dedo indicador
no centro das “cruzes” e modelem uma flor. E acrescenta que a vida, por mais
colorida e cheia de rugas, ainda pode florescer. Às vezes, perde a vibração, mas
nunca é tarde para florescer.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
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Animador: Artigo do Youcat nº 50: Que papel desempenha o ser humano na
Providência Divina?
Leitor 1: O aperfeiçoamento da Criação pela Providência Divina não acontece
acima e para além de nós. Deus convida-nos a colaborar no aperfeiçoamento da
Criação. O ser humano pode rejeitar a vontade de Deus, porém, é melhor se ele se
tornar um instrumento do amor divino.
Leitor 2: Madre Teresa, na sua vida terrena, esforçou-se por pensar assim: “Sou
apenas um pequeno lápis na mão de nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o
lápis. E pode escrever ou desenhar aquilo que Ele quiser e onde Ele desejar. Se o
escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue,
mas aquele que os utilizou “.
Leitor 3: Quando, de igual modo, Deus age em nós e através de nós, nunca
deveríamos confundir o nosso pensamento, os nossos planos e atos, com a ação
de Deus. No fundo, Ele não precisaria do nosso trabalho; mesmo na ausência
deste, nada lhe faltaria.

Compromisso:
Animador: Jesus nos ensina que é preciso acolher a todos. Ao fazermos o bem
ao outro estaremos colocando em prática o que Jesus nos ensina com sua vida.

Por isso, durante essa semana cada um de nós irá dedicar um tempo a escuta de
um irmão da comunidade ou necessitado. Será um momento pessoal, escolha
alguém que precise ser escutado, acolha e guarde tudo no seu coração. No final,
reze por esse irmão uma prece especial a Deus.

Avaliação do Encontro:
Indicar o que o encontro de hoje despertou no grupo em relação aos recursos
naturais.

Oração ou Canto Final:
Oração: Ó Deus, fonte de toda a vida, convertei os nossos corações para o cuidado
e a preservação de nossa casa comum. Pedimos, ó Pai, ter um coração sensível
e disponível para a natureza que clama para o nosso cuidado. Dissipe de nossa
a juventude a arrogância que fere e destrói. Faça-nos modelos de discípulos,
seguidores do ensinamento de Jesus, defensores de tudo aquilo que é presente
de Deus para nós jovens: as águas, florestas, animais e todos os seres criados.
Amém.
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
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Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete!
O animador do 3º encontro deve estar atento em preparar antes o encontro,
organizando o ambiente, o material e vendo como será realizada a dinâmica.

Anotações:

3º Encontro
Com Jesus, nossa Juventude aprende
a cuidar das pessoas
Objetivo: Nesse encontro refletiremos como nós, jovens, podemos nos inspirar nas
atitudes de Jesus no cuidado com o outro, que é meu irmão, e com o mundo.
Importante! Material necessário para a dinâmica: revistas ou jornais; cola; tesoura;
pincéis e cartolinas.

Deus nos acolhe:
Animador: Estamos reunidos em nome da Trindade Santa, por isso, rezemos:
Todos: Em nome do Pai...
Canto para iniciar o encontro (a escolher)
18 Animador: Se compararmos o planeta terra com a imensidão do Universo, seu

tamanho não passaria de um grão de areia em meio a imensidão de uma praia.
Mas é um grão de areia habitado, que pulsa vida. Nós, jovens, somos chamados a
habitar esta grande casa, a manter viva a sinfonia da criação, a cuidar, respeitar e
conviver com a variadas formas de vida.
Todos: Senhor nosso Deus, voltai para nós o vosso olhar de amor, abençoai nosso
encontro de hoje, aos jovens que prepararam com carinho esta reunião do nosso
Refletindo Jovem.

Dinâmica
A arte da amizade e do amor
Objetivo: Refletir sobre a importância da amizade e do amor entre os seres
humanos, bem como a responsabilidade de despertar esses sentimentos em
outra pessoa.
Material: Revistas ou jornais; cola; tesoura; pincéis e cartolinas.

Desenvolvimento:

1º passo: Solicitar aos participantes que procurem em jornais e revistas frases,

ilustrações, fotos ou publicidades que expressem amor e amizade. Em seguida,
eles vão colar esse material nas cartolinas.
2º passo: Com o grupo sentado em círculo, o facilitador inicia um debate a
respeito do conteúdo dos cartazes, com a finalidade de provocar uma reflexão
crítica sobre o que os participantes entendem sobre amor e amizade. Além disso,
ele dialoga com a turma sobe as influências culturais, ideias preconcebidas e
dificuldades encontradas para concretizar o que foi apresentado nos cartazes.
Após essa reflexão é feito um paralelo entre amizade e amor.
3º passo: Convidar os participantes a contar uma história de amor e amizade que
tenha ocorrido com eles mesmos ou com alguém conhecido.
4º passo: A partir dos relatos apresentados, o facilitador propõe ao grupo um
debate sobre a importância desses sentimentos na vida dos seres humanos,
em especial entre os adolescentes, ressaltando a responsabilidade individual
quando os despertamos em outras pessoas.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Com palavras e ações, Jesus ensina a nossa juventude o quanto Deus
ama seus filhos e filhas. Quem ama não espera ser chamado a servir, está sempre
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atento, aberto e disponível ao bem que pode fazer como construtor do Reino de Deus.
Leitor 1: Jesus mostrou cuidado especial com os pobres, famintos, discriminados
e doentes. Ao ver todas essas pessoas, Jesus enchia-se de compaixão e seu
coração era preenchido por uma vontade de fazer diferente: acolher, curar,
amenizar o sofrimento e dar de comer.
Leitor 2: Ao ter o cuidado com o outro, Jesus não fez distinção entre homens
e mulheres. Todos podiam ser seus seguidores: cultivou grande amizade com
Lázaro, Marta e Maria e não discriminou a prostituta que lhe beijava e ungia os pés.
Leitor 3: O Filho de Deus nos ensina a fazer da misericórdia a razão de nossa vida.
Ele mesmo definiu sua missão como enviado do Pai para cuidar e zelar por todos,
como um pastor com o seu rebanho, e nos diz: “Eu vim para que todos tenham
vida e a tenham em plenitude”.
Leitor 4: É pela misericórdia que poderemos chegar ao Reino da Vida. Sem a
misericórdia para com aqueles necessitados, não haverá salvação e o Reino de
Deus deixará de existir. Os santos e as santas são sinais de Deus na terra: nos
apontam o caminho que devemos seguir para chegar à plenitude de Deus. Foram
pessoas que compreenderam e viveram a bondade de Deus, na radicalidade,
doando-se por inteiro por Jesus. Por isso, é importante pedirmos a graça de
reconhecer a presença de Cristo em nossos irmãos e irmãs e em todas as criaturas.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico: Lucas 14, 1-6

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Quais atitudes de Jesus que nos ensinam a ter misericórdia e compaixão?
2) Temos consciência de que destruir a natureza é pecar contra a caridade
fraterna?
3) Na passagem bíblica, Jesus demonstra compaixão e misericórdia para com o
homem hidrópico, curando-o do mal que o afligia. Respeitar, cuidar e conservar a
natureza é uma maneira de demonstrar amor ao nosso irmão? Tenho respeitado
a natureza, amando assim o meu irmão?
20 4) “Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: É permitido ou não fazer curas

no dia de sábado? Eles nada disseram.” (Lucas, 14, 3-4). Muitas vezes observamos
e vivenciamos situações onde a mãe natureza é dilacerada, e como os doutores
da lei preferimos manter o silêncio, fingindo que não é conosco. Não é necessário
ir muito longe para encontrar situações do nosso próprio cotidiano que afetam
negativamente a natureza: numa simples higiene bucal, onde a torneira
permanece todo o tempo aberta; num banho, onde mesmo nos ensaboando a
água do chuveiro continua a escoar; na captura e cativeiro de animais silvestres,
entre tantas outras situações.
a) Tenho conversado, proposto diálogo com minha família a respeito da
destruição da natureza? Tenho dialogado com minha família e amigos
sobre situações semelhantes como as do enunciado (...numa simples
higiene bucal, onde a torneira permanece todo o tempo aberta...)?
b) O que tenho feito para quebrar o silêncio em minha comunidade em
relação às questões ambientais?
c) O que posso fazer e como propor a minha comunidade medidas de
conservação dos recursos naturais (água, solo, plantas e animais)?
5) Assim como eu e você, o governo e os órgãos ambientais (IBAMA, ICMBio,
IEMA, entre outros) têm o dever de garantir a preservação e/ou a conservação
da natureza, assegurando assim a estabilidade dos recursos para as próximas
gerações.

a) Atualmente o governo e os órgãos ambientais têm protegido e
resguardado os recursos naturais, fiscalizando e punindo aqueles que
destroem os recursos? Cite um acontecimento que afetou a natureza e
que o governo/órgão ambiental ainda não puniu os culpados.
b) Qual (is) motivo (os) leva o governo/órgão ambiental a fazer silêncio
enquanto a natureza é destruída?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 328: Como pode o indivíduo contribuir para o Bem
Comum?
Leitor 1: Trabalhar para o Bem Comum significa assumir a responsabilidade
pelos outros. O Bem Comum deve ser uma causa comum. Isto acontece, antes
de mais nada, quando as pessoas, no seu meio concreto - família, vizinhança,
profissão - se comprometem e se responsabilizam.
Leitor 2: Também é importante enveredar pela responsabilidade social e política;
quem, todavia, assume este tipo de responsabilidade exerce poder e encontra-se
sempre no perigo de abusar dele.
Leitor 3: É por isso que cada responsável é convidado a um constante processo 21
de conversão, de forma a que possa exercer o cuidado pelos outros em amor
constante e em justiça perene.

Compromisso:
Animador: O maior mandamento que Jesus nos ensina é o amor. Por isso, o
nosso compromisso como grupo do Refletindo Jovem será visitar um doente na
comunidade. Podemos ir sozinhos, em pequenos grupos ou o grupo todo. Como
sugestão pode-se até mesmo rezar o terço na casa que for visitada. O importante
é se fazer presente e levar uma palavra amiga.

Avaliação do Encontro:
Mencionar as principais ideias do encontro de hoje, ressaltando as que mais
tocaram o coração.

Oração ou Canto Final:
Oração de São Francisco de Assis
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.
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.
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
22 Lembrete! O animador do 4º encontro deve estar atento em preparar antes o

encontro, organizando o ambiente, o aparelho de som e a música instrumental
para a dinâmica.

Anotações:

4º Encontro
O Cuidado gera a vida, o descuido leva a morte
Objetivo: Assumir o papel de discípulos de Jesus é ter atitudes que geram a vida.
Caminhar na contramão do Evangelho é descuidar da vida, que nos pode levar a
atitudes de morte.
Importante: Providenciar aparelho de som, música instrumental.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem vindos! Estamos reunidos em nome da Trindade
Santa:
Todos: Em nome do Pai...
Animador: A solidariedade, expressão viva da fraternidade deve unir todos os
homens e é apontada pelo Evangelho como proposta cristã e verdadeiramente
humana, para inspirar as ações individuais e coletivas e ser força que gera a vida,
paz e fraternidade.
Todos: Senhor nosso Deus, voltai para nós o vosso olhar de amor, abençoai o nosso
encontro de hoje, as pessoas que prepararam esse momento, agradecemos pelo
espaço de podermos partilhar e celebrar a vossa sabedoria.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: A imagem de “Cristo Bom Pastor”, é uma das mais belas imagens e
nos ajuda a compreender o zelo que Jesus tem por cada um de nós. O Bom Pastor
reconhece, ama e valoriza cada uma de suas ovelhas com cuidado paternal.
Leitor 1: Deus tem um amor infinito por cada um de nós, porém, a humanidade
teima em romper com esse amor. Muitos veem cada pessoa apenas como um
objeto, um instrumento de trabalho a ser explorado, ou mesmo a sua capacidade
de consumir com o poder que vem do capital.
Leitor 2: Muitos homens e mulheres, crianças e jovens, são excluídos, explorados
e condenados a viver na miséria, sem dignidade. É preciso que nossa juventude
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converta o coração para Cristo, para que aprendamos a ver nos irmãos, seres a
serem amados e não meros objetos.
Leitor 3: Somos pessoas, não somos máquinas. Há no coração humano, criado
por Deus, a capacidade de emocionar-se, de sentir compaixão, de amar e ser
amado. Um computador não tem a capacidade de contemplar a natureza, nem
de chorar, nem de alegrar-se como a inteligência humana.
Leitor 4: Nós, seres humanos, podemos nos sentar à mesa, conversar com
os amigos, partilhar nossas preocupações e as esperanças. Esses laços de
fraternidade nos despertam para o cuidado com as pessoas e com o mundo.
Leitor 5: A natureza foi criada por Deus para oferecer a nós humanos e aos animais
o que precisamos para viver, mas se avançarmos sobre a natureza, com ambição,
explorando, sedentos pelo lucro, podemos destruir agora o que seria necessário
para a vida no amanhã. Pensar no amanhã é uma atitude solidária com as futuras
gerações. Destruir a vida hoje é uma atitude egoísta: deixo de pensar no outro
para pensar somente em mim.

Iluminação Bíblica:
Animador: A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para a humanidade.
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Todos: Dai-nos, Senhor, a sabedoria para reconhecer o vosso amor que nos
conduz pelos caminhos da vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico: João 10, 9-16.

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) O que Jesus, o “Bom Pastor”, oferece às suas ovelhas? Tenho aceitado a
proposta de Jesus, e me tornado uma de suas ovelhas?
2) Na passagem bíblica Jesus diz que: “o ladrão não vem senão para furtar,
matar e destruir...” (João 10, 10). No contexto atual, quem são os personagens
que têm roubado, matado e destruído nossa natureza? Como isso tem sido
feito?
3) Assim como o “Bom pastor”, tenho zelado e amado meu irmão? Se sim, como
tenho zelado pelo bem estar do meu irmão?
4) Matar e destruir a natureza, seria uma forma de contrariar “o Bom pastor”,
que sempre está a nos oferecer vida em abundância? Justifique sua resposta.

5) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” e com o conhecimento
próprio, julgue as afirmações em verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.
a) A destruição da natureza tem levado homens, mulheres e crianças a
viverem excluídos, menosprezados e sedentos. Só o cuidado para com
a natureza e com os irmãos podem romper as barreiras da injustiça.
b) Não há necessidade de se preocupar com a conservação dos recursos
da natureza, pois esses recursos se renovam e pensar no amanhã não é
uma atitude solidária, mas sim egoísta.
c) Para muitos o valor da vida se perdeu. A arrogância, a cobiça e a luxúria
tomaram conta do coração deles e assim seguem destruindo a criação
de Deus.
d)

Ao destruir a natureza, a humanidade tomada pelo egoísmo dizima
vidas, rompendo os laços de fraternidade que tanto o Criador preza.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 288: O ser humano é responsável por tudo o que faz?
Leitor 1: O ser humano é responsável por tudo o que faz conscientemente e 25
de livre vontade. Ninguém pode ser (totalmente) julgado por algo que fez sob
pressão, medo, desconhecimento, influência de drogas ou poder de maus
hábitos. Quanto mais uma pessoa conhece o bem e atua no bem, tanto mais se
afasta da escravidão do pecado (Rm 6,17; 1 Cor 7,22).
Leitor 2: Deus sonha com tais pessoas livres, que assumem ou podem assumir a
responsabilidade por si mesmas, pelo seu meio e por todo o planeta. No entanto,
também ao que não é livre se dedica o amor misericordioso de Deus, que lhe
oferece a cada dia a oportunidade de se deixar libertar.

Dinâmica
Vivência do cuidar e ser cuidado.
Objetivo: propiciar um momento de descontração e interação dos membros do grupo.
Materiais: Aparelho de som, música instrumental.

Desenvolvimento:

1º passo: Em primeiro lugar, o facilitador solicita que os participantes fiquem
de pé. Em seguida, pede que faça um círculo de mãos dadas. Posteriormente,

cada um é estimulado a falar uma palavra de incentivo aos demais, como, por
exemplo, força, alegria, luz amor, etc.
2º passo: Ele solicita que as pessoas se dividam m grupos de três pessoas e se
espalhem pela sala (caso não haja número suficientes de pessoas, a dica e formar
um grupo de quatro pessoas). Inicialmente dois integrantes vão entrelaçar os
braços entre si, formando uma “cadeirinha”. Em seguida, carreguem o terceiro
por um determinado período. Para que todos sejam transportados, é importante
que haja um revezamento entre os integrantes dos grupos. Ao termino dessa
etapa, todos sentem em círculo.
3º passo: O facilitador solicita que todos fiquem de pé. E seguida, pede que deem
as mãos e agitem os braços por um determinado tempo, ao som da música
instrumental.
4º passo: Sentados e círculo, o facilitador vai estimulando os participantes a
compartilhar com os demais a experiência de cuidar ser cuidado.
Obs.: É importante que os participantes percebam que essa brincadeira não se
trata apenas de uma “corrida de cadeiras”, mas sim de um delicioso passeio nos
braços de outra pessoa. Quem não participar pode ficar apenas observando, sem
atrapalhar o desenvolvimento da atividade.
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Compromisso:
Animador: Jesus nos ensina que devemos ter zelo pela natureza, pois é presente
de Deus para nós. Como grupo, nosso compromisso é organizar um mutirão de
coleta de lixo na comunidade, prestando muita atenção nos lugares que possam
ser possíveis criadouros do mosquito da dengue. Esse mutirão pode ser realizado
em etapas: iniciando na nossa comunidade, na casa de alguém que necessite e
ficando a critério do grupo escolher o local, o dia e a hora.

Avaliação do Encontro:
O que levo do encontro de hoje para o seio da minha família? O que levo do
encontro de hoje para vida?

Oração ou Canto Final:
Todos: Ó Deus, fonte de toda a vida, te pedimos que venha em nosso auxílio: torne
nossas atitudes coerentes com o Evangelho, que a nossa vida de jovens seguidores
de Cristo sejam reflexo de suas ações. Não deixe nossos corações endurecidos
pelo egoísmo que corroem a nossa sociedade. Faça de nossos corações sensíveis
a sua Palavra que gera vida, para que juntos possamos construir um Reino de

solidariedade, justiça e paz, sem violência e a ganância que destroem a nossa
casa comum. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete! Providenciar para o próximo encontro o material para a dinâmica:
Cartolina, lápis de cor, lápis preto, borracha, tarjeta de papel, fita adesiva.

Anotações:
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5º Encontro
Em comunidade a Juventude aprende
a cuidar do mundo
Objetivo: Refletir que devemos viver a nossa juventude zelando a nossa vida com
o zelo de Deus.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem vindos! É com muita alegria, que nos reunimos
mais uma vez para refletirmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Para
iniciarmos o nosso encontro, vamos rezar juntos a oração da Campanha da
Fraternidade Ecumênica:
Todos: “Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso
planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e
28 em irmandade ecumênica,a corresponsabilidade na construção de um mundo
sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do
Evangelho, e com a opção pelos pobres, ilumine o nosso encontro com sua força
criadora. Amém.”

Dinâmica
O planeta ideal
Objetivo: Refletir com o grupo sobre a relação entre o ser humano e o Planeta
Terra, estimulando os participantes a imaginar um mundo melhor.
Material: Cartolina, lápis de cor, lápis preto, borracha, pedaço de papel, fita
adesiva.

Desenvolvimento:

1º passo: O facilitador incentiva os participantes a refletir sobre a situação entre o
ser humano e o Planeta Terra. Nesse momento, é importante que a participação
seja estimulada por opiniões sem questionamentos ou prejulgamentos em
relação ao ponto de vista dos participantes.
2º passo: Ele solicita que s participantes se reúnam em grupos para criar um
desenho sobre o Planeta Terra.

3º passo: Entregar uma tarjeta de papel aos participantes. Em seguida, pede que,
com o lápis de cor, escrevam uma frase resumindo quais são as melhores dádivas
que o ser humano pode oferecer à Terra para harmonizar sua convivência com
o Planeta. Ao final, as frases serão inseridas no desenho criado anteriormente.
4º passo: Com o grupo sentado em círculos, o facilitador propõe uma reflexão
sobre as contribuições oferecidas pela dinâmica e de modo estas podem ser
empregadas em seu dia-a-dia.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Jesus sempre foi cuidadoso com tudo e com todos. Seu amor lhe dava
sensibilidade para perceber quem precisava de alguma ajuda e Ele estava sempre
pronto a ajudar. Jesus nos ensina que o cuidado com a vida é mais importante do
que nossa ganância e egoísmo de acumularmos bens e agredirmos a natureza.
Leitor 1: Jesus, como o Bom Pastor, vai em busca da ovelha perdida, não vai
pela preocupação do prejuízo por perder uma ovelha, Ele vai porque ama e quer
cuidar de cada um com amor especial, que é o amor de Deus. Isso significa que
nós também temos que zelar do outro com o zelo de Deus.
Leitor 2: Jesus cuidou e zelou da vida até o último momento de sua vida terrena.
Mesmo depois de passar por tudo o que passou no caminho de sua paixão, no 29
alto do Calvário, ele ainda cuidou dos ladrões crucificados ao seu lado, cuidou de
sua mãe, entregando-a aos cuidados do seu discípulo amado.
Leitor 3: Estamos em um momento histórico que nós jovens somos convocados
a cuidar de nosso planeta combatendo todas as causas de destruição da vida.
Não basta ficar consertando o que foi estragado, é preciso evitar que continuem
destruindo a casa comum da humanidade da qual pertencemos.
Leitor 4: Além do que fazemos em nossa família e comunidade, devemos nos
empenhar juntos na formação de uma nova mentalidade que desperte todas as
pessoas para o amor e o cuidado com a vida em todas as suas dimensões.
Leitor 5: Por isso, nós jovens temos de ter o compromisso hoje de zelar pelo
mundo que habitamos. O amanhã pertence a nossos filhos e netos e, não zelar
pelo que temos hoje seria uma atitude egoísta diante das futuras gerações que
habitarão nosso planeta.

Iluminação Bíblica:
Animador: A Palavra de Deus nos ensina a cuidar de tudo e de todos, não pela
ambição, mas pelo gosto de defender e promover a vida, o dom mais precioso
de Deus. Nossa juventude tem o compromisso de, assim como Cristo, defender

a justiça e pregar a solidariedade, como nos ensina no Evangelho que iremos
proclamar:
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico: Lucas 15, 1-7

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Deus Pai, autor da criação, zela por suas criaturas para que elas vivam em
harmonia, trilhando assim os caminhos de uma vida plena. Na passagem
bíblica, Jesus ao notar que uma de suas ovelhas se perdeu, sai em busca dela
e a resgata.
a) A humanidade tem seguido o exemplo de Deus, cuidando e zelando
pelo bem comum de todos os seres viventes?
b) Assim como a ovelha perdida no deserto, muitos jovens se encontram
perdidos no mundo, longe do convívio do “Bom Pastor”. Como eu,
jovem, posso contribuir para que as ovelhas do Senhor não se percam
pelo caminho?
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c) “Quem de vós que, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as
noventa e nove no deserto e vai em busca da que se perdeu, ate encontrála?” (Lucas, 15, 4). Que mensagem Jesus nos deixa?
d) Quem de nós, hoje, esta pronto a buscar aquele irmão/irmã que está
afastado (a) do rebanho do Senhor?
2) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” e com a “iluminação
bíblica”, julgue as afirmações em verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.
a) Jesus, o Bom Pastor, não sai em busca da ovelha perdida por causa do
prejuízo terreno ou material, mas sim, porque ama todas suas ovelhas
e não quer que nenhuma se perca do caminho que nos leva ao reino de
Deus.
b) O Bom Pastor, Jesus, se alegra quando a ovelha que estava perdida volta
para a proximidade da luz de seus olhos, e garante que há maior júbilo
no céu por um só pecador que fizer penitência do que por noventa e
nove justos que não necessitam de arrependimento.
c) Além de curar as feridas que provocamos na mãe natureza, é preciso
evitar a degradação, tendo sempre como base a iluminação divina.
d) A conservação da natureza tem que surgir primeiramente pela ação do
governo e órgãos ambientais, somente depois nossas comunidades,
famílias devem trabalhar a conservação dos recursos naturais.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 44: Quem criou o mundo?
Leitor 1: Deus é que, para lá do tempo e do espaço, tirou o mundo do nada e
chamou todas as coisas à existência. Tudo quanto existe depende de Deus e tem,
assim, durabilidade no ser porque Deus quer que assim seja.
Leitor 2: A criação do mundo é, de certa forma, uma “obra comum” da Santíssima
Trindade. O Pai é o criador, o onipotente. O Filho é o sentido e o coração do
mundo: Por Ele e para Ele tudo foi criado (Cl 1,16).
Leitor 3: Só sabemos para que serve o mundo quando conhecemos Cristo; com
Ele compreendemos que o mundo tende para um fim: a Verdade, a Bondade e
a Beleza do Senhor. O Espírito Santo mantém tudo na existência; Ele é que “dá
vida”. (Jo 6, 63).

Compromisso:
Animador: Vocês sabiam que uma colher de óleo de cozinha que é jogada na
rede de esgoto contamina cerca de um litro de água quando o esgoto não é
tratado? E em nossas casas, qual o destino que é dado ao óleo de cozinha? O que 31
seria possível fazermos para dar um destino adequado ao óleo de nossas casas?
Vamos conversar um pouco e quem sabe descobrir alternativas para o destino do
óleo. Quem sabe até mesmo formas de reciclar, através de cooperativas ou até
mesmo fazendo sabão caseiro com as sobras desse óleo.

Avaliação do Encontro:
Destacar a importância de se cuidar da natureza e os cuidados que já podem ser
começados hoje.

Oração ou Canto Final:
Animador: Ficamos tristes ou aborrecidos quando alguém pisa em nossos jardins
e destrói o que construímos com amor. Maior dor acontece no coração de Deus
quando vê a humanidade destruindo o mundo que Ele criou com tanto amor e
dedicação.
Todos: Ensinai-nos, Senhor, a reconhecer o vosso amor em todas as criaturas.
Animador: Na beleza das flores, no canto dos pássaros, no sorriso das crianças,
no ardor de nossa juventude e na imensidão do Universo, nós vos contemplamos Senhor!

Todos: Que a força da Ressurreição de Cristo nos desperte para a defesa da vida.
Amém.
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete! Providenciar para o próximo encontro: pedaços de papel para a
oração inicial. Providenciar também a música “A Montanha” de Roberto Carlos
para o momento final.

Anotações:

32

6º Encontro
Juventude Unida por uma preocupação em comum a conservação dos nossos recursos naturais
Objetivo: Nesse encontro iremos refletir sobre a irresponsabilidade das ações
humanas frente à natureza, criação de Deus que somos chamados a preservar.
Material: Canetas e pedaços de papel para a oração inicial. Aparelho de som ou
caixa de som com a música “A montanha”, de Roberto Carlos.

Deus nos acolhe Oração / Dinâmica:
Animador: Todas as maravilhas da natureza são presente de Deus. Tudo de bom
que temos: a natureza, a água, os animais, plantas e tudo mais são dádivas de
Deus para nós seres humanos, que somos chamados a cuidar. Cada um pegará
um pedaço de papel e em círculo, vamos escrever aquilo que gostaríamos de
agradecer a Deus. Exemplo: “eu agradeço a Deus pela água porque ela é fonte de 33
vida...”. Colocaremos os nossos agradecimentos numa cesta no centro. No final,
depois que todos tiverem colocado no cesto ou caixa seu agradecimento, iremos
fazer uma oração coletiva espontânea, agradecendo a Deus todas as maravilhas
que ele nos concede.
No final, invocar o Espírito Santo para que ilumine o nosso encontro: Vinde
Espírito Santo...
Retomando o encontro anterior...
Animador: Vocês se lembram do encontro anterior? Vamos lembrar um pouco do
que ficou de mais importante de nossas discussões: o que te chamou a atenção?
Que ponto que você destacaria de aprendizado para sua vida? Se for o caso
retome os objetivos e alguns tópicos para relembrar.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Na Encíclica “Laudato Si” - que significa “Louvado sejas, meu Senhor”,
que é a expressão da contemplação de São Francisco de Assis a toda criação, o
Papa Francisco nos convida a repensarmos nossas atitudes diante da natureza.
Leitor 1: Assim como nós fomos criados e gerados por Deus, a natureza também é
criatura de Deus. Por isso, São Francisco nos recorda que a nossa casa comum (o

planeta terra) pode ser comparada, ora como uma irmã, com quem partilhamos
a mesma origem de Deus, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços,
cuidando de cada um de nós.
Leitor 2: A natureza é reflexo de Deus em nossas vidas. A água que brota nas
cabeceiras, o fruto que a terra produz, tudo isso manifesta em nós o zelo de Deus
em cuidar do ser humano. Porém, muitas vezes por ações humanas irresponsáveis
e abuso dos bens que Deus nos colocou a disposição gratuitamente, essa natureza
é machucada, ferida e clama contra o mal que lhe está sendo feito.
Leitor 3: A violência, que está presente no coração humano ferido pelo pecado,
vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos
seres vivos. Por isso, entre tantos que vivem nas periferias, clamando por justiça,
abandonados e maltratados, conta-se a terra, oprimida e devastada, que “geme
e sofre as dores do parto” (Rm 8,22).
Leitor 4: O Papa Francisco nos recorda que nós mesmos somos terra (no relato
da criação, Deus cria o homem da terra em Gn 2,7), o nosso corpo é constituído
pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água nos dá
vida, sustenta nosso corpo e refresca nos tempos de calor.
Leitor 5: Por isso, a conservação da natureza é fundamental para a manutenção
da nossa vida. É preciso que nós jovens, nos unamos diante de uma preocupação
34 comum a todos. Conscientizarmos sobre a importância da preservação da
natureza, é também zelarmos com o zelo de Deus e participarmos da sua criação.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico para inspirar o encontro: Rm 8, 20 – 23

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) “Pois a criação foi sujeita à vaidade (não voluntariamente, mas por vontade
daquele que a sujeitou)” (Romanos, 8, 20). Através de que ações e atitudes a
humanidade vaidosa tem sujeitado as criaturas de Deus?
2) “Pois sabemos que toda criação geme e sofre como que em dores de parto até
o presente dia” (Romanos, 8, 22). Quais são as dores que hoje a mãe natureza
sente? Que dores observamos nos nossos irmãos marginalizados pela cobiça
e vaidade dos poderosos desta terra?

3) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” e com a “iluminação
bíblica”, julgue as afirmações em verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.
a) O desmatamento, a poluição das águas, dos solos, a matança dos
animais, o envenenamento da vida são ações causadas à criação pela
humanidade. E a mesma criação aguarda com esperança o dia em que
será liberta do cativeiro e da corrupção.
b) A obra do Senhor foi feita em perfeita harmonia. Ao criar toda a natureza,
incluindo a humanidade, o criador ligou uma vida a outra, para que
assim cada ser criado dependesse um do outro. Entretanto, a cobiça, a
ambição e a vaidade subiram a cabeça dos homens e hoje eles se quer
respeitam a vida ao lado, esquecendo assim do Amor de Deus.
c) Não podemos acusar a humanidade pelos males que têm surgido na
natureza nos últimos tempos, afinal os homens apenas têm acelerado o
progresso, e questões ambientais não devem atrapalhar uma sociedade
que é justa para todas as criaturas de Deus.
d) A conservação dos recursos naturais não passa de uma ideologia criada
para marchar em sentido contrário ao progresso. Sendo quebrada essa
ideologia, sociedade e natureza caminharão para um futuro próspero.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 45: A ordem e as leis naturais também procedem
de Deus?
Leitor 1: Sim, também a ordem e as leis naturais pertencem à Criação de Deus.
O ser humano não é uma “folha em branco”. Ele está impregnado da ordem e
das leis ônticas que Deus inscreveu na Sua Criação - (significa as leis que regem a
existência humana, não apenas como seres constituídos pela cultura, mas como
criação de Deus).
Leitor 2: Um cristão não faz simplesmente “o que quer”. Ele sabe que provoca
danos a si mesmo e ao meio ambiente quando nega as leis naturais, quando
utiliza as coisas contra as suas regras e quando quer ser mais esperto que Deus,
o seu Criador. O ser humano exige demais de si quando se quer reformular
radicalmente.

Compromisso:
Animador: Para o próximo encontro, o nosso gesto concreto será visitar uma
nascente ou mesmo o rio que abastece a nossa comunidade. O importante dessa
visita é contemplar a maravilha de Deus que é a água, que brota das entranhas
da terra para nos dar vida.
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Dica: Organizar uma caminhada, um piquenique, convidar outros jovens ou
pessoas da comunidade.

Avaliação do Encontro:
Qual a mensagem que o encontro nos deixa? Porque e para que conservar os
bens da natureza?

Oração ou Canto Final:
Animador: Vamos encerrar o nosso encontro refletindo a música “A montanha,
de Roberto Carlos”. No final, cada um agradece a Deus o que mais tocar em seu
coração no momento.
Eu vou seguir uma luz lá no alto
Eu vou ouvir uma voz que me chama
Eu vou subir a montanha e ficar
Bem mais perto de Deus e rezar
Eu vou gritar para o mundo me ouvir e
acompanhar
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Toda a minha escalada e ajudar
A mostrar como é
O meu grito de amor e de fé
Eu vou pedir que as estrelas não parem de
brilhar
E as crianças não deixem de sorrir
E que os homens jamais
Se esqueçam de agradecer
Por isso eu digo
Obrigado, Senhor, por mais um dia
Obrigado, Senhor, que eu posso ver
Que seria de mim
Sem a fé que eu tenho em Você?
Por mais que eu sofra
Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore
Obrigado, Senhor, por eu saber
Que tudo isso me mostra
O caminho que leva a Você

Mais uma vez
Obrigado, Senhor, por outro dia
Obrigado, Senhor, que o sol nasceu
Obrigado, Senhor
Agradeço, obrigado, Senhor
Por isso eu digo
Obrigado, Senhor, pelas estrelas
Obrigado, Senhor, pelo sorriso
Obrigado, Senhor
Agradeço, obrigado, Senhor
Mais uma vez
Obrigado, Senhor, por um novo dia
Obrigado, Senhor, pela esperança
Obrigado, Senhor
Agradeço, obrigado, Senhor
Por isso eu digo
Obrigado, Senhor, pelo sorriso
Obrigado, senhor, pelo perdão
Obrigado, Senhor
Agradeço, obrigado, Senhor
Mais uma vez
Obrigado, senhor, pela natureza
Obrigado, Senhor, por tudo isso
Obrigado, Senhor
Agradeço, obrigado, Senhor

Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!

Anotações:
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7º Encontro
Toda a criação também louva ao Senhor
Objetivo: Nesse encontro iremos refletir sobre como todos os seres criados e nós
somos chamados a louvar ao Senhor.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem vindos! É com alegria que nos reunimos mais
uma vez para refletirmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Para iniciarmos
o nosso encontro, vamos rezar juntos a oração da Campanha da Fraternidade
Ecumênica:
Todos: “Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta,
morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade
ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo
38 para todos. No seguimento de Jesus, com a Alegria do Evangelho, e com a opção
pelos pobres, ilumine o nosso encontro com sua força criadora. Amém”.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Continuando nossa reflexão sobre os ensinamentos do Papa
Francisco em sua Encíclica (Carta) Louvor das Criaturas, no encontro de hoje
iremos aprofundar uma das formas de contemplarmos o amor de Deus: os seres
criados, a natureza e tudo o que nos circunda é manifestação de Deus para nossa
juventude.
Leitor 1: O Papa Francisco escolhe o nome “Francisco” para seu pontificado,
justamente por aquilo que São Francisco é: humilde, dedicado e zeloso com os
pobres e oprimidos. O santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no
campo da ecologia é amado até mesmo por muitos que não são cristãos. Em São
Francisco nós temos uma atenção especial pela criação de Deus e pelo cuidado
para com os mais pobres.
Leitor 2: São Francisco amava e era amado pela sua alegria, por sua generosidade
e coração universal. Vivia numa simplicidade de vida e numa harmonia com Deus,
com os outros e consigo mesmo. São Francisco inspira a nossa juventude em
muitos aspectos: a termos um coração generoso, aberto e puro, nos ensinando a
contemplarmos o amor de Deus que se manifesta também na natureza.

Leitor 3: Aprendendo a contemplar a natureza, zelando por ela com amor,
preservando e lutando pela causa do meio ambiente, nós estamos participando
desse universo maravilhoso criado por Deus, pois toda a natureza é manifestação
de Deus, como São Francisco nos ensina. Assim como acontece quando uma
pessoa se “enamora” por outra, a reação de São Francisco era também de
contemplação e admiração, pois ele louvava a Deus por todas as suas criaturas
e seres.
Leitor 4: Deus criou o mundo e todos os seres para viverem em harmonia plena e
nós participamos desse universo como criaturas criadas por Deus. É fundamental
que nos sintamos parte e em sintonia com toda a natureza, pois Deus está
presente nela. Cuidar da natureza é zelar com o amor de Deus.
Leitor 5: Por isso, nós jovens somos chamados a cuidar de tudo o que existe.
Quando presenciamos uma agressão à natureza, estamos presenciando uma
agressão ao próprio Deus que ali está manifestado em suas criaturas. As plantas,
animais e tudo mais também louvam ao Senhor (como vimos no cântico de
Daniel) e nós também somos chamados a louvar ao Senhor vivendo em harmonia
plena com todos os seres.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de 39
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico para inspirar o encontro: Daniel 3, 51 - 90

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) O profeta Daniel narra o acontecimento, onde três jovens vivendo uma situação
de provação elevam suas vozes e bendizem o nome de Deus.
a) Baseado na narrativa do profeta Daniel, tenho eu, jovem glorificado o
nome de Deus? De que forma, glorifico o nome de Deus?
b) Em que situações bendigo o nome de Deus? Apenas na dor e/ou nas
provações vividas, ou em todos os momentos?
2) Toda a criação é convidada a louvar e a bendizer o nome de Deus, incluindo
nós, Juventude. Seria o cuidar do irmão, o cuidar da mãe natureza uma maneira
de bendizer/louvar o nome do Senhor? Nossa juventude tem louvado a Deus
desta forma?

3) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” e com a “iluminação
bíblica”, julgue as afirmações em VERDADEIRAS ou FALSAS, justificando as falsas
(É para se ter atenção nas respostas!”).
a) Todas as criaturas devem louvar o Criador, incluindo a humanidade, uma
vez que Deus os criou e soprou sobre todos eles a brisa da vida.
b) Todo aquele que destrói, rouba, mata a criação divina, está agindo contra
o próprio Deus, dessa forma Deus se entristece, pois observa seus próprios
filhos se destruindo.
c) São Francisco em sua jornada neste mundo defendeu o cuidado para com
os doentes, onde trabalhou por muito tempo em um hospital de caridade. A
partir daí, ficou conhecido como o Santo dos doentes.
d) Daniel relata em seu livro que todas as criaturas devem louvar a Deus,
exceto os homens, uma vez que humanidade não deve ser considerada uma
criação divina.
e) Daniel narra que todas as obras do Senhor devem bendizer, louvar e exaltar
o nome de Deus eternamente, pois Deus é bendito e digno do mais alto louvor
de eterna glória.
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A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 48: Para que Deus criou o mundo?
Leitor 1: O mundo foi criado para a glória de Deus (Concílio Vaticano I, Dei Filius).
Leitor 2: Não há outro motivo para a Criação que não seja o amor. Nela se
manifesta a majestade e a glória de Deus. Louvar a Deus não significa, porém,
aplaudir o Criador.
Leitor 3: 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.
Animador: Artigo do Youcat nº 489: O que significa louvar a Deus?
Leitor 1: Deus não precisa de aplausos. Mas nós precisamos exprimir
espontaneamente a nossa alegria por Deus e o jubilo do nosso coração. Louvamos
Deus porque Ele existe e é bom. Assim, estamos já em harmonia com o louvor
eterno dos anjos e dos santos do Céu.

Compromisso:
Animador: A água é elemento fundamental da vida. Dela dependem todos os seres
vivos, principalmente nós humanos que somos constituídos essencialmente de
água. É preciso reconhecermos o carinho que Deus tem por nós, nos concedendo
a água em abundância. Vamos organizar até o próximo encontro a visita a uma
nascente de nossa comunidade, quem sabe uma caminhada ou um piquenique
próximo a esta nascente. O importante é vermos a vida que jorra em abundância
na água que brota das entranhas da terra e que demonstra o cuidado de Deus por
cada um de nós.

Avaliação do Encontro:
Destacar as principais ideias do encontro de hoje, e mencionar o porquê de se
juntar as demais criaturas para louvar a Deus.

Oração ou Canto Final:
Animador: Iremos concluir o nosso encontro louvando ao Senhor junto com
todas as suas criaturas, sendo inspirados pela oração de São Francisco:
Todos: «Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o
meu senhor irmão sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante
com grande esplendor: de Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu
Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e
belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento pelo ar, pela nuvem, pelo
sereno, e todo o tempo, com o qual, às tuas criaturas, dás o sustento. Louvado
sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite: ele é
belo e alegre, vigoroso e forte». Amém! Aleluia!
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete! O Animador deverá providenciar para a dinâmica do próximo
encontro: bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, uma esponja
e uma vasilha com água.
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8º Encontro
Deus nos comunica o seu amor
através da beleza de suas criaturas.
Objetivo: Neste encontro iremos refletir a comunicação do amor de Deus por meio
de todas as suas criaturas.
Importante: O animador deve estar preparado para animar o encontro, lendo
previamente todo o encontro e a dinâmica que se segue.

Deus nos acolhe:
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Animador: Sejamos todos bem vindos! É com alegria que nos reunimos mais
uma vez para refletirmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Para iniciarmos
o nosso encontro, vamos rezar juntos a oração da Campanha da Fraternidade
Ecumênica:
Todos: “Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta,
morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade
ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo
para todos. No seguimento de Jesus, com a Alegria do Evangelho, e com a opção
pelos pobres, ilumine o nosso encontro com sua força criadora. Amém”.

Dinâmica
Objetivo: Fazer o grupo refletir de que forma assimilamos a PALAVRA DE DEUS
em nossas vidas.
Material: Uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, uma
esponja e uma vasilha com água.

Desenvolvimento:

Primeiro se explica que a água é a palavra de Deus e que o objeto somos nós,
depois se coloca a água na vasilha. Dê um objeto para cada pessoa. Cada um vai
mergulhar um objeto de cada vez. Explique que a água é a Palavra de Deus e os
objetos somos nós.
Após retirar o giz da água, faça todos refletirem: o giz retém a água só para si, sem
repartir. E nós?
Retire o vidrinho de remédio cheio de água. Despeje de volta a vasilha toda a

água que ele se encheu. Reflita: o vidrinho tinha água só para passar para os
outros, mas sem guardar nada para si mesmo. E nós?
Retire a esponja e esprema-a. Reflita: a esponja absorve bem a água e mesmo
espremendo ela continua molhada.
Retire o isopor da água. Observem que o isopor flutua. Não retém água e nem é
capaz de molhar. Reflita: são como aqueles que leem a Palavra e não se deixam
penetrar por ela. Simplesmente ficam na superficialidade, sem se deixar encantar.
E nós?
Moral: Nós devemos ser como quem?
O isopor que é impermeável e a palavra não entra no nosso coração? Ser como
giz que recebe, mas não a compartilha com ninguém? Ser superficiais como o
vidro de remédio que se enche, mas rapidamente se esvazia? Não, nós devemos
ser como a esponja que facilmente absorve a palavra de Deus, compartilha, e
permanece com ela até o fim.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Deus nos fala pela beleza de suas criaturas. Contemplando as
criaturas de Deus, a natureza e tudo mais, estaremos contemplando também a
beleza de Deus, pois Deus está nos comunicando seu amor através de tudo o que
está ao nosso redor.
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Leitor 1: Mesmo insistindo na afirmação de que nós seres humanos fomos
criados à imagem e a semelhança de Deus, não podemos nos esquecer que cada
criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo criado é uma
linguagem do amor de Deus, expressão de seu cuidado e carinho por nós.
Leitor 2: O solo, a água, as montanhas, plantas e animais: tudo é carícia de
Deus. Cada um de nós guarda na memória cuja lembrança nos faz muito bem,
principalmente quem cresceu no meio de montes ou mesmo próximo ao mar.
Podemos sentir paz e harmonia quando lembramos, esse sentimento é carinho
de Deus por cada um de nós.
Leitor 3: Mesmo quem jogava bola numa praça de seu bairro, tomava banho
nos riachos, escalava morros e desfrutava de uma deliciosa fruta que a natureza
nos presenteia, são lembranças que fazem parte da nossa história, e a paz que
sentimos é a presença de Deus em cada um desses momentos especiais e únicos
de nossa vida.
Leitor 4: Deus se manifesta a nós em tudo o que está ao nosso redor. É importante
que nós, jovens, saibamos perceber e sentir a presença de Deus, silenciosa
e constante em todo o universo. Quando sentimos Deus se manifestar nas
pequenezas da natureza ao nosso redor, percebemos que Ele está sempre a nos
ensinar e a cuidar de cada um de nós com amor e carinho.

Iluminação Bíblica:
Animador: Nesse encontro serão dois textos bíblicos que irão iluminar nossa
reflexão, pois quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Dividir em 2 leitores:
Leitor 1: Sabedoria 13, 5 / Leitor 2: Rm 1, 20

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) Podemos observar nas iluminações bíblicas que ambos os textos nos traz a
mensagem que o poder de Deus se manifesta em suas criaturas. Quais elementos
da natureza na minha região que eu percebo a manifestação do poder de Deus?
2) A humanidade reconhece que as belezas naturais, elementos e criaturas da
natureza advém da manifestação do poder de Deus?
3) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” e com a “iluminação
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a) Ao escutar o belo canto das aves nas florestas, ao contemplar as abelhas
de flor a flor retirando seu alimento, ao sentir a brisa fresca e leve, podemos
contemplar a manifestação do poder de Deus.
b) Os ruídos dos trovões, a energia e a luz do sol, a magnitude e a força dos
oceanos, a agilidade dos ventos, o rugido das feras do campo demonstram o
poder e a força de Deus.
c) Nem todas as criaturas têm função na natureza. Muitas existem
simplesmente por existir, se caso desaparecessem do ambiente, de nada
afetaria o equilíbrio entre as diferentes criaturas de Deus.
d) No simples respirar, no gracioso despertar das criaturas, na vida que nasce
e em tantas outras situações observamos o poder de Deus, pois não há lugar
neste mundo onde se olhe e não se encontre alguma manifestação do poder
de Deus.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 20: Como podemos responder a Deus quando Ele
nos aborda?

Leitor 1: Responder a Deus significa crer n’Ele. Quem deseja crer precisa de um
coração que escuta (1Rs 3,9).
Leitor 2: Deus procura o contato conosco de múltiplas formas. Em cada encontro
humano, em cada experiência da Natureza que nos toca, em cada aparente
acaso, em cada desafio, em cada sofrimento...
Leitor 3: Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Ele fala-nos ainda mais
claramente quando se dirige a nós pela Sua Palavra ou pela voz da consciência.
Leitor 4: Ele trata-nos como amigos. Por isso, também nós, como amigos,
devemos corresponder-Lhe, crendo e confiando totalmente n’Ele, aprendendo a
Conhecê-l’O cada vez melhor e a aceitar sem reservas a Sua vontade.

Avaliação do Encontro:
Com quais atitudes em relação à natureza saio hoje desse encontro? O que levo
de importante do encontro para semear nos círculos de amigos?

Oração ou Canto Final:
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos 45
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!

Anotações:

9º Encontro
Deus nos chama a cuidar e zelar
por suas criaturas
Objetivo: Neste encontro refletiremos sobre a relação do homem e a natureza:
o pecado do egoísmo e da ganância que faz o homem explorar indevidamente
os recursos disponíveis na natureza, provocando desequilíbrios e rompendo a
harmonia que nós, homens, devemos ter com a natureza.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem vindos! É com alegria que nos reunimos mais
uma vez para refletirmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Para iniciarmos
o nosso encontro, vamos rezar juntos a oração da Campanha da Fraternidade
Ecumênica:
46 Todos: “Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta,

morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade
ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo
para todos. No seguimento de Jesus, com a Alegria do Evangelho, e com a opção
pelos pobres, ilumine o nosso encontro com sua força criadora. Amém”.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a relação do homem com
todas as criaturas criadas por Deus. As narrações da criação, no livro de Gênesis
contêm na sua linguagem simbólica e narrativa, grandes ensinamentos sobre a
existência humana e a sua relação com o mundo criado por Deus.
Leitor 1: O Livro do Gênesis, nos conta através das suas narrações que a existência
humana se baseia em três relações fundamentais que estão intimamente ligadas:
1º Relação com Deus; 2º relação com o próximo; 3º relação com a terra. Porém,
ao longo de nossa história essa relação se rompeu: elas deixaram de existir,
perderam o significado.
Leitor 2: A harmonia com o Criador, a humanidade e toda criação foi destruída
porque muitos de nós pretendeu ocupar o lugar de Deus, recusando-se a
reconhecer como criaturas limitadas e também criadas e amadas por Deus.
Essa ruptura também distorceu nossa relação com a natureza, pois, por nosso

egoísmo, deixamos de cultivar e cuidar da natureza e passamos a dominá-la,
explorando-a e retirando dela recursos sem o devido cuidado de preservação.
Leitor 3: O resultado desse egoísmo é que a relação, que originalmente deveria
ser de harmonia entre o homem e a natureza, transformou-se num conflito. É
importante que cada ser humano se reconheça também como criatura de Deus.
Não podemos deixar nosso egoísmo nos dominar, é importante preservamos as
criaturas de Deus, pois nós também fazemos parte dessa criação.
Leitor 4: E hoje o pecado manifesta-se, com toda a sua força de destruição,
nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, nos desmatamentos,
no abandono dos mais frágeis, na distribuição desigual de terra, na falta de
preservação da água, enfim, em todo ataque contra a natureza reside o pecado,
ou seja, a desobediência a Deus.

Iluminação Bíblica:
Animador: Nesse encontro serão dois os textos bíblicos que irão iluminar nossa
reflexão: o primeiro texto nos ajudará a descobrir o sentido de “dominar” a terra
e o segundo de “cultivar e guardar”.
Leitor 1: Gênesis 1, 28 / Leitor 2: Gênesis 2, 15
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Aprofundando o Ensinamento da Palavra
É importante saber que...
Animador: Nós cumprimos a missão de Deus na Criação, quando cuidamos
e zelamos da terra como um espaço vital, com suas leis biológicas, a sua
diversidade, a sua beleza natural e as suas crescentes riquezas. Dessa forma,
também as gerações futuras poderão viver sobre a terra. No livro do Gênese, Deus
diz ao homem e a mulher: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais
que se movam na terra” (Gênese, 1, 28). Dominar a terra não constitui um direito
absoluto de dispor arbitrariamente dos animais e das plantas, da natureza viva
e da não viva. Ser criado a Imagem de Deus significa que o ser humano cuida da
Criação como um pastor e agricultor.

Continuando o aprofundamento da palavra...

1) No ato da criação, Deus confiou suas criaturas ao homem para que ele as
guardasse dos perigos e também para que usufruísse conscientemente delas.
a) A humanidade tem resguardado as criaturas de Deus dos perigos? Que
perigos são esses que podem afetar a criação divina?

b) O que significa dizer: “Usufruir dos recursos naturais com consciência”.
Tenho vivido essa expressão?
2) Sabemos que hoje, nossa casa, o planeta Terra, apresenta uma população
mundial estimada em oito bilhões de pessoas e as estatísticas mostram que
este número pode aumentar ainda mais. Acredita-se que caso a população
mundial continue a crescer desenfreadamente, o planeta entrará em total
déficit devido à supersaturação de pessoas a depender dos recursos naturais.
a) É correto afirmar que a população deve crescer sem limites, pois Deus
nos diz: “Frutificai-vos e multiplicai-vos...” (Gênese 1, 28)? Com qual
sentido Deus noz diz: “Frutificai-vos e multiplicai-vos...”?
b) Como a população brasileira cresce hoje? Diminuiu ou aumentou a taxa
de crescimento populacional nesses últimos dez anos?
c) Seria um crescimento populacional consciente uma forma de cuidar,
resguardar os recursos da mãe natureza? Justifique sua resposta.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
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Animador: Artigo do Youcat nº 57: Como deve proceder o ser humano para com
os animais e as outras criaturas?
Leitor 1: O ser humano deve honrar o Criador nas criaturas, relacionando-se
com elas séria e cuidadosamente. Os seres humanos, os animais e as plantas
têm o mesmo Criador, que por amor os chamou a existência, daí que seja
profundamente humano o amor às criaturas, sobretudo aos animais.
Leitor 2: Embora seja permitido ao ser humano utilizar e alimentar-se de plantas
e animais, ele não os deve, porém, fustigar ou tratar barbaramente. Isso contradiz
a dignidade da Criação, tal como acontece com a exploração da terra quando
ocorre com cega avidez.

Compromisso:
Animador: Nesse encontro, nós refletimos sobre o chamado que Deus nos faz
para zelar e cuidar de suas criaturas. Porém, nós sabemos que nem sempre
isso acontece: muitos de nós, movidos pela ganância, destruímos a natureza e
não respeitamos as criaturas como presente de Deus. A proposta desse gesto
concreto será nosso grupo idealizar um gesto de consciencitização para ser
realizado em nossa comunidade. Vamos usar de nossa criatividade e pensar em
um pequena apresentação (teatro, encenação, dança), que poderá ser feita ao
final da Celebração da Palavra de nossa comunidade para a conscientização de
todos sobre a importância de zelar e proteger a natureza. Vamos pensar? Mãos a obra!

Avaliação do Encontro:
Mencionar o que mais chamou atenção no encontro, destacando o que mais
tocou o coração.

Oração ou Canto Final:
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete! Para o próximo encontro providenciar o material para dinâmica:
garrafa pet ou qualquer outra garrafa, pedaços de papel, caneta e uma surpresa
(algum brinde para aquele que fizer mais pontos na dinâmica).

Anotações:
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10º Encontro
O amor de Deus é a razão e o fundamento
de toda a criação
Objetivo: O amor de Deus se revela em toda a criação. Neste encontro, refletiremos
que toda a criação foi criada a partir do amor de Deus, que nos permite contemplar
e viver sua beleza em todas as suas criaturas.

Deus nos acolhe:
Animador: Sejamos todos bem vindos! É com alegria que nos reunimos mais
uma vez para refletirmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Para iniciarmos
o nosso encontro, vamos rezar juntos a oração da Campanha da Fraternidade
Ecumênica:
Todos: “Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta,
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ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo
para todos. No seguimento de Jesus, com a Alegria do Evangelho, e com a opção
pelos pobres, ilumine o nosso encontro com sua força criadora. Amém”.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Reza o Salmo 33 que a “Palavra do Senhor criou os céus”. Temos aqui
um sinal de que o mundo procede, não do caos e nem do acaso, mas de uma
decisão, que vem de Deus. Toda a criação pertence à ordem do amor, pois o amor
de Deus é a razão fundamental de toda a criação.
Leitor 1: Toda criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar e um
papel nesse mundo. Até mesmo a mais insignificante criatura aos nossos olhos é
objeto de amor do Pai. Para nós cristãos, a fé é um elemento essencial que nos
permite interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece: a vida
que está em todo lugar comunica a presença amorosa de Deus.
Leitor 2: Nós somos livres e essa liberdade pode ser uma chave para uma
contribuição inteligente para tornar o nosso mundo melhor. Porém, pode
acrescentar novos males, novas causas de sofrimentos, impedindo que a
“amorosidade” de Deus, seja contemplada por todos nós.

Leitor 3: Devemos usar o ardor de nossa juventude para vivermos em plena
harmonia com o Criador. Não devemos nos contaminar pelo egoísmo e sempre
lembrarmos que fazemos parte desse mundo criado e que, “agredindo” a
natureza, estamos prejudicando nossa própria casa, rompendo o ciclo de amor
de Deus por nós.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico para inspirar o encontro: Salmo 33 (32)

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) No salmo, observamos o poder da Palavra de Deus e o seu amor por suas
criaturas. Graças à palavra de Deus foram criados céu, terra, as águas e todos
os seres viventes, incluindo nós, seres humanos. A humanidade se sente
pertencente à criação divina? De que modo à humanidade contraria a Deus e
a sua criação?
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2) Que ações/atitudes nos leva a estar mais próximo do Amor de Deus e de sua
esplêndida criação?
3) Tenho consciência que ao agredir a natureza, além de prejudicar a criação,
acabo agredindo a mim próprio, minha família e amigos?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 59: Para que criou Deus o ser humano?
Leitor 1: Deus fez tudo para o ser humano. Deus criou o ser humano, “a única
criatura querida por Deus em si mesma” (Gaudium et spes, nº 24), para ser feliz.
Isso acontece à medida que ele conhece Deus, o ama, o serve e vive com gratidão
diante do seu Criador.
Leitor 2: A gratidão é o amor reconhecido. Quem é grato volta-se, na liberdade,
para o Autor do bem e começa com Ele uma relação nova e mais profunda. Deus
gostaria que conhecêssemos o Seu amor e vivêssemos desde já toda a nossa vida
numa relação com Ele. Esta relação permanece eternamente.

Dinâmica
Animador: Vamos nessa dinâmica descontrair um pouco: tudo o que é criado
por Deus, foi feito com amor e nos foi concedido a dádiva de participamos dessa
criação como criaturas feitas à imagem de Deus.
Material: Uma garrafa de refrigerante vazia e sete pedaços de papel e alguma
prenda para o final da dinâmica.

Desenvolvimento:

Recorte um pedaço de papel e em cada um escreva o que foi feito em cada dia da
criação, como se segue:
Primeiro dia: Criação do dia e da noite.
Segundo dia: Separação entre águas e céus
Terceiro dia: Formação de terra seca em meio às águas que chamou de mares. E
na terra seca fez nascerem árvores frutíferas, ervas e toda sorte de vegetais.
Quarto dia: Criação do sol, da lua e das estrelas.
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Sexto dia: Criação dos animais terrestres e do homem.
Sétimo dia: Descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera.
Depois pegue os papéis e pegue a garrafa de refrigerante (ou qualquer outra
garrafa) e coloque os papeis dentro dela. Todos os jovens deverão sentar-se no
chão em roda. Gire a garrafa rapidamente e quando ela parar estará apontada
para alguém. Este jovem abrirá e fará mímica para que os demais adivinhem
qual dos 7 dias ele tirou. Quem adivinhar ganha a vez de girar a garrafa e ganha 1
ponto. Ao final quem pontuar mais ganha o brinde. Se o grupo for grande, pode-se
dividir em pequenos grupos para facilitar. O importante é que todos participem.
Moral: Tudo que Deus faz é bom.

Compromisso:
Animador: Faz parte da nossa responsabilidade para com o planeta usarmos os
recursos que temos de maneira racional. Por isso, nessa semana vamos verificar
em nossas casas e também em nossa comunidade como se dá o consumo de
energia, e atentar-se para a possibilidade de reduzir o consumo (luzes acesas,
aparelhos elétricos ligados desnecessariamente, entre outros).

Avaliação do Encontro:
O que levo desse encontro para o seio da minha família, para os círculos de
amigos, para a sociedade, para a vida?

Oração ou Canto Final:
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete! Providenciar para o próximo encontro a música “Um vaso novo”.

Anotações:
53

11º Encontro
Deus sabe cuidar de nós
Objetivo: compreender a possibilidade de transformação nas mãos de Deus, como
o barro nas mãos do oleiro.

Deus nos acolhe:
Animador: Deus cuida de cada um de nós, e como oleiro, Ele vai nos “moldando”,
preenchendo-nos com seu amor e sua sabedoria. É preciso que nos deixemos
moldar por Deus como o oleiro. Vamos iniciar o nosso encontro refletindo a
música “Um Vaso Novo”.
Eu quero ser Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebre a minha vida e faça de novo
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Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo
Como tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro, e eu o vaso

Quebra a minha vida e faça de novo
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo
Eu quero ser Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebre a minha vida e faça de novo
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo...

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: “Eu estou nas mãos de Deus, como o barro nas mãos do oleiro”. Deus,
o Divino Oleiro, nos criou com todo carinho e quer a felicidade e a liberdade de
cada um. O ser humano depende da terra para viver. Como um cuidadoso Oleiro,
Deus toma o barro do solo e modela o ser humano à sua imagem e semelhança.
Leitor 1: O fato de sermos criados à imagem e semelhança do Divino Oleiro indica
que somos obra das mãos de Deus. Nossa existência é revelação do amor criativo
de Deus: e nós somos resultado desse amor! A certeza de sermos contemplados
pelo Divino Oleiro, pode fazer com que nos reconheçamos como obra ainda mais
querida de suas mãos.
Leitor 2: Podemos comparar Deus a um artista: o barro é matéria prima nas mãos
do artista e nós podemos ser comparados ao barro. É o artista que transforma o
barro em obra de arte. Deus nos marca com sua imagem e bondade tal como o
oleiro faz o vaso conforme a maneira de como o molda.

Leitor 3: Como o artista, o Divino Oleiro purifica o barro que somos e modela
a nossa vida. Ele dedica a cada um de nós sua afeição e seu jeito, como marcas
únicas presentes em cada um. O profeta Jeremias narra essa experiência,
contemplando um oleiro ao remodelar, refazer, construir e reconstruir um vaso.
Deus nos quer pessoas perfeitas, vasos perfeitos, em sintonia com seu amor,
justiça, paz, fraternidade, compaixão e perdão.
Leitor 4: Em vez de jogar fora o vaso estragado, o oleiro o refez. O profeta
Jeremias nos mostra então que Deus quer modelar-nos continuamente para
uma constante conversão de vida, para configurá-la com Jesus. Deus quer nos
transformar em “vasos de benção”, apesar de nossa realidade humana. Ele quer
ser força em nossa vida. É nosso porto seguro e estamos ancorados Nele.
Leitor 5: Enraizados no amor do divino oleiro, encontramos chão firme e a
segurança necessária para viver a nossa vocação enquanto cristãos, praticando o
amor e justiça que aprendemos de Jesus Cristo.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
Texto Bíblico - Jeremias 18, 1-6

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
Leitor 1 : Nas mãos de um oleiro, o barro responde à menos pressão e se deixa
modelar. Nós, contudo, raramente nos portamos assim. Discutimos com Deus e
resistimos à sua vontade, mesmo pedindo que a sua vontade seja feita assim na
terra como no céu.
Leitor 2: Nossas vidas não se encontram sujeitas a um destino cego, um acaso
invisível. Nossas vidas podem estar nas mãos do Deus todo poderoso. Ele nos
permite uma relação filial, ou seja, ele se revela como um bom Pai, demonstra
interesse pessoal em nossas vidas; Ele é o nosso oleiro.
Animador: Vamos aprofundar um pouco sobre como nós jovens devemos ser nas
mãos do oleiro que é nosso Deus.
1) No texto que acabamos de ouvir, o que profeta Jeremias relata?
2) Qual comparação Jeremias fez entre o agir do oleiro e o agir de Deus?
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3) Como colocar-me nas mãos de Deus, como um vaso em transformação?
4) Tenho deixado as mãos de Deus agir em meu ser?
5) O que me impede de ser esse barro nas mãos do oleiro? Existem amarras
que me prendem e me deixam “duro” a ponto das mãos do Divino Oleiro não
conseguirem me transformar? Quais?

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 49: Porventura Deus guia o mundo e a minha vida?
Leitor 1: Sim, mas de um modo misterioso. Deus conduz tudo ao seu
aperfeiçoamento, por caminhos que só Ele conhece. O que Ele criou não cai um
instante das Suas mãos.
Leitor 2: Deus atua nos grandes fatos da História como nos mais pequenos
acontecimentos da nossa vida pessoal; contudo, Ele não belisca a nossa
liberdade, como se fôssemos marionetes dos Seus planos eternos. Em Deus
vivemos, movemo-nos e existimos (At 17,28).
Leitor 3: Deus está presente em todas as vicissitudes da nossa vida, mesmo nas
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também escreve direito pelas linhas tortas da nossa vida. O que Ele nos tira e o
que nos dá, as situações em que Ele nos fortalece e as circunstâncias em que nos
põe à prova... tudo isto constitui ocasiões e sinais da sua vontade.

Meditação e Compromisso:
Animador: Individualmente, cada um deve refletir a frase: “Eu estou nas mãos de
Deus, como o barro nas mãos do oleiro”. Como gesto concreto, vamos pensar em
modos de como colocar-se ainda mais nas mãos de Deus.
Quais atitudes podemos realizar durante a semana que me permite deixar-se
moldar por Deus?
O que te impede de ser esse barro?
Vamos buscar ao longo dos dias até o próximo encontro deixar-nos modelar nas
mãos do Divino Oleiro, para que nada nos separe de Jesus cristo.

Avaliação do Encontro:
O que levo desse encontro para seio da minha família, para os círculos de amigos,
para a vida?

Oração ou Canto Final:
Animador: Rezemos juntos: Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Estivemos
reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!
Lembrete: Providenciar folha em branco, caneta, cartolinas ou craft para a
dinâmica do último encontro.

Anotações:
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12º Encontro
Jesus diz a Juventude: “Eu sou o Bom Pastor”
Objetivo: Identificar Jesus como o Bom Pastor, que acolhe e conduz cada jovem.

Deus nos acolhe:
Preparar o ambiente com vela, Bíblia, figura de Jesus Bom Pastor e um cartaz
com a frase: “Jesus é o meu pastor. Nada me falta” (Sl. 23, 1).

Dinâmica / Oração Inicial: Salmo da Vida
Animador: Nesse encontro iremos refletir sobre Jesus o Bom Pastor, que cuida
da nossa juventude com o zelo e o amor de Deus. Iremos iniciar o nosso encontro
com uma dinâmica que será também a oração: vamos compor o salmo da vida de
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Salmo da Vida

Objetivos: Definir a experiência de Deus na vida de cada integrante e agradecê-la.
Material: Folha em branco, cartolina (que podem ser coladas e emendadas de
forma a ficarem como).

Desenvolvimento:

1. O animador deve explicar a cada integrante de escrever na folha que recebeu
uma estrofe do salmo da vida. Pode ser um versículo de louvor, de súplica, de
agradecimento, de gratidão. Tem que ser curto.
2. O animador deve alertar o grupo de que experiências de dor e sofrimento
podem ser vistas como formas de crescimento e não simples acontecimentos
negativos.
3. Em seguida, os jovens devem se perguntar qual foi a experiência de Deus que
fizeram a partir dos acontecimentos descritos ou no decorrer de suas vidas. Dar
um tempo para cada um refletir sua caminhada.
4. Depois devem montar o salmo da vida. Cada um irá montar num painel ou
mesmo no centro da sala seu versículo. Pode-se fazer uma rodada para que
cada um fale a sua estrofe para melhor combinarem onde cada parte irá ficar. O

importante é a criatividade. Sugestão: Pode fazer numa folha em branco e colar
na cartolina ou cada jovem escreva seu versículo diretamente na folha.
5. Deve-se realizar o desenvolvimento dos salmos, em um ambiente de paz e
reflexão.
6. O animador deverá então propiciar para que cada jovem fale sobre seu versículo
e o sentimento que surge.
7. Depois que montar o salmo, todos os jovens devem rezar juntos o salmo que foi
composto com a contribuição de todos.
Sugestão: se montar um painel, pode até mesmo pensar em apresentar para a
comunidade no final da celebração ou deixar exposto perto do mural de avisos.
Refletir:
1. Como se sentiu compondo o versículo?
2. O que mais chamou a atenção?
3. Como tem sido a experiência com Deus?
5. Qual a importância Dele em nossas vidas?
6. Pode-se ainda comparar os salmos redigidos com os salmos bíblicos.

Deus nos chama a ver a realidade:
Animador: Nesse encontro de hoje, iremos refletir sobre como Jesus é o bom
pastor, que cuida de suas ovelhas. O pastor era um trabalhador muito comum no
tempo de Jesus, e quando Jesus falava para as multidões, costumava utilizar de
comparações para que o povo entendesse o que Ele queria dizer.
Leitor 1: Nas suas andanças pela Galiléia, ao pregar o Reino de Deus, Jesus se
revela como um Bom Pastor, e nós, as ovelhas. Ele disse: “Eu sou o Bom Pastor.
Conheço minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem” (Jo 10,14). Essa parábola
serviu para expressar aquilo que Deus é na sua relação com a pessoa: o cuidado,
o carinho e a ternura que ele tem por cada jovem.
Leitor 2: O pastor cuidava com muito carinho de suas ovelhas, as guardava do
perigo, levava para as pastagens, e quando uma ovelha se perdia, por ser um
animal frágil e que pouco enxerga, ele era capaz de deixar as outras e ir atrás
desta que se perdeu. O pastor também cuida da ovelha ferida, dando-lhe os
cuidados necessários para continuar sua jornada. E as ovelhas conheciam o
pastor e atendiam quando este as chamava pelo nome.
Leitor 3: Jesus é o nosso pastor. Como ovelhas também somos pastoreados
por seu amor. Nós jovens, que formamos um grande rebanho, necessitamos
desse cuidado que vem do amor de Jesus por cada um de nós. Mesmo saindo
do rebanho, estando feridos, Ele está a zelar por nós como o pastor zela por seu
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rebanho. Este amor de Jesus Bom Pastor é a tradução da vontade e do amor do
Pai à toda a humanidade.
Leitor 4: Muitos jovens, por conta de suas vontades e aspirações, acabam saindo
do rebanho, se perdendo em “outras pastagens” que não são de Deus. Mas em
Jesus Bom Pastor, nós temos a certeza de que Ele vai ao encontro das ovelhas
perdidas e feridas, chama a cada uma pelo nome, querendo sempre o bem e até
mesmo dando a sua própria vida a todos os que aceitam a sua proposta de amor.
Leitor 5: Jesus, o Bom Pastor, quer conviver com suas ovelhas, chamar a cada
um por seu nome, caminhar na frente delas, cuidar de todas as que estão feridas.
Jesus tem palavras de vida para todos os jovens como o pastor que cuida de suas
ovelhas. Jesus é plenamente “bom”, entregando-se por suas ovelhas, aceitando
a cruz. Nossa juventude faz parte de um mesmo rebanho, cujo pastor é Cristo.

Iluminação Bíblica:
Animador: Quando abrimos a Bíblia para uma leitura atenta, sentimos a Luz de
Deus a nos despertar para a vida.
Canto para aclamarmos a Palavra: a escolher.
60 Texto Bíblico - João 10, 1-6.

Aprofundando o Ensinamento da Palavra
1) De quem o texto está falando?
2) O que Jesus disse sobre os que não entram pela porta?
3) Qual a atitude do Bom Pastor?
4) Por que as ovelhas seguem a voz do Pastor?
5) A juventude tem escutado e seguido a voz do “Bom Pastor”? Quais são os
“ladrões” “salteadores” de hoje que têm dispersado a juventude da voz de Jesus?
6) De acordo com o “Deus nos chama a ver a realidade” com a “iluminação
bíblica”, e com o conhecimento próprio, julgue as afirmações em verdadeiras ou
falsas, justificando as falsas.
a) O “Bom Pastor” sempre está atento as suas ovelhas, procura sempre
resguardá-las do perigo, cura as feridas causadas pelos espinhos do
caminho, dá de beber as suas ovelhas da água da vida que brota e jorra
diretamente do seu coração de “Bom Pastor”.

b) Os salteadores estão ao derredor do aprisco das ovelhas, esperando
uma chance, um descuido das ovelhas para assim ceifá-las, contudo, ao
redor está o “Bom Pastor”, com seu cajado ele afasta o perigo e com sua
doce voz conduz as ovelhas a campinas verdejantes e seguras.
c) As ovelhas que se perderam no caminho estão sob domínio dos
salteadores, embora elas consigam escapar da prisão não serão mais
aceitas no rebanho do “Bom Pastor”.
d) As ovelhas do “Bom Pastor” ao notarem uma voz estranha, se afastam e
seguem em direção da voz de Jesus, ao seu lado encontram paz, amor
e alegria. Toda ovelha que se aproxima e segue a voz de Jesus, o “Bom
Pastor” tem a vida eterna e jamais sentirá fome ou sede, pois o próprio
“Bom Pastor” é o alimento e a bebida.

A Igreja caminha conosco (Youcat)
Animador: Artigo do Youcat nº 314: Como sabemos que Deus é misericordioso?
Leitor 1: Em muitas passagens da Sagrada Escritura, Deus mostra-se
misericordioso, especialmente na parábola do Pai misericordioso (Lc 15, 11-32),
que vai ao encontro do filho perdido e o acolhe incondicionalmente, para celebrar
com ele a alegre festa do reencontro e da reconciliação.
Leitor 2: Já no Antigo Testamento Deus fala pelo profeta Ezequiel: “Não tenho
prazer na morte do culpado, mas em que ele se converta do seu caminho e viva”.
(Ez 33, 11). Jesus é enviado às “ovelhas perdidas da Casa de Israel” (Mt 15, 24),
e Ele sabe que “não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que
estão doentes” (Mt 9, 12).
Leitor 3: Por isso, Ele come com os publicanos e os pecadores, antes de
interpretar a Sua morte, no fim da Sua vida terrena, como uma iniciativa do amor
misericordioso de Deus: “Este é o Meu sangue, o sangue da aliança, derramado
pela multidão, para remissão dos pecados” (Mt 26, 28).

Compromisso:
Animador: Assim como Jesus é o Bom Pastor que cuida de suas ovelhas, nós
jovens devemos nos espelhar no exemplo de nosso Mestre, como discípulos
seguidores. Por isso, nosso último gesto concreto será realizar um ato de caridade
com alguém que esteja precisando. Quem está passando nesse momento por
momento difícil? Quem em nossa comunidade precisa de um apoio? Vamos ser
solidários e manifestar a nossa solidariedade assim como Jesus o fez: pode ser
uma visita, uma oração na casa de um enfermo, uma campanha de alimentos.
Mãos a obra!
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Avaliação do Encontro:
Quais mensagens o Bom Pastor nos deixa no último encontro desta cartilha?
Como semear essas mensagens na sociedade?

Oração ou Canto Final:
Animador: Rezemos juntos a oração ao Jesus Bom Pastor:

Oração ao Bom Pastor
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“Ó Jesus, meu bom Pastor
Que aflito vos fatigastes à procura
Da ovelha extraviada e ferida
E que, ao encontrá-la,
A apertastes contra o peito e a carregastes
Sobre os ombros,
E depois cuidastes das suas feridas;
Eis-me aqui, na vossa presença.
Eu sou a ovelha ferida.
Meu corpo sofre de grave enfermidade.
Meu bom Pastor!
Sei que vós podeis curar-me
Porque tudo podeis.
Se eu ficar curado,
Muito vos agradeço,
Mas se quiserdes que eu fique assim,
Seja feita a vossa vontade!
Eu sei que tendes um afeto especial
Pelas vossas ovelhas feridas.
Eu quero corresponder ao vosso amor,
Esquecendo a minha doença
E utilizando os membros que ainda posso movimentar
Para praticar o bem e fazer tudo o que puder
Para ajudar meus irmãos
A superar as suas dificuldades
E os desânimos.”
Amém.
Animador: Estivemos reunidos em nome da Trindade Santa: Em Nome do Pai...
Animador: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Graças a Deus!

anexos
Desvendando o significado de alguns termos...
Biodiversidade - é a grande variedade de formas de vida (animais e
vegetais) que são encontradas nos mais diferentes ambientes. A palavra
biodiversidade é formada da união do radical grego “bio” (que significa
vida) mais a palavra “diversidade” (que significa variedade).
Conservação - é o conjunto de ações planejadas para o manejo e
utilização sustentada dos recursos naturais, a um nível ótimo de
rendimento e preservação da diversidade biológica.
Ecologia - é uma ciência (ramo da Biologia) que estuda os seres vivos e
suas interações com o meio ambiente onde vivem. É uma palavra que
deriva do grego, onde “oikos” significa casa e “logos” significa estudo.
Recursos naturais - São os bens que são extraídos da natureza de forma
direta ou indireta, e são transformados para a utilização na vida do ser
humano. Ex: água, ar, solo, animais, plantas e etc.
Sustentável - Que se pode sustentar, mantendo-se constante ou estável
por um longo período.
Obs: O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de
atender às necessidades das futuras gerações.
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Sugestão de Cantos Diversos
Envia Tua palavra
Envia Tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer a esperança aos
pobres libertação.
Tua palavra de vida, é como a chuva que cai,
que torno o solo fecundo, que faz nascer a semente.
É água viva da fonte, que faz florir o deserto,
é uma luz no horizonte é novo caminho aberto.

Como são belos
Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. Como são belos os
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pés do mensageiro, que anuncia o Senhor.
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor (2x)
O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está, Ele está. Bem junto a
nós Teu corpo Santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está.

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

O meu Espírito conduz
O meu Espírito conduz,
quem ouve a voz do Filho meu.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x)
Quem der testemunho de Mim,
diante dos homens dos tronos.
Não tema o que possa dizer,
que o Meu Espírito mesmo dirá

Buscai primeiro
Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia!
Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra,
Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia!
Se vos perseguem por causa de Mim, não esqueçais o porquê.
Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia!

ALELUIA, QUANDO ESTAMOS UNIDOS
Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x)
Quando estamos unidos, estás entre nós
e nos falarás de Tua vida.
Este nosso mundo sentido terá,
se Tua palavra o renovar.

DEIXA A LUZ DO CÉU
Tu anseias, eu bem sei, por salvação,
tens desejo de banir a escuridão.
Abre pois, de par em par teu coração e
deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas
do teu coração. E deixa a luz do céu entrar.
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Cristo, a luz do céu em ti, que habitar,
paras trevas do pecado dissipar.
Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz
do céu entrar.
Que alegria andar ao brilho dessa luz.
Vida eterna e paz no coração produz.
Oh! Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a
luz do céu entrar.

A bíblia é a palavra de Deus
A bíblia é a palavra de Deus semeada no
meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver
num mundo novo.
Deus é bom, nos ensina a viver.
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Nos revela o caminho as seguir.
Só no amor partilhando seus dons,
Sua presença iremos sentir.
Somos povo, o povo de Deus, e formamos
o Reino de irmãos.
E a palavra que viva nos guia e alimenta
a nossa união.

TE AMAREI
Me chamaste para caminhar na vida contigo,
decidi para sempre segui-te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem
lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro
a paz e a alegria bem perto de Ti (2x)

Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga
esconder-me, ir longe de Ti, mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem saudades de Ti.
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário,
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.

SENHOR, QUEM ENTRARÁ
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (2x)
Quem tem as mãos limpas, e o coração puro,
quem não é vaidoso, e sabe amar. (2x)
Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar? (2x)
Ó dá-me mãos limpas, e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a
amar. (2x)
Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. (2x)
Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. (2x)

EIS-ME AQUI SENHOR
Eis me aqui Senhor (2x)
Pra fazer Sua vontade , pra viver do
Teu amor (2x). Eis me aqui Senhor.
O Senhor é meu Pastor e me conduz,
por caminhos nunca vistos me enviou.
Sou chamado a ser fermento,
sal e luz e por isso aqui estou, aqui estou.
Ele pôs em minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador,
da história e da vida do meu povo
e por isso respondi aqui estou.
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MESTRE
Mestre, bom é estarmos aqui,
reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amos,
nós viemos ao Monte Tabor para em Te repousar.
E nós cantaremos a mesma canção,
unidos no mesmo coração (2x)
Mestre, ao sairmos daqui,
nós iremos Teus passos seguir, com sementes nas mãos.
Mestre, nos queremos plantar o
Teu Reino em todo lugar e crescer como irmãos.

Toda bíblia é comunicação
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Toda bíblia é comunicação

Ele é vida e verdade

De um Deus amor, de um Deus irmão

a suprema caridade

É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração

Os profetas sempre mostram
A vontade do senhor

Jesus Cristo é a palavra

Precisamos ser profetas

Pura imagem de Deus Pai

Para o mundo ser melhor

Palavra de Salvação
Palavra de salvação somente o céu

Por mais difícil de se praticar

tem pra dar

Tua palavra queremos guardar

Por isso meu coração se abre para
escutar

Com Simão Pedro diremos também
Que não é fácil dizer sempre amém

Por mais difícil que seja seguir

Mas não há outro na Terra e no céu

Tua palavra queremos ouvir

Mais companheiro, mais santo e fiel

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

Fala Senhor
Fala, Senhor (fala, Senhor)

Penetra e não morre,

Palavra de fraternidade!

Não seca jamais

Fala, Senhor (fala, Senhor)
És luz da humanidade!

A tua Palavra
Que a terra alcança

A tua Palavra

É luz, esperança

É fonte que corre,

Que faz caminhar

Fala Senhor, fala Senhor
A árvore plantada

Fala Senhor, Fala Senhor

Na beira do Rio
Pode vir à seca ela não murchará

Aonde posso ir longe do teu espírito

Pois suas raízes estão perto da água

Aonde posso ir longe do teu olhar

Mesmo no calor do sol ela dará frutos

Se subir até os céus ali estará
Se descer a mansão dos mortos lá
estará também
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