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Encontro de Lançamento da  
Jornada do Jovem Missionário 2016 

  
Objetivo: Introduzir a temática do ano “Educar para o Bem Viver” e apresentar o 
projeto Iniciação a Vida Cristã 

Celebração da Luz 

Material: Bíblia, velas para cada participante e círio pascal. 

Ambientação: No centro da sala, em destaque, coloca-se o círio.  

Orientação: Para a celebração, deve-se escolher um dirigente, três leitores e um jovem 
para representar Jesus Cristo. Divide-se os jovens em 6 pequenos grupos. Cada grupo 
corresponde a um dia da criação. Motiva-se que cada missionário reze determinado dia 
da criação que representa. Por exemplo: se no primeiro dia Deus criou a terra, os 
participantes do grupo um procurarão fazer parte da maravilha que é ser Céu ou Terra. 

Passo 1: A sala deverá estar escura e acessa somente a vela central. As demais velas 
que se encontram com cada participante se acenderão conforme a leitora do texto 
bíblico. Velas do grupo um, acenderão no dia um, e assim respectivamente.  

Dirigente: Iniciemos nossa celebração, manifestando que Deus é comunidade e nos 
reúne em Nome do Pai, do Filho e Do Espírito Santo. Cada um de nós faz parte de um 
pequeno grupo que representa um dia da Criação. Mergulhemo-nos nesta maravilhosa 
realidade de sermos criados no amor de Deus. Na medida em que forem lidos os dias da 
criação, as pessoas do número do dia mencionado deverão se aproximar do Círio acesso 
e acender as velas, em sinal de presença do amor e da luz de Deus em sua vida.  

Leitor 01: Gênesis 1,1 a 2,4  
 
Leitura pausada, em silêncio após cada dia da criação, permitindo que as pessoas acendam as suas velas. Depois da 
Leitura, quando todos já tiverem com as suas velas acesas, motivar aos participantes a partilharem o que significou o 
dia da Criação que vivenciaram representava. 
 
Dirigente: O amor de Deus presente na criação é sufocado pelo egoísmo do homem e 
da mulher. Agora iremos representar a participação de cada pessoa na ruptura do plano 
de Deus, do mesmo modo que representamos o dia da Criação. Ao apagar as velas 
quando solicitados, representaremos nosso distanciamento do Reino. 

Conforme forem lidos os dias do antigênese, as pessoas do número do dia mencionado apagarão as suas velas, em 
sinal de ruptura com Deus e com os outros homens. Serão as trevas do egoísmo entrando na nossa vida.  

Leitor 2: Perto do fim dos tempos, o homem quis viver só, longe do Deus que o criou. 
Assumiu-se como absoluto e senhor de toda a terra. A terra era bela e fértil, a luz 
brilhava nas montanhas e nos mares. A terra estava cheia de vida, o azul do céu 



resplandecia e o ar era puro. Disse o homem: “dividamos então o céu e a terra para que 
alguns possuam todo o poder sobre o céu e outros sobre a terra. Que a ganância dê 
origem a discórdia e lutas, e assim o sangue humano seja derramado sobre a terra”. E 
assim foi a Primeira Noite antes do Fim. (Grupo do 1º dia apaga as velas).  

Leitor 1: O homem disse: “tomemos o céu para que ele seja cinzento, cheio de fumaças 
e gases venenosos e que o ar seja poluído. Lancemos na aurora foguetes, aviões e 
bombas ‘inteligentes’”. E assim se fez. O homem achou que assim era melhor. As 
pessoas começam a utilizar máscaras antigases. Foi a Segunda Noite, antes do fim. 
(Grupo do 2º dia apaga as velas).  

Leitor 2: O homem disse: “que as águas sobre a face da terra se encham de navios, de 
produtos químicos e de lixo das cidades. Que naveguem nas águas, no fundo dos 
oceanos, submarinhos atômicos capazes de poluir e destruir povos sobre a terra. E o 
homem afirmou: "acabamos com o verde das florestas. Coloquemos no seu lugar 
plantas que geram mais lucro, prédios que acumulem riquezas e asfalto, para que não 
nasçam mais plantas”. E assim se fez. Os homens ficaram encantados com o “avanço” 
conquistado. Foi a Terceira Noite antes do Fim. (Grupo do 3º dia apaga suas velas).  

Leitor 1: O homem disse: “não nos importemos mais com o sol, com as estrelas ou que 
a luz perca o seu encanto. Façamos nós mesmos os nossos luzeiros, e que sejam 
coloridos, para que brilhem nas noites de nossas cidades. E que as bombas sejam 
lançadas ao céu, para fazer o mesmo clarão das noites de tempestade”. E assim se fez. O 
homem abafou o encanto da lua e das estrelas e, no seu lugar, colocou satélites espiões. 
O homem viu tudo o que tinha feito e ficou orgulhoso de sua façanha. Foi a Quarta 
noite antes do Fim. (Grupo do 4º dia apaga sua vela).  

Leitor 2: O homem disse: “tomemos todos os peixes das águas e os animais das 
florestas. Que a pesca seja permitida em todos os tempos, por esporte, necessidade ou 
crueldade. Joguemos petróleo e veneno no mar, para que assim os peixes morram 
envenenados e as praias fiquem mal cheirosas e poluídas. Que os crimes contra os rios e 
mares sejam esquecidos e arquivados por nossos responsáveis políticos. E disse ainda 
mais: criemos um esporte entre os homens, para que possamos matar as aves do céu, e 
que seja o vencedor aquele que mais aves conseguir matar ou abater.” E assim se fez. O 
homem viu que assim era melhor, foi a Quinta Noite Antes do Fim. (Grupo do 5º dia 
apaga sua vela). 

Leitor 1:  Disse o homem: “cacemos à vontade, os animais da floresta, façamos tapetes, 
calçados e roupas com a sua pele. E aqueles que ainda sobrarem, serão trancados, 
domesticados, sirvam de lazer e experiências de laboratório”. E por fim gritou sem 
pudor: “façamos um grande deus á nossa e semelhança. Que ele abençoe tudo o que nós 
fizemos, esteja a serviço de nossas ideologias e projetos, sirva de acomodação para 
homens, tomando várias formas na vida das pessoas. Que cada um possua seu próprio 
deus, seja o deus do lucro e da ganância, da técnica, do poder ou do prazer. Que estes 
deuses dominem o homem e o façam cada vez mais egoísta”. E assim foi. Foi a sexta 
noite, antes do fim. (Grupo do 6º dia apaga sua vela). 



Leitor 2: Na sétima noite, o homem ficou só, cansado e vazio. Não havia nada sobre a 
face da terra. Um frio e um tremor o envolveram por toda parte. Só havia ódio, 
discórdia e morte. No meio daquela solidão quase infinita, caiu o ódio. Foi quando a 
humanidade atingiu seus objetivos, mas também foi o fim do homem. Veio então a 
ventania ensurdecedora, arrastando o nada que havia ficado. Uma escuridão espantosa 
tomou conta de tudo. Era o caos! Depois se fez um silêncio encantador, uma brisa suave 
começava a passar... era o Espírito de Deus pairando novamente sobre a terra!  

Silêncio para meditação. Após, o dirigente motiva as pessoas a pedirem perdão a partir do antigênese que 
vivenciaram.  

Dirigente: Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e bondade. Ele perdoa os 
nossos pecados. O despertar do amor nos leva a transfigurar tudo. Escutemos a palavra 
de Deus.  

Leitor 01: Isaías 9,1-6  

O dirigente comenta o sobre a leitura e ressalta o amor de Deus. Entoa-se um canto e, a medida que vão cantando, 
alguém vestido de Jesus se aproxima do Círio, que ficou acesso, pega-o e acende as velas.  

Canto 

Utopia  
Zé Vicente 
 
Quando o dia da paz renascer, 
Quando o Sol da esperança brilhar, 
eu vou cantar. 
 
Quando o povo nas ruas sorrir, 
e a roseira de novo florir, 
eu vou cantar. 
 
Quando as cercas caírem do chão, 
Quando as mesas se encherem de pão, 
eu vou cantar. 
 
Quando os muros que cercam os 
jardins, 
destruídos, então 
os jasmins vão perfumar. 
 
 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção, 
cantada de novo, 
No olhar da gente a certeza do irmão, 
reinado do povo (2x) 
 
Quando as armas da destruição, 
destruídas em cada nação 
eu vou sonhar, 
e o decreto que encerra a opressão, 
assinado só no coração vai triunfar 
 
Quando a voz da verdade se ouvir 
e a mentira não mais existir, 
será enfim, 
tempo novo de eterna justiça, 
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça 
vai ser assim 
 
Vai ser tão bonito se ouvir a canção, 
cantada de novo, 
No olhar da gente a certeza do irmão, 
reinado do povo 

 

 

 

 



Apresentação do material pelo coordenador ao grupo 

Pode-se utilizar o livro Subsídio para Assessores. O subsídio possui todo o projeto para 
a JM 2016.  

O ano de 2016 

Os grupos de Juventude Missionária são convidados a assumir o espírito proposto pelo 
papa Francisco na encíclica Laudato Si’, tendo por exercício constante aperfeiçoar a 
opção preferencial pelos pobres. Para sabermos se nossos grupos estão fiéis a essa 
proposta do humilde Francisco, precisamos nos perguntar: como visualizamos a 
Juventude Missionária para os próximos três anos? Que identidade queremos e como 
podemos contribuir para as nossas comunidades e para a missão universal?  

Assim, a partir de reflexões de coordenadores estaduais e contribuições de muitos que 
sonham a JM do Brasil, pensamos o material que tem por objetivo provocar novas 
reflexões sobre o papel da Juventude Missionária nessa revolução cultural.  

Nesses 10 anos realizamos muitas coisas, contudo, com audácia e criatividade 
precisamos avançar e nos comprometer ainda mais. Precisamos amadurecer a nossa 
caminhada por meio de um compromisso radical com o Reino de Deus. Por esse 
objetivo, iniciamos, em 2015, a Jornada do Jovem Missionário, itinerário formativo que 
consiste em roteiros de encontros para os grupos de base. Este tem por objetivo 
fortalecer a espiritualidade e o carisma da Juventude Missionária.  

É nessa dinâmica que a secretaria nacional da Propagação da Fé quer atuar em 2016, na 
oferta de materiais que sejam os fios condutores para que os jovens sejam protagonistas 
no tecer de sua história, da vida no grupo, da caminhada da Igreja e da transformação da 
sociedade. É uma proposta que almeja educar para a fé, em sua mundialidade e, assim, 
permitir um verdadeiro encontro, seguimento e anúncio de Jesus de Nazaré. 

Lembramos que, ao recuperar a encíclica Laudato Si’ como temática para o ano, a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica e a Campanha Missionária chamam os grupos a 
debater a Cultura do Bem Viver, e também a fazer uma conversão que possibilite uma 
convivência harmônica com a natureza e com os irmãos. Refletir sobre a cultura do 
Bem Viver (Sumak kawsay) traz questionamentos sobre o nosso modo de enxergar o 
mundo e aponta um modo democrático e harmônico de relacionar-se com o outro, 
comigo mesmo, com a natureza e com o Criador. 

Introdução da temática: vídeo 02 do DVD 

O vídeo: O segundo vídeo do DVD que acompanha o material da Juventude 
Missionária para o ano de 2016 apresenta a encíclica Laudato Si, escrita pelo papa 
Francisco. O vídeo de oito minutos inicia explicando o que é uma encíclica; segue ao 
explicar a estrutura e o método utilizado pelo papa nesta carta endereçada a 
humanidade. A produção conta com teólogos, filósofos, cientistas, religiosos, e outros 
especialistas que ajudam a compreender o tema do cuidado com o planeta. Assistir este 
segundo vídeo do DVD ajudará os grupos a emergirem na temática “Educar para o Bem 
Viver”.  



 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1 - A ESCUTA 

Tema do Módulo: O que está acontecendo com a nossa casa? 

Objetivo: aguçar a sensibilidade dos jovens para reconhecer as causas das crises e suas 
dimensões humanas, sociais e ambientais. 

Reflexão: «Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças 
que estão a crescer?»(160). Este interrogativo é a base da Encíclica Laudato Si’, do 
Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Neste primeiro módulo os grupos de 
Juventude Missionária são convidados à introdução na Laudato Si’. Nestes dois temas 
somos chamados a nos perguntar «Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e 
lutamos? Que necessidade tem de nós esta Terra? Francisco responde: « Se não pulsa 
nelas estas perguntas de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam 
surtir efeitos importantes».  No capítulo primeiro, a ser estudado no primeiro tema do 
primeiro módulo, apresenta-se as mais recentes aquisições científicas em matéria 
ambiental como modo de ouvir o grito da criação. Neste capítulo, o papa vai além ao 
reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem 
social, devendo integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o 
clamor da terra como o clamor dos pobres (LS 49). No segundo tema que estudará o 
capítulo segundo da encíclica, se buscará trazer elementos de consciência de uma 
comunhão universal: « criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e 
formamos uma espécie de família universal, […] que nos impele a um respeito sagrado, 
amoroso e humilde » (LS 89). 

  



1º ENCONTRO -VER 

Tema 1: Ouvir os gritos da criação 

Objetivo: Compreender e trazer para o círculo do grupo as causas das crises humana, 
social, ambiental. Perceber a urgência de mudar o estilo de vida ao repensar o modo de  
produção e consumo.  

Ambientação: Durante nossa jornada, o ambiente de todos os encontros devem estar 
preparados com velas, bíblia, o cartaz da Jornada do Jovem Missionário (JJM), o livro 
da Laudato Si’, símbolos da missão e universalidade [mundialidade] como globo ou 
mapa, imagem do papa Francisco. Para os 4 encontros deste primeiro tema gerador, é 
interessante colocar símbolos que lembrem os problemas que afetam nossa casa comum 
atualmente (poluição, desmatamento, desrespeito com os animais e vegetais), por meio 
de imagens, maquetes, cartazes de texto ou outros.  

Acolhida e canto:  
pode-se convidar um grupo para apresentar a música a partir de coreografia 
 
Cântico das Criaturas 
Zé Vicente 
 
Onipotente e bom Senhor 
A ti a honra, glória e louvor! 
Todas as bênçãos de ti nos vêm 
E todo o povo te diz: amém! 
 
Louvado sejas nas criaturas 
Primeiro o sol, lá nas alturas 
Clareia o dia, grande esplendor 
Radiante imagem de ti, Senhor 
 
Louvado sejas pela irmã lua 
No céu criaste, é obra tua 
Pelas estrelas, claras e belas 
Tu és a fonte do brilho delas 
 
Louvado sejas pelo irmão vento 
E pelas nuvens, o ar e o tempo 
E pela chuva que cai no chão 
Nos dá sustento, Deus da criação 
 
Onipotente e bom Senhor 
 
Louvado sejas, meu bom Senhor 
Pela irmã águia e seu valor 
Preciosa e casta, humilde e boa 
Se corre, um canto a ti entoa 
 

Louvado sejas, ó, meu Senhor 
pelo irmão fogo e seu calor 
Clareia a noite robusto e forte 
Belo e alegre, bendita sorte 
 
Sejas louvado pela irmã terra 
Mãe que sustenta e nos governa 
Todos os frutos, nos da o pão 
Com flores e ervas sorri o chão 
 
Onipotente e bom Senhor 
 
Louvado sejas, meu bom Senhor 
Pelas pessoas que em teu amor 
Perdoam e sofrem tribulação 
Felicidade em ti encontrarão 
 
Louvado sejas pela irmã morte 
Que vem a todos, ao fraco e ao forte 
Feliz aquele que te amar 
A morte eterna não o matará 
 
Bem aventurado quem guarda a paz 
Pois o altíssimo o satisfaz 
Vamos louvar e agradecer 
Com humildade ao Senhor bendizer 
 
Onipotente e bom Senhor 

 

 



Oração Inicial 

Coordenador: Queridos jovens missionários, sejam todos bem vindos! Ao iniciar esta 
jornada missionária, queremos caminhar com Jesus, crescer com Jesus, aprendendo a 
transformar as realidades de exclusão e indiferença a partir do amor que transborda do 
próprio Jesus. Em 2016 somos chamados, enquanto Juventude Missionária do Brasil, a  
refletirmos a vida e experiência de missão a partir da encíclica Laudato Si’, com a 
temática “Educar para o Bem Viver”. Neste projeto que nos ajudará a crescer a partir de 
uma ecologia integral, seremos questionados sobre nossa forma de relacionar-se. Desde 
nosso contato com  o outro, com a natureza e com Deus, sempre percorrendo a 
encíclica. Vamos encarar?  

Todos: Senhor nosso Deus, que esta Jornada do Jovem Missionário nos ajude a viver a 
missão como causa de vida. Abre nossos olhos, pulsa nosso coração, impulsiona nossos 
pés. 

Invocação a Santíssima Trindade: Nas horas de Deus amém, Pai, Filho e Espírito 
Santo (bis), luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. (Música de Zé Vicente 
disponível na internet) 

Orientação: Na medida em que os leitores vão introduzindo o tema, realizar a 
apresentação dos símbolos: terra, frutos, flores, água e produtos típicos de cada região 
do país.  

Leitor 1: A mãe terra, grande casa comum, abriga a humanidade e com ela partilha a 
existência. Assume o papel de progenitora ao acolher nos braços os povos e prover o 
seu sustento. (Introduz a terra no ambiente) 

Leitor 2: “Louvado sejas, meu Senhor” recordava São Francisco de Assis ao cantar a 
beleza da irmã e mãe terra “que sustenta e governa e produz variados frutos com flores 
coloridas e verduras”. (Introduz os frutos da terra e flores) 

Leitor 3: O santo, no Cântico das Criaturas, convida  todos à estabelecerem relação 
com a natureza como quem  reconhece nela parte integrante do cosmo, que é vida. 
Sendo assim, não se pode pôr a totalidade da criação de forma fragmentária. Tudo está 
estreitamente interligado. 

Todos: “Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver o Criador” 

Leitor 1: Ao abandonar a dimensão da alteridade, que permite com que se estabeleça 
relação e assim gere-se a existência, a modernidade gestou a crise ambiental. A 
destruição da casa comum é chaga causada pelo comportamento irresponsável e egoísta 
que surge devido à relação de dominação sobre o planeta. O papa Paulo VI, em 1971 
pela mensagem Pacem in Terris, suplicava ao mundo uma conversão que leva a radical 
mudança no comportamento diário. (Introduz uma bandeja com objetos que lembre a modernidade e a 
destruição do planeta, ex. celular, copo descartável, entre outros) 

 



Leitor 2: Papa Francisco na Laudato Si’ renova o pedido ao apontar o compromisso de 
proteger a casa comum como desafio que inclui toda a família humana. É urgente que se 
transforme as dores do mundo como sofrimento pessoal e assim se reconheça a 
contribuição que cada um pode dar para o cuidado da vida (cf LS 19). Francisco nos 
convida a reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, essa deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para 
ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres (cf. LS 49). (Introduz as figuras do 
globo e dos povos) 

Leitor 3: Muitos são os povos privados da água potável; milhares são as espécies 
vegetais e animais que desaparecem e que aumenta a “dívida ecológica”; diariamente a 
humanidade sente as consequências da mudança climática que “são  um  problema  
global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e 
políticas” (LS 25).  Esses são exemplos da fraqueza das reações modernas que gestam 
uma cultura da irresponsabilidade e constituem atualmente um dos principais desafios 
para a humanidade. (Introduza água limpa e a água suja) 

Leitor 4: As juventudes são chamadas ao desenvolvimento sustentável e integral, que 
pressupõe o respeito a vida como um todo. Para isso é preciso mudar de rumo, inverter 
a lógica do descartável e do consumo. É urgente que se assuma, como ato profético e de 
responsabilidade com a vida, o compromisso para o cuidado da casa comum. Ao 
ressaltar este dever, o humilde Francisco recorda a tarefa dos cristãos no seio da criação 
e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador. Estes compromissos de cuidado e 
preservação fazem parte da fé (cf LS 64). “O ser humano ainda é capaz de intervir de 
forma positiva” (LS 58). Trazendo esses símbolos como oferta do nosso compromisso 
pelo bem viver e o cuidado com a casa comum, queremos rezar a oração que nos torna 
irmãos.  

Reza-se o Pai-Nosso  

Palavra viva: Gn 2, 4b-9; 15 -17 

Esta narrativa da criação foi inspirada por Deus aos nômades que vivam no deserto no 
tempo do Rei Salomão, provavelmente no século X a.C.  No deserto, a ausência de água 
inviabiliza a vida, por isso, nesse relato da criação Deus faz chover sobre a terra, modela 
com argila o homem e sopra nele “espirito de vida (v,7b)”. Deus em seu amor infinito 
deseja garantir a vida e a felicidade humana, por isso planta no Éden um jardim (cf v 8),  
faz brotar da terra toda espécie de árvore “formosa de ver e boa de comer (v.9)”. No 
centro deste espaço sagrado coloca “a árvore da vida e a árvore do conhecimento do 
bem e do mal” e oferece ao ser humano liberdade para escolher a vida ou a morte.  

O amor de Deus se manifesta no ato da criação, expressão de sua alteridade, ou seja, de 
sua saída de si para entrega ao ato criador. Mesmo sendo Deus, Ele desejou nossa 
existência, sempre quis compartilhar conosco da sua alegria, sempre desejou estar 
conosco no jardim contemplando da beleza que dá sentido a existência e saboreando dos 
frutos da vida. No entanto, interpretamos de forma equivocada o v. 15 e desobedecemos 



a ordem do v. 17 quebrando a harmonia original e rompendo com o Plano do Criador.  
No v. 15 lemos que Deus Colocou o Homem no Jardim com a missão de “cultivar e 
guardar”, mas rompemos com essa nobre missão ao explorar os recursos da natureza 
para garantir o desenvolvimento do capitalismo. Confundimos cuidado com domínio 
desde que nos alimentamos do “fruto do conhecimento do bem e do mal”.  

O mal nasce do nosso desejo de possuir e decidir por conta própria, sem levar em conta 
a vontade e o amor que emana de Deus. Pensemos no “fruto proibido” como esse 
exacerbado desejo de dominar outros, tornados objetos que se entregam a projetos 
ilícitos como a transposição de rios, a criação de barragens, o uso dos agrotóxicos, o 
descarte ilegal do lixo. Todas essas ações colocam em risco a vida, toda vida. Apesar do 
mal que parece triunfar, nós buscamos através de nossas opções restaurar a harmonia 
original que no novo testamento se traduz no Reino de Deus, anunciado e testemunhado 
pelo Mestre Jesus Cristo.  

Aprofundando a Missão: O que está acontecendo com a nossa casa comum? Esse é o 
questionamento do primeiro vídeo e do capitulo 1 da Laudato Si, que nos ajudará a 
refletir o impacto das nossas ações e a crise ecológica. O vídeo capítulo 2 encontra-se 
no DVD que compõe o kit de material para 2016.  

Orientação para discutir o vídeo: O que é a Crise ecológica? O que esta acontecendo 
em nossa cidade e no  nosso país? Quais são as consequências da crise no mundo? O 
que entendo como Cultura do descarte? Como posso diminuir a minha geração de 
resíduos, e em minha família e comunidade, o que posso fazer?  

Sugestão Dinâmica: Divida o grupo em sub grupos. Cada um desses escolherá uma 
crise estrutural que o mundo está confrontado,  (crise civilizacional e suas 
manifestações; crise ecológica; crise energética; crise alimentar; crise econômica; crise 
do trabalho, ou outras) . Um grupo desafiará o outro a apresentar elementos  da crise 
escolhida e apontar atitudes criativas que possam ajudar-nos a superar a crise. “Eu te 
desafio!” 

Compromissos: 
 Pessoal: iniciar a leitura da Laudato Si’ 

Comunitário: conversar com a família sobre o consumo consciente e a redução 
da produção de resíduos doméstico. 
Ad gentes: pesquisar sobre a realidade de outros países a cerca das medidas 
adotadas no cuidado com os resíduos. 

 
Oração Final: Ao final do nosso encontro queremos elevar a Deus Criador uma prece 
de súplica e agradecimento pela terra e seus habitantes: 

Oração pela nossa terra 

Deus Onipotente, 
que estais presente em todo o universo 
e na mais pequenina das vossas 
criaturas, 

Vós que envolveis com a vossa ternura 
tudo o que existe, 
derramai em nós a força do vosso amor 
para cuidarmos da vida e da beleza. 



Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmãos e irmãs 
sem prejudicar ninguém. 
Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar 
os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
Curai a nossa vida, 
para que protejamos o mundo 
e não o depredemos, 
para que semeemos beleza 
e não poluição, nem destruição. 
Tocai os corações 
daqueles que buscam apenas benefícios 

à custa dos pobres e da terra. 
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada 
coisa, 
a contemplar com encanto, 
a reconhecer que estamos 
profundamente unidos 
com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz 
infinita. 
Obrigado porque estais conosco todos 
os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 
pela justiça, o amor e a paz. 

 

Que o Deus da vida e do amor nos abençoe, em nome da Santíssima trindade Pai, Filho 
e Espírito Santo e nos acompanhe, amém! 

  



    2º ENCONTRO - ILUMINAR 

Objetivo: descobrir, à luz da Palavra de Deus, nosso compromisso para com a Criação, 
como exercício à mundialidade.  

Ambientação: Organizar o ambiente de forma que propicie a vivência da Leitura 
Orante. Como sugestão, realizar um circulo de almofadas, tendo no centro uma vela e a 
Palavra. Ambiente orante, acolhedor e aconchegante, música ambiente, pode-se utilizar 
mantras da comunidade Taizé, incenso suave. 

Acolhida e Canto: acolher a todos com alegria, se possível em outro ambiente até o 
momento de iniciar o encontro. Ao adentrar o espaço,  convidar a todos a estabelecer 
clima de oração, silenciando e deixando que a música acalme o coração, depois cantar o 
mantra: 

Deus é amor 
Comunidade Taizé 

 
Deus é amor, arrisquemos viver por amor 

Deus é amor, ele afasta o medo 
 

Oração Inicial: Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis... 

Todos: Vinde, Espírito Santo! Iluminai nossa mente e nosso coração para ouvir e 
acolher seus ensinamentos.  

Leitor 1: Jesus venceu todas as tentações porque seu coração estava em comunhão com 
o Pai e o Espírito Santo. As relações estabelecidas pelo Nazareno eram de harmonia e 
respeito e prezavam pelo cuidado e pela justiça. Hoje são muitas as vezes que 
contrariamos as práticas de Jesus. Devido a velocidade que as ações juvenis são 
dirigida, a forma de vida torna-se menos sensível, perdendo a harmonia e contato entre 
as pessoas. Em nossa rotina jovem quase não se guarda mais tempo para o 
autoconhecimento, para as relações fraternas e para a conversa com Deus. A grande 
maioria das pessoas comanda a vida no “modo automático”, no qual não se dedica 
espaço para a comunhão com a natureza, com as pessoas ou mesmo com o Criador.   

Leitor 2: Jesus Cristo muitas vezes se retirava para poder rezar. Subia as montanhas na 
busca do silêncio e encontrava Deus na natureza. Mesmo em sua condição divina Ele 
tinha a necessidade de escutar a voz do Pai que se manifesta nos sons da natureza, no 
canto dos pássaros, no sibilar do vento, no correr das águas, na doçura de um fruto e, 
sobretudo, no calmo e harmonioso ritmo da criação divina. 

 

Leitor 3: Quantas vezes por dia silenciamos nosso coração? Durante a semana, paramos 
para retirar e escutar nosso eu? Onde ocorre nossa conversa com Deus? Adoramos a 
beleza da natureza? Essas perguntas permitem um exame que aponta quanto estamos 



exercitando nossa espiritualidade para que seja universal e sensível. Caso deixemos de 
lado essas práticas de autoconhecimento que busca a harmonia, nos tornaremos 
incapazes de analisar as situações que ocorrem e destroem o mundo. Precisamos, 
urgentemente, parar e refletir nosso projeto de vida e nossos hábitos. Assim 
compreenderemos a necessidade de uma conversão ecológica.   

Leitor 4: Somos convocados a mudar de rumo, tomar consciência da necessidade de 
mudança de estilo de vida. As perguntas feitas acima ajudam a nos perceber como seres 
em relação. Também nos permite entender que a humanidade é resultado da vida do 
planeta. Somos gestados pela Terra e como ela é a grande mãe, tudo está estritamente 
interligado. Contudo, pela perda de responsabilidade com a preservação da natureza e 
indiferença diante a vida, colocamos em risco a própria criação. Foi com amor de Pai e 
de Mãe que Deus preparou o nosso mundo, cuidar do Planeta é cuidar de Deus e dos 
nossos irmãos.   

Leitor 5: Em nossa juventude pulsa inquietação. Nos inconformar com a realidade é 
uma prática diária da fase que vivemos. Por isso, transformar os contextos de morte em 
realidades de vida é nosso compromisso enquanto jovens missionários. É urgente que 
coloquemos areia nos motores do mercado, do elevado consumo, da destruição da vida. 
Assim faremos com que a velocidade das engrenagens seja diminuída e as relações 
tornem-se mais fraternas e humanas. É colocando areia nos motores que regem a vida, 
que escaparemos da cultura da indiferença. 

Todos: Ajuda-nos Senhor a sermos areia nas engrenagens que geram a morte e a 
injustiça. 

Leitor 1: Em forma de prece, cantemos essa música ao contemplar o silêncio que nos 
permite ouvir os desígnios de Deus. 

 
O silêncio está cantando  
Padre Zezinho 
 
O silencio esta cantando uma canção  
De amor e paz 
Silencio esta rezando uma oração 
Por seu irmão 
 
 

Muita gente vive sem amor e tem 
solidão 
Mas aqui nesta casa do senhor 
Solidão não existe não (bis) 
 
O silencio esta gritando 
Pedindo paz, gritando amor 
O silencio esta falando 
Põe teu amor no teu senhor 

 

 

 

 

 



Palavra Viva:  Mt 4, 1-11 

O Evangelho é a Boa Notícia para os pobres e convite para a conversão de todos. A 
experiência cristã feita pela comunidade de Mateus apresenta Jesus como Mestre da 
Justiça, como luz que dissipa as trevas causadas pela vivência de leis externas á vida e 
pelo culto que não se reflete nas ações cotidianas. O texto da leitura orante que segue 
nos mostra Jesus vencendo as tentações. Notemos que Mateus salienta três situações: 1) 
falsificar  a missão realizando  que olha a realidade  em beneficio próprio (Mt 4,3-4); 2) 
buscar  o prestigio dos homens (Mt 5,7); 3) aderir ao poder das riquezas ( Mt 8, 11).  O 
que as tentações vencidas por Jesus dizem para a promoção do “bem viver”? Que 
tentações requerem nossa força de superação?  

Todos: “Que o Espírito que assistiu a bíblia em sua composição nos acompanhe neste 
momento de oração”. 

Leitura Orante: 

1) O que o texto diz?  

Recordamos que aqui ouvimos o texto, ainda não o interpretamos. Por isso é importante 
que em mutirão o texto seja recontado. Responder ás questões que seguem pode nos 
ajudar. Onde Jesus estava? Para onde e por quem foi conduzido? Quando chegou ao 
deserto o que aconteceu? Quais foram as tentações e como Jesus as venceu? Que outros 
textos bíblicos este nos lembra? Antes de finalizar esse primeiro passo vamos partilhar a 
leitura de frases que mais tocaram nosso coração.  

2) O que o texto diz para nossa vida? 

Agora é bom reservar tempo para que cada um possa refletir o que o texto fala ao seu 
coração e depois promover partilha.  Para esse momento é importante ter presente 
alguns indicativos: 1) quarenta é um numero que simboliza o tempo necessário; 2) Jesus 
foi conduzido para o deserto, lugar que representa a dificuldade e também a superação, 
3)  frisamos a terceira tentação vencida pelo  nosso Mestre. Em nome do poder e das 
riquezas muitos são os que se prostram para adorar o diabo [projetos que dividem e 
causam morte], disso resulta a destruição do nosso mundo pela crescente poluição do 
solo, das águas, do ar; com isso sofrem os empregados das grandes e pequenas  
indústrias que derramam suor e derretem energias por baixos salários, além de outras 
inumeráveis injustiças produzidas pela sociedade de  consumo. Como vencer essa 
tentação? 4. Na realização de nossa missão é preciso evitar a busca pelo prestigio, é 
preciso que a Boa Noticia sobressaia, pois o conteúdo anunciado e testemunhado é mais 
importância do  que o instrumento. 5) O Reino de Deus é para tod@s, quem se coloca a 
serviço Dele precisa trabalhar seu coração para não destiná-lo aos já  saciados  e sadios, 
é preciso abrir mão de preconceitos e romper todas as barreiras. É necessário ir além do 
meu circulo de amizades. 6) Por fim, mas não menos importante, é necessário deixar-se 
conduzir pelo Espírito para discernir com clareza quais são os projetos que nos 
aproximam da “harmonia original” e nos colocam em marcha na construção do Reino 



de Deus. Tenhamos presente que diabólico é tudo o que divide, segrega e nos leva a 
romper com a vontade de Deus; tudo o que fere a dignidade e diminui a vida. Por isso, 
busquemos sempre o simbólico, o que une, que dá sentido e que nos faz aderir ao Sonho 
de Deus.   

3) O que  o texto me faz dizer a Deus? 

Neste momento somos convidados a falar com Deus. Busquemos nos dirigir a Ele com 
uma intimidade de filhos e filhas. Lembremos de pedir força para vencer as tentações, 
coragem para se colocar a serviço do seu Reino, sejamos gratos pela vida que Dele 
emana e pelas pequenas ações que semeiam em nossos corações a teimosa esperança, 
própria dos discípulos missionários. Neste momento é importante valorizar os mantras 
que nos ajudam a rezar, canções como “doce é sentir”, bem como outras que alimentam 
nossas justas buscas.  

4) O que o texto nos leva a fazer?  

Momento de partilha da experiência da iluminação bíblica: o que suscitou para cada um 
como compromisso pessoal  como forma de resposta a Deus. Enquanto grupo: o que 
pode ser realizado no encontro agir. Sugestão: visitar uma cooperativa de reciclagem, 
uma associação de catadores para conhecer e saber como colaborar. Outra sugestão é 
visitar a Pastoral Carcerária ou a Pastoral do Menor para  conhecer o trabalho 
missionário realizados por eles.  

Oração Final  

Deus criou tudo belo. Nós somos belos pois somos feitos a imagem e semelhança Dele. 
Muitas vezes temos dificuldade de encontrar a beleza da vida, de enxergarmos cada 
detalhe, de sentir o aroma de Deus nas flores, de sentí-lo na sutileza do vento, de 
experimentarmos a sensação de olhar o irmão e de perceber que ali está Deus. Com essa 
prece dos indígenas norte americanos, vamos nos reconectar com a beleza divina. 

Prece nativo-americana para reconexão com a beleza  

 
Hoje sairei a caminhar 
Hoje todo o mal há de me abandonar                                                  
Serei tal como fui antes 
Terei uma brisa fresca a percorrer-me o 
corpo 
Terei um corpo leve 
Sou feliz para sempre 
Nada há de me impedir 
Caminho com a beleza à minha frente  
(estique um de seus braços, apontando sua mão para a 
frente de seu corpo , na altura do seu coração) 
 
 

 
 
Caminho com a beleza atrás de mim  
(posicione o mesmo braço para trás de seu corpo ) 
Caminho com a beleza abaixo de mim 
(desça o braço, apontando com a mão para o chão) 
Caminho com a beleza acima de mim  
(suba seu braço para cima, apontando a mão para o 
alto) 
Caminho com a beleza ao meu redor  
(faça gestos circulares com sua mão ao redor de seu 
corpo, no sentido horário) 
Belas hão de ser as minhas palavras  
 

  



    3 º ENCONTRO - AGIR 

Objetivo: assumir, como jovens discípulos missionários de Jesus, seu projeto de vida 
que passa pelo cuidado da Criação, nossa casa comum. 

Ambientação: O terceiro encontro do mês antecede a experiência missionária do grupo. 
Pode ser realizado na própria realidade onde ocorrerá a missão. É importante,neste 
encontro, envolver a comunidade e as pessoas com as quais se viverá. 

Acolhida e Canto 

 

Elegia Pela Terra Ferida 
Padre Zezinho 
   
Que foi que fizemos contigo, planeta 
terra! 
Que foi que fizemos contigo ó mãe 
terra! 
 
Secamos as tuas fontes 
Sujamos os teus riachos 
Cortamos as tuas árvores 
Exterminamos os teus animais 
 
Poluímos os teus ares 
Conspurcamos os teus mares 
Depredamos tuas entranhas 
E te ferimos da cabeça aos pés 
 
E não fizemos mais 
Porque ainda não deu tempo 
 
 
 
 

 
 
Planeta terra, planeta terra 
Quanto tempo aguentarás! 
 
Que o senhor, dono da vida 
Toque a mente dessa gente 
Que te mata lentamente 
Que não tem nenhum respeito 
Que não sabe conviver 
 
Que o senhor, dono da vida 
Nos eduque todo dia 
Pra viver em harmonia 
Com o verde e com as águas 
É assim que tem que ser 
 
Planeta terra, planeta terra 
Quem te mata e te tortura 
Quem te fere é pecador 
Quem te mata e te tortura 
Não respeita o criador! 

Oração Inicial 

Leitor 1: “Este mundo tem uma grande dívida social com os pobres”, lembra papa 
Francisco na Laudato Si’ (LS 30). O pontífice nos alerta sobre a responsabilidade que 
temos com aqueles que sofrem, inclusive com a Mãe Terra que “geme em dores de 
parto”. A missão precisa estar atenta a esses contextos. Enquanto jovens missionários 
precisamos estar perto daqueles que estão as margens, que são excluídos e explorados. 
Deus nos convida a trabalhar em prol da transformação da vida para que expanda em 
abundância a todos os povos e nações. 

 



Leitor 2:  Ao nos dispormos a vivenciar o Bem Viver, somos chamados a trabalhar 
unidos por uma preocupação comum. Por isso é compromisso contemplar em oração e 
missão a nossa gente abandonada e sentir o clamor dos pobres, os gritos da  terra e 
construir uma civilização do amor. A dor daqueles que sofrem devem ser nossas dores. 
Como exemplo de forma prática de partilhar e amor a Deus, temos a figura de Paulina 
Jaricot. Mulher, leiga, fundou a Obra da propagação da Fé. Em 1822, com 22 anos,  
transformou a vida de muitos operários de Lion, França, e  ao  mesmo  tempo,  
permaneceu em  sintonia  com  os missionários além fronteiras. 

Leitor 3: Maltratado e saqueado o planeta se lamenta e os seus gemidos se unem aos de 
todos os abandonados do mundo. O papa Francisco convida a ouvi-los, exortando todos, 
sem exceção, a uma “conversão ecológica”. É urgente “mudar de rumo”, assumindo a 
responsabilidade do “cuidado da casa comum” pautados por uma ecologia integral. Em 
que essa preocupação com a casa comum tem a ver com a missão da Igreja? Quais os 
desafios que a temática traz para nossos projetos de cooperação missionária? Na 
dimensão missionária que propostas temos para o cuidado com a vida do planeta?  

Leitor 4: Estamos vivendo um momento crucial para a continuidade da vida no planeta 
Terra. O momento é tão preocupante que nossas opções na missão precisam ser 
orientadas por critérios coerentes com a responsabilidade de cuidar da Criação. Já no 
primeiro capítulo da Laudato Si`, o papa menciona os “vários aspectos da atual crise 
ecológica” (LS 15). Enquanto jovens missionários, saímos em missão para responder ao 
apelo do humilde Francisco.  

Canto 

Vamos para Missão 
 
Nós vamos pra missão, nós vamos 
trabalhar 
É Deus quem nos convida para a vida 
transformar 
 
1. Desperta minha irmã, desperta meu 
irmão 
Contempla a nossa gente abandonada. 
O pobre está clamando, a terra esta 
gritando 
Pois vem juntar-se a nós nesta jornada! 
 
2. O sino já tocou, o galo já cantou 
O dia vem nascendo atrás dos montes. 
 
 

 
A marcha vai passando, alegre eu vou 
cantando 
Deus vivo é água viva em nossas fontes. 
 
3. Se alguém você feriu, se alguém o 
machucou 
Se tudo ao seu redor está escuro. 
Perdoa o seu irmão, acolhe o seu perdão 
O amor é o segredo do futuro. 
 
4. Você que escutou, sorriu e se 
encantou 
E firme está presente nessa estrada. 
Contigo eu vou contente, Deus vai à 
nossa frente 
Nós somos missionários da Alvorada. 

 

 



Palavra Viva: Mt 7, 21 -23 

Nosso contexto é marcado pelo alvorecer de muitas opções religiosas e muitas 
espiritualidades. Algumas ancoradas no consumismo, oferecem como num grande 
mercado público seus produtos: “a salvação da alma”, “a libertação de demônios”, “a 
solução para problemas de ordem física e financeira”. São tantas as ofertas que algumas 
pessoas migram de igreja em igreja buscando o que necessitam para o momento. 
Chamamos esse fenômeno de neopentecostálismo, embora não se trate de um “novo 
pentecostes”. Com essa observação critica não pretendemos impor nossa opção 
religiosa, tampouco optar pelo fechamento. No entanto esclarecemos que, de acordo 
com o Evangelho, inclusive o trecho citado acima, a prática de Jesus e de seus 
discípulos a fé vai além das palavras que dizemos e dos ritos que realizamos. A fé é uma 
prática, requer saída de si, requer compromisso com a vida, mesmo que isso resulte na 
incompreensão e perseguição. 

É importante reconhecer e confessar que Jesus é o Senhor, mas é preciso que nosso 
modo de testemunhar essa verdade não seja intolerante. É isso que entendemos das 
palavras de Jesus: “nem todo aquele que me diz, Senhor Senhor entrará no Reino dos 
Céus (v. 21)”. O que é preciso para  colocar-se a serviço do Reino? Como saber se 
estamos fazendo a vontade do Pai? A própria Palavra de Deus nos responde: praticar a 
justiça, conforme lemos especialmente nos livros proféticos; amar a Deus e ao próximo 
como aprendemos da tradição judaica cristã; viver o mandamento novo dado por Jesus 
em Jo 13,34: “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”;  buscar servir toda pessoa, 
pois nela está Deus como lemos em Mt 25, 31-42.  Neste sentido Dom Hélder professa: 
“nós temos que chegar a tempo, nós temos que viver uma Igreja que reze, que ame a 
Deus, mas sem esquecer o próximo, e não fique apenas em amor de palavra e  sim amor 
de atos”.  Á luz do que rezamos até aqui vamos refletir: como estamos colocando em 
prática nossa fé? O que podemos fazer para viver  melhor nossa fé como Igreja Católica 
Apostólica?    

Oração de Envio 

Leitor 1: A singularidade do ser humano e os seus de sinais da divindade clama por 
com uma missão ética de se responsabilizar pela criação. Somos convocados a ver o 
mundo como casa comum, o que sugere um sentido de familiaridade. 

Leitor 2: Deus Criador, inspira-nos a ser como São Francisco de Assis  e  relembrar a 
irmandade entre  homens e mulheres, entre todos os seres, também o irmão sol, a irmã 
lua, o irmão rio e todos os demais seres.  

Leitor 3: Envia-nos ao trabalho rigoroso de curar as agressões que infligimos à casa 
comum, aos milhões de pobres que são desatendidos e é contra a cultura do consumo. 
Propõe a sobriedade compartida. 

Dedica-se momento para preces espontâneas. Encerra-se o encontro com a oração do 
Pai Nosso.  



    4º ENCONTRO - CELEBRAR 

Objetivo: contemplar a Criação de Deus; perceber que tudo é muito bom e alimentar a 
esperança de relações harmoniosas. 

Ambientação: O quarto encontro do mês pode ser realizado em um parque ou ambiente 
que remeta a confraternização. Uma dica é que seja em forma de piquenique.  

Acolhida e Canto 

Água Sagrada 
 Zé Vicente 
 
Água,água,água sagrada! 
 
Água que vem do seio da terra 
Trazendo consigo divinos segredos 
 
Água que vem banhando as sementes 
Trazendo consigo da vida o enredo 
 
Água que vem caminhos traçados 
No fado do povo desesperançado 
 
Água que vem,mensagem celeste 
Mistério guardado em caminho agreste 
 

Oração Inicial 

Leitor 1: Ao abordar o tema Missão e Ecologia não podemos fugir da questão colocada 
pelo papa Francisco em sua Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado da casa comum: 
“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a 
crescer?” (160). Essa pergunta é fundamental e segundo o Papa, “não toca apenas o 
meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma 
fragmentária”, mas o sentido da existência e dos valores que estão na base da vida 
social: “Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade 
tem de nós esta terra?”. Repetimos as perguntas feitas no primeiro encontro. 

Leitor 2: O escritor uruguaio Eduardo Galeano em uma de suas crônica as responde as 
quando aponta a urgência de nos unirmos. Juntos somos mais! Se desejamos modificar 
as realidades de exploração e morte e construir um mundo mais fraterno, necessitamos 
reconstruir as relações a partir da solidárias que põe fim a fragmentação social. Como 
consequência da forma de vida atual se nota o aumento da violência, o consumo de 
drogas, a perda da identidade. “Alguns destes sinais são ao mesmo tempo sintomas de 
uma verdadeira degradação social, de uma silenciosa ruptura dos vínculos de integração 
e comunhão social” (LS 46).  

Leitor 3: 



Como Podemos?  
Eduardo Galeano 
Ser boca ou bocado, caçador ou caçado. Essa era a questão. Mereciamos é desprezo, no 
máximo pena. Na intempérie inimiga, ninguém nos respeitava e ninguém nos temia. A 
noite e a selva nos causavam terror. Éramos os bichos mais vulneráveis da zoologia 
terrestre, filhotes inúteis, adultos de nada , sem garras, nem grandes presas, nem patas 
velozes, nem olfato longo. Nossa primeira história nos perde na neblina. Pelo que 
parece, estávamos dedicados a partir pedras e repartir porradas e nada mais. Mas a gente 
até que pode se perguntar: será que não fomos capazes de sobreviver, quando sobreviver 
era impossível , porque soubemos nos defender juntos e juntos compartilhar a comida? 
Esta humanidade de agora, esta civilização do salve-se quem puder e cada um na sua, 
teria durado algo mais que um instantinho nesse mundo? 

Palavra Viva: Jo 8, 12-20    

O trecho que lemos narra Jesus entre os fariseus no templo de Jerusalém, centro do 
poder religioso e espaço de um culto questionado pelo nosso Mestre. Nesse lugar Jesus 
se apresenta como Luz do Mundo e novamente fala de sua filiação e relação com o Pai 
Deus. É expressivo o versículo 20, que nos informa que “Jesus falou essas coisas 
enquanto estava ensinado no Templo, perto da Sala do Tesouro”. O local é onde era 
guardado o dinheiro dos sacrifícios e das oferendas, economia gerada em um culto que 
desagradava o Deus Criador e Libertador. No entanto, os fariseus  eram apegadas aquela 
forma injusta de  cultuar a Deus. Assim, não conseguem ver em Jesus a luz que ilumina 
o caminho,  que aponta para o Pai e sua Santa Vontade. O apego as riquezas e ao poder 
impedem o ser humano de se indentificar com a pessoa de Jesus e seu projeto. Enquanto 
Juventude Missionária, precisamos através de nossas ações e opções cotidianas irradiar 
para o mundo a Luz que é Jesus, a vida que Dele e do Pai emanam com fonte de água 
viva. Dóceis a ação do Espirito Santo, necessitamos coragem para denunciar as 
estruturas injustiças que promovem o pecado e impedem  muitos de enxergar  o 
caminho certo. Sigamos a luz e sejamos luz na vida de nossos irmãos e irmãs. Sigamos 
com teimosa esperança o Mestre e com ele dissipemos as trevas do egoismo e da 
indiferença!    

Canto  

Jesus e luz 
Pe. Zezinho 
 
Jesus é luz, 
brilhante luz do céu. 
Jesus é paz, 
inquieta e doce paz de Deus. 
Jesus é Deus. 
Quem vê a vida iluminado pela luz que 
é Jesus, 
não anda em trevas, 
tropeça menos, 

também se torna luz. (todo esse trecho 
2x) 
Por isso eu pus a minha luz 
na luz imensa de Jesus. 
Por isso eu pus a minha paz 
na paz imensa de Jesus, 
e depois disso eu já não temerei, não 
temerei 
não temerei a escuridão, a escuridão. 
Jesus é minha luz (bis) 
Jesus é minha luz (bis) 
 



Por isso eu pus a minha luz 
na luz imensa de Jesus. 
Por isso eu pus a minha paz 
na paz imensa de Jesus, 

e depois disso eu já não temerei, não 
temerei 
não temerei a escuridão, a escuridão. 
Jesus é minha luz (bis) 
Jesus é minha luz (bis) 

 

Dinâmica:  
 
Metade 
Música de Oswaldo Montenegro 
 
Que a força do medo que tenho 
Não me impeça de ver o que anseio 
Que a morte de tudo em que acredito 
Não me tape os ouvidos e a boca 
Porque metade de mim é o que eu grito 
A outra metade é silêncio 
  
Que a música que ouço ao longe 
Seja linda ainda que tristeza 
Que a mulher que amo seja pra sempre 
amada 
Mesmo que distante 
Pois metade de mim é partida 
A outra metade é saudade 
  
Que as palavras que falo 
Não sejam ouvidas como prece nem 
repetidas com fervor 
Apenas respeitadas como a única coisa 
Que resta a um homem inundado de 
sentimentos 
Pois metade de mim é o que ouço 
A outra metade é o que calo 
  
Que a minha vontade de ir embora 
Se transforme na calma e na paz que 
mereço 
Que a tensão que me corrói por dentro 
 
 

 
 
Seja um dia recompensada 
Porque metade de mim é o que penso 
A outra metade um vulcão 
  
Que o medo da solidão se afaste 
E o convívio comigo mesmo se torne ao 
menos suportável 
Que o espelho reflita meu rosto num 
doce sorriso 
Que me lembro ter dado na infância 
Pois metade de mim é a lembrança do 
que fui 
A outra metade não sei 
  
Que não seja preciso mais do que uma 
simples alegria 
Pra me fazer aquietar o espírito 
E que o seu silêncio me fale cada vez 
mais 
Pois metade de mim é abrigo 
A outra metade é cansaço 
  
Que a arte me aponte uma resposta 
Mesmo que ela mesma não saiba 
E que ninguém a tente complicar 
Pois é preciso simplicidade pra fazê-la 
florescer 
Pois metade de mim é plateia 
A outra metade é canção 
Que a minha loucura seja perdoada 
Pois metade de mim é amor 
E a outra metade também 

  

 

Orientação: 

- Entregar uma folha para cada participante; pede para que eles desenhem um 
homem/mulher; 



- Em torno da figura os participantes anotarão: diante da cabeça: três ideias que não se 
deixará tirar de forma alguma; diante da boca: três expressões das quais teve que se 
arrepender em sua vida; diante dos olhos: quais são as coisas que viu e que mais o 
impressionaram?; diante do coração: quais são os três amores que ninguém lhe 
arrancará?; diante das mãos: que ações inapagáveis realizou em sua vida?; diante dos 
pés: quais foram as piores enrascadas em que se meteu? 

- Depois, formaram um carrossel, enumerando-se todos de um a dois. Os de números 
um, formarão com suas cadeiras um círculo olhando para o interior do mesmo. Os de 
número dois, formarão outro círculo dentro do interior olhando de frente para os 
companheiros. 

- Em forma de duplas, intercambiarão o desenho e as informações em torno dele. 

- Depois de um tempo, o coordenador pedirá aos do círculo interno o favor de girar um 
lugar para a esquerda, conversando também sobre o mesmo assunto. A dinâmica ocorre 
até o coordenador julgue oportuno. 

- Plenária: 1) Foi fácil ou difícil fazer esta comunicação? Por que? 2) Esta dinâmica é 
uma ajuda para você? Em que sentido? 3) Qual das anotações em torno do desenho lhe 
custou maior dificuldade? Por quê? 4) De acordo com o texto e a dinâmica, que 
conclusões podemos tirar? 5) Trace algumas pistas de ações para melhor trabalhar esta 
dimensão. 

Oração Final: Pai-Nosso, momento para preces.  

 


