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Tema 2: Ser sinal de Comunhão Universal 

  

1º Encontro: VER 

  

Objetivo: Descobrir e apreciar realidades que mostram sinais de comunhão entre grupos sociais, 

comunidades e  entre povos  

  

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 segundo tema gerador, é interessante colocar símbolos que lembrem os sinais de 

comunhão estabelecidos pelas comunidade, sociedades, entre os povos ao longo da história humana. 

  

Acolhida e Canto: O coordenador saúda os jovens que forem chegando. Se necessário, preparar 

cópias da letra do canto inicial e neste momento distribui aos participantes.  

 

Coordenador: Antes que nós fôssemos gerados no sei de nossas mães, Deus já nos conhecia (Jr 1,5). 

Assim, Deus já as conhecia todas as criaturas antes de sua gênese. Isso nos lembra: a vida, a 

humanidade e todas as demais criaturas não vieram do caos. Vieram de uma vontade divina. Fomos 

concebidos no coração de Deus. “Como é maravilhosa certeza de que a vida de cada pessoa não se 

perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se repetem sem 

sentido”, diz Papa Francisco no parágrafo 65 da Laudato Si’. 

  

Cântico 

CÂNTICO DE JEREMIAS 

  

1. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe,/ 

antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei./ Para ser meu 

profeta entre as nações eu te escolhi,/ irás onde enviar-te e o que 

eu mando proclamarás. 

 

Tenho que gritar, tenho que arriscar./ Ai de mim se não o 

faço./ Como escapar de ti, como calar,/ se tua voz arde em 

meu peito?/ Tenho que andar, tenho que lutar./ Ai de mim se 

não o faço./ Como escapar de ti, como calar,/ se tua voz arde 

em meu peito? 

 

2. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei./ Não temas anunciar- 

me, em tua boca eu falarei./ Entrego-te meu povo, vai arrancar 

e derrubar,/ para edificares, destruirás e plantarás... 

 

3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe,/ deixa a tua casa, 

porque a terra gritando está./ Nada tragas contigo, pois a teu lado 

eu estarei:/ é hora de lutar, porque meu povo sofrendo está... 

  

Oração Inicial 



 

Coordenador: Queridos jovens missionários, estamos hoje iniciando o 2º tema do primeiro módulo 

da nossa Jornada do Jovem Missionário. Que maravilha! Nesse novo tema refletiremos sobre a rede 

de relações harmoniosas que nosso Senhor criou como sinal de comunhão entre todas as criaturas. 

Hoje encontramos um mundo doente, uma terra que geme em dores de parto (Rm 8, 22). Contudo, 

neste mês iremos propor o resgate  de valores do Evangelho da Criação, redescobrir os sinais de 

comunhão universal que nosso Deus Criador arquitetou em nosso universo. Também iremos 

compreender o papel da Missão para buscarmos o reequilíbrio das relações harmoniosas  que foram 

corrompidas. 

  

Todos: Senhor Deus Pai Criador de todas as criaturas deste universo, perdoe as nossas faltas diante 

dos compromissos que nós humanos recebemos de seus desígnios.. Converte nossos corações a fim de 

que possamos, em comunidade de irmãos e filhos Vossos, nos comprometer radicalmente para a 

reconstrução da harmonia universal que nós mesmo destruímos por meio do nosso desejo pecaminoso 

da autossuficiência. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

  

Invocação à 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) 

  

Motivação 

 

Motivador 1: No capítulo 2º da Laudato Si’ o Papa Francisco fala da importância das convicções de 

Fé para o desenvolvimento de uma ecologia integral e pleno desenvolvimento do gênero humano. No 

parágrafo 62 Francisco diz que “a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da 

realidade podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas”. 

 

Motivador 2: O papa nos lembra que a soluções para a crise ecológica “não podem vir duma única 

maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas 

culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade” (LS, n. 63). Neste ano 

buscamos no “Bem Viver” dos povos indígenas luzes para nossas realidades. 

 

Motivador 3: No Bem Viver encontramos como ponto principal o princípio de reciprocidade, que é 

também a base de toda comunhão. A partir desta norma de vida que gere qualquer amizade fraterna, 

podemos restabelecer os laços de respeito com o humano, com a natureza e os animais. Compreender 

o Bem Viver nos ajuda a transformar a realidade, tornando-a justa para todos.   

 

Motivador 4:  

  

Palavra Viva: Sl 19 (18) 

O texto de hoje é tirado do Livro dos Salmos. Os Salmos são verdadeiras Leituras Orante do Povo de 

Deus. São louvores a Deus. O título em hebraico (Tehillim) significa “louvores”. Em sua maioria, são 

louvores ao Deus Criador de tudo e todos, que liberta o oprimido das mãos dos tiranos. São orações 

que nos ajudam a viver melhor nosso compromisso cristão. Não é à toa que Papa Francisco no 

capítulo 2 da Laudato Si’ cita vários salmos para revelar a sabedoria das narrações bíblicas ao explicar 

a relação entre todas as coisas criadas, de modo especial entre o homem e o universo. Esse livro é uma 

riqueza para compreendermos as relações harmoniosas entre o homem, a natureza e o Criador. 

  



 

O Sl 19 (18) compõe-se de duas orações distintas, porém relacionadas entre si. O trecho de 1-7 é um 

hino de louvor em que se canta a magnífica ordem natural. A criação louva silenciosamente o seu 

Criador, movimentando-se dentro de uma ordem imutável e perfeita. A trajetória diária do sol 

testemunha essa perfeição maravilhosa que é a criação. O trecho de 8-15 é uma oração de 

espiritualidade sapiencial. Assim como existe ordem natural na criação, também deverá existir 

harmonia na ordem humana, o que virá pela observância da Palavra de Deus. Uma sociedade que 

acolhe e vive essa Palavra viverá na fraternidade, na justiça e na paz. 

  

Partilha da Vida:  

(Perguntas para debate) 

 

Em todas as culturas dos povos de que a História nos diz, sabemos que suas tradições sempre apontam 

para um Ser Criador, comumente chamado de Deus. Deus que cria a realidade ordenada em que tudo 

existe e dá ao ser humano o direito de viver e usufruir. As culturas tradicionais de todos os tempos 

sempre buscaram se estabelecer dentro dessa ordem criada. Quais são as práticas e elementos dessas 

culturas que podemos trazer para nossa reflexão neste momento? 

  

Atualmente, estamos atravessando uma grande crise civilizacional que manifesta-se em várias formas 

inter-relacionadas. Entre elas está a crise ecológica. Por crise podemos entender a mudança na ordem, 

ou simplesmente a própria desordem. Onde é que a humanidade rompeu com aquela ordem 

estabelecida pelo Criador em Sl 19 (18)? Quais elementos que estão presentes em nossa cultura 

contemporânea que gera ou agrava ainda mais essa crise? O que podemos aprender com as culturas 

tradicionais para sermos sinais de comunhão universal? 

  

Aprofundando a Missão: O Evangelho da Criação. Este é título do segundo capítulo da Laudato Si’ 

e do vídeo que assistiremos no  DVD. Esse vídeo nos ajudará a entender a reflexão que o Papa traz 

sobre a importância que a crença religiosa tem no desafio de superar a crise civilizacional que 

enfrentamos atualmente. Ele diz: “[...] é bom, para a humanidade e para o mundo, que nós, crentes, 

conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções” (LS 64). Para 

ele, o caminho da superação, inevitavelmente, passa pela união entre os crentes e a sociedade, cada 

qual com seus valores, pois afinal, a crise se mostra para todos e a casa é comum. O papa explica a 

sabedoria das narrações bíblica judaico-cristão da criação e convida todos aos diálogo, seja entre as 

religiões, seja entre as religiões e as ciências, a política e o pensamento filosófico. Francisco enfatiza 

o tema colocando sua Igreja aberta ao diálogo com o mundo. No vídeo, vamos ouvir depoimentos de 

vários líderes de outras religiões falando sobre a necessidade do ecumenismo e do diálogo inter-

religioso. 

  

Assistir ao vídeo… 

 

Orientação para discutir o vídeo: Que proposta Papa Francisco apresenta para superar a crise 

civilizacional que atravessamos hoje? Qual a importância do diálogo interreligioso na superação dessa 

crise? Quais compromissos que os cristãos têm com a Criação à luz das narrações bíblicas? 

  

Compromissos 

Pessoal: estudar o capítulo 2 da Laudato Si’. 

Comunitário: Visitar alguma comunidade tradicional, como por exemplo, aldeia indígena, 

comunidade quilombola etc, e apreciar valores do evangelho nessas culturas para refletir a nossa 

conduta enquanto cristão. 



 

 

Além-fronteiras: Pesquisar sobre as Constituições da Bolívia e Equador que têm inseridas 

nelas elementos da cultura do Bem Viver. Refletir a nossa Constituição: como poderíamos pensar 

nossa Constituição a partir dos valores do Bem Viver? 

  

Oração final 

Coordenador: Chegamos ao final deste nosso encontro. Queremos dirigir ao nosso Pai Criador nossa 

oração. 

Todos  

(dividir em coros):  

 

Salmo 148 

O louvor da criação 

  

Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas! 

Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos! 

 

Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas luzentes! 

Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus! 

 

Louvem eles o nome do Senhor; pois ele deu ordem, e logo foram criados. 

Também ele os estabeleceu para todo sempre; e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. 

 

Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos e todos os abismos; 

Raio e granizo, neve e vapor; vento tempestuoso que escuta a sua palavra; 

 

montes e todos as colinas; árvores frutíferas e todos os cedros; 

feras e todo o gado; répteis e aves voadoras; 

 

reis da terra e todos os povos; príncipes e todos os juízes da terra; 

rapazes e donzelas; velhos e crianças! 

 

Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é sublime; a sua glória é acima da terra e do céu! 

Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus fiéis, dos filhos de Israel, seu povo 

íntimo. Louvai ao Senhor! 

  

Canto 

Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 

  

Eis, ó meu povo o tempo favorável 

Da conversão que te faz mais feliz 

Da construção de um mundo sustentável 

“Casa comum” é teu senhor quem diz 

  

Quero ver, como fonte o direito a brotar 

A gestar tempo novo: E a justiça 

Qual rio em seu leito, dar mais vida 

Pra vida do povo 



 

  

Eu te carrego sobre as minhas asas 

Te fiz a terra com mãos de ternura 

Vem, povo meu, cuidar da nossa casa! 

Eu sonho verde, o ar, a água pura 

  

Te dei um mundo de beleza e cores 

Tu me devolves esgoto e fumaça 

Criei sementes de remédio e flores 

Semeias lixo pelas tuas praças 

  

Justiça e paz, saúde e amor têm pressa 

Mas, não te esqueças, há uma condição 

O saneamento de um lugar começa 

Por sanear o próprio coração 

  

Eu sonho ver o pobre, o excluído 

Sentar-se à mesa da fraternidade 

Governo e povo trabalhando unidos 

Na construção da nova sociedade 

  

 

 

 2º Encontro: Iluminar 

  

Objetivo: Reconhecer nossa responsabilidade pela Casa Comum. 

 

Ambientação: organizar o espaço com a Bíblia no centro, uma vela acesa, um globo. Criar um espaço 

que favoreça o silêncio e a interiorização. Esse encontro pode ser realizado em um lugar aberto, 

arborizado, onde possível junto à uma fonte de água. 

  

Acolhida e Canto: convidar e ajudar os participantes a entrar em  clima de oração, pode se cantar  

como mantra:  

 

“Tudo está interligado como se fossemos um,  

tudo está interligado nessa  casa comum ”  

 

 

Orientação: Motivar para que os jovens façam o sinal da Cruz na fronte de outro jovem. Recorda-se 

o  nosso batismo como pertença a comunidade cristã, bem como o Sacramento do Crisma e nossa 

maturidade na vivência de uma fé comprometida com toda vida. 

 

Cântico das Criaturas 

Pe. Zezinho 

 

Vós todas as obras de Deus 

Bendizei, bendizei ao Senhor 



 

Vós todas as obras de Deus 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

 

E vós, mensageiros de Deus 

Poderes do céu, estrelas, planetas e constelações 

Bendizei quem vos fez e criou 

Glória e louvor para sempre  

Sejam dados a quem tanto amou 

 

E vós, brisa e vento a soprar 

Bendizei, bendizei, bendizei ao Senhor 

Riacho e nascente a jorrar 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

E vós, estações a mudar 

Cantigas do mar 

E fogo a queimar e neve a gelar 

Bendizei quem vos fez e criou 

Glória e louvor para sempre 

Sejam dados a quem tanto amou  

 

Montanhas, colinas de além 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

Planaltos e vales de aquém 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

Vós todos do reino animal 

Cetáceos do mar 

Peixe a nadar, alado a voar 

Bendizei quem vos fez e criou 

Glória e louvor para sempre 

Sejam dados a quem tanto amou (bis) 

 

E vós que dizeis que sois reis 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

E vós, que fazeis nossas leis 

Bendizei, bendizei ao Senhor 

Mulheres e homens de paz 

Menina e rapaz 

Que ainda sonhais e vos inquietais 

Bendizei quem vos fez e criou 

Glória e louvor para sempre 

Sejam dados a quem tanto amou (bis) 

            

Motivador 1: Em todo capítulo dois da Laudato Si, somos convidados a reconhecer em cada criatura 

centelhas do amor de Deus. Não existimos para subjugar a natureza e dela tirar recursos sem pensar 

nas consequências. Não podemos concordar com a depredação do meio ambiente, com relações de 

poder que promovem a injustiça.  Precisamos olhar para a criação aprendendo que toda vida existente 

no céu e na terra, visível e invisível aos nossos olhos, nasceu da vontade amorosa de Deus. Por isso, 

tudo “canta um louvor ao criador”.  



 

 

Motivador 2: Na Palavra de Deus encontramos os fundamentos para uma espiritualidade holística, ou 

seja, para um modo de ser que reza e age com a sabedoria de quem se entende parte do universo 

criado. Nossa espiritualidade missionária nos torna responsáveis pelo cuidado dessa vida, presente na 

água que corre nos riachos; na árvore que cintila ao sabor do vento; na pequena minhoca que abre 

sulcos no solo alimentando-se dele e oferendo oportunidade de recomposição ao  mesmo;  no vegetal, 

no mineral e em todas as espécies de animais; naquilo que vemos e naquilo que ainda não vemos 

estão aos mãos do Criador, Ele tudo fez e a Ele tudo pertence.  

 

Motivador 1 Neste sentido o Papa Francisco nos lembra: “É importante ler os textos bíblicos no seu 

contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a «cultivar e guardar» o jardim 

do mundo (cf. Gn 2, 15). Enquanto «cultivar» quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, «guardar» 

significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável 

entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que 

necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade da 

sua fertilidade para as gerações futuras (LS 67).  

 

Motivador 2. Infelizmente distorcemos essa verdade e usando de forma inadequada os recursos 

criados por Deus, damos vez a inveja, a ganância e acabamos permitindo a morte dos nossos próprios 

irmãos. Somos cúmplices de todo sistema que domina com furor toda forma de vida. Sim, somos 

responsáveis pelo descuido, pela ganância nossa e do mercado. Precisamos recuperar com urgência 

em nós e no mundo todo a consciência que cantamos no mantra inicial; “tudo está interligado como 

se fossemos um, tudo está interligado em nossa casa comum”. Devido a essa interligação, o que 

acontece a uma criatura do universo afeta de algum modo todos os outros seres deste universo.  

 
[Pode-se cantar um mantra invocando o Espirito Santo] 

 

Palava Viva:  Gn 4, 1-16  

 

“Onde está teu irmão?”. Retomamos  aqui essa pergunta  para frisar que uma vez rompida a harmonia 

original entre a criatura e seu Criador, é nossa responsabilidade refazer as teias de um relacionamento  

que nos aproxime Dele. É possível reestruturar os laços a partir do cuidado e amor que dispensamos 

para com as criaturas todas. 

 

Se olhamos com cuidado para o mundo percebemos, de um lado, grande fragilidade provocada pelo 

exacerbado consumismo gerador da violência, da desigualdade e da injustiça social. Contudo, de outro 

lado. podemos vislumbrar claros sinais de esperança. Basta olhar para  os  pequenos grupos que 

vivenciam a partilha, a economia solidária nascida e sustentada no respeito à vida presente na 

natureza. Ancorados nestes pequenos sinais de esperança podemos vencer o instinto egoísta que 

dominou Caim. É assim que construiremos meios de sobrevivência que respeitem a vida da terra, o 

ciclo da natureza e seu necessário descaço (Lv 25, 1-7). Vamos através da Leitura Orante permitir que 

a Palavra de Deus ilumine nossa mente na leitura da realidade e desperte em nossos corações a  

certeza de que somos irmãos e irmãos, coexistimos com a responsabilidade de construir relações 

fraternas e harmonizas. 

 
[Repete-se o Mantra] 

 

1) O que o texto diz? 



 

 

 Agora vamos contar o texto usando nossas palavras. Responder algumas perguntas pode nos 

ajudar nesse passo: a) Onde se encontravam Caim e Aber? O que ofereceram a Deus? Qual foi a 

oferta que alegrou Deus? Como agiu Caim? Aconteceu uma conversa entre Deus e Caim, que palavras 

foram usadas? Como se comportava Caim após o assassinato do irmão? Qual foi a sentença dada por 

Deus a Caim? Quais outros textos Bíblicos podemos comparar essa narrativa? Por último, repetimos 

as frases do texto que mais chamaram nossa atenção. 

 

   2) O que o texto diz para nossa vida? 

 

Agora passamos a interpretação. O texto apresenta uma continuação da ruptura iniciada quando os 

primeiros humanos desobedeceram a ordem de Deus ao comer o fruto proibido e dominando com 

ganância ao invés de cultivar com amor a terra presente de Deus para todos. Para deixar Deus nos 

falar através desta Palavra, vamos  responder algumas perguntas que podem nos ajudar:  Que 

sentimento motivou o assassinato de Caim? Que sentimentos estão na base da nossa sociedade 

marcada pelo consumismo? O que as pessoas são capazes de fazer para obter aquilo que desejam? 

Que atitudes alimentam a indiferença e o rompimento com a fraternidade?  

 

É importante destacar: a primeira vez que aparece o  conceito   de pecado  na Bíblia  é no contexto 

social -  isto porque se refere ao comportamento de Caim diante da recusa que Deus faz a seu 

Sacrifico - anda de cabeça baixa, enfurecido (v 6-7). Esse pecado  continua acontecendo através de 

estruturas de poder que sufocam a esperança dos pobres e repetem a atitude do irmão que assassina o 

próprio irmão. Outra questão que precisa falar alto a nosso coração é: “onde está teu irmão?”.  Com 

que perspectiva de vida agimos? Estamos perto ou longe da harmonia, representada pelo Éden?  Essa 

questão pode ser estendida a situação do planeta Terra: como está a Terra? Como temos cuidado dos 

mananciais de água, da fauna e da flora? Trabalhamos para uma Terra sem males, que viva a partir do 

Bem Viver?  Como e de que forma temos usado os recursos naturais? Fazemos parte do universo que 

pertence ao Criador e as ações que realizamos interferem no todo? 

 

Como expressão do que refletimos sobre as relações de fraternidade podemos cantar: 

 

Os irmãos se sentam à mesma mesa; / Sabem dialogar com toda franqueza 

 

São filhos do mesmo Pai,  

Com sangue da mesma cor,  

Herdeiros do mesmo céu,  

Nascidos do mesmo amor 

 Os irmãos residem no mesmo prédio,/ Para manter a paz, o amor é remédio. 

 Os irmãos estudam na mesma sala,/ Sua amizade é grande, a nada se iguala. 

 Os irmãos convivem na mesma terra,/ Sabem se respeitar, jamais fazem guerra. 

 

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

 A Palavra que chegou a nossa mente e que vieram do nosso coração, agora se torna prece, 

louvor, pedido de perdão. Ao realizar esse passo vamos desenvolver ainda mais nossa intimidade com 

o Deus Criador. Nos dirijamos a Ele de forma pessoal, por exemplo: Senhor fazei-me Sensível as 



 

necessidades de meus irmãos e irmãos! Ou então: Pais Deus, vós que criastes com amor todo 

universo, ajudai-nos a cuidar dele com responsabilidade, ajudai-nos a vencer a inveja e a cobiça. 

Leva-me a restabelecer a harmonia original deseja por vós. Pode se recitar ou cantar um Salmo 

apropriado. 

   

4)  ) O que o texto me faz fazer? 

 

Esse é o momento para olhar a vida com a Luz da fé e agir visando a transformação das realidades de 

injustiça, opressão, desvalorização e descuido para com a criação. O que posso fazer? Qual 

compromisso assumirei a partir do que rezei? 

 

Compromissos:  

Pessoal: organizar um tempo para praticar a leitura orante da Palavra, de forma individual 

Comunitário: fazer a leitura orante do texto deste encontro com outro grupo de pastoral e ou outra 

comunidade. 

Além Fronteiras: contribuir financeiramente no projeto  “Corrente Solidária” 

 

Canto Final 

 

1. Quando o dia da paz renascer,/ Quando o sol da esperança brilhar,/ Eu vou cantar.  

Quando o povo nas ruas sorrir/ E a roseira de novo florir,/ Eu vou cantar./  

Quando as cercas caírem no chão,/ Quando as mesas se encherem de pão,/ Eu vou cantar./  

Quando os muros que cercam os jardins,/ Destruídos, então os jasmins vão perfumar. 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção/ Cantada de novo./  

No olhar do homem a certeza do irmão,/ Reinado do povo.:/ 

2. Quando as armas da destruição/ Destruídas em cada nação,/ Eu vou sonhar,/  

E o decreto que encerra a opressão,/ Assinado só no coração,/ Vai triunfar./ 

Quando a voz da verdade se ouvir/ E a mentira não mais existir será enfim,/  

Tempo novo de eterna justiça/ Sem ódio, sem sangue ou cobiça:/ Vai ser assim. 

 

 

 

3º Encontro: Agir 

  

Objetivo: Comprometer-se responsável por recriarmos relações de comunhão universal entre as 

pessoas. 

 

Ambientação 

Este encontro é o envio à experiência missionária deste mês. Para a missão o grupo deve organizar 

uma quermesse ou outra atividade similar, como por exemplo, montar uma barraca após uma 

celebração na comunidade para vender lanches, doces, bebidas. O intuito é divulgar a Corrente 

Solidária e, claro, promover a campanha distribuindo os folderes e pedindo doações às pessoas.  

  

Acolhida e cântico 



 

Coordenador: Queridos jovens missionários, sejam bem vindos ao nosso encontro. Hoje refletiremos 

sobre Cooperação Missionária. Este encontro será nosso envio à experiência missionária deste mês. A 

Juventude Missionária do Brasil elegeu para 2016 o projeto Corrente Solidária, que ajudará as 

crianças da Indonésia. Nossa experiência deste mês será, portanto, é promover iniciativas em prol 

desta causa.[O coordenador explica como vai ser essa atividade para o grupo, de acordo com o que ficou programado] 

  

Cântico 

 

Discípulos Missionários de Jesus 

POM Equador 

  

Somos a esperança de um mundo melhor;  

somos, da Igreja, o novo amanhecer;  

Somos mensageiros de vida e de paz;  

somos testemunhas da liberdade.  

Cristo é nosso caminho,  

Cristo é nosso destino...  

Vamos com Ele!  

 

Somos a luz, o sal da terra,  

é uma cruz nossa bandeira, 

nossa Missão não tem fronteiras.  

Somos as tochas que vão pelo mundo,  

levando acesas a Fé e o Amor.  

Somos sementes de luz e esperança.  

Somos amigos, discípulos missionários de Jesus no mundo de hoje. 2x  

 

 

Oração Inicial 

 

Coordenador: elevemos a Deus Pai e Criador a nossa prece de filhos e filhas. 

 

Todos: Senhor Deus Pai Criador, ensina-nos a amar nossos irmãos de todo o mundo, sejam eles da 

África, América, Europa, Oceania e da Ásia. Queremos imitá-Lo no amor: amar como Vós sempre 

amastes a humanidade. Conhecendo esse amor infinito, tenhamos coragem de testemunhá-lo a todos 

para que todos também possam amar. Amém. 

  

Saudação à Santíssima Trindade: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
[podem se saudar cantando, com alguma melodia conhecida pelo grupo] 

 

Palavra Viva  Mt 6, 25 -34 

 A Palavra escolhida para esse encontro está no contexto do Sermão da Montanha, que 

compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O fio condutor desse Evangelho é a prática 

da Justiça do Reino dos Céus. Após ter falado sobre a felicidade do Reino do Pai Deus, ter ensinado o 

Pai Nosso, explicado que  a oração, o jejum e a esmola só tem sentido quando praticadas com o 

coração e de forma gratuita, nosso Mestre nos fala sobre  a busca fundamental: “o Reino de Deus e 

sua justiça” (v.33).  



 

Por vezes nos preocupamos com muitas coisas. A cultura que pertencemos nos convida ao 

acúmulo, nos incita a ganância que visa a obtenção de garantias. No entanto, Jesus nos chama a 

contemplar “as aves do céu” e “os lírios do campo”, que vivem da providência amorosa do Pai.  Nessa 

expressão de Jesus está um convite para quem deseja encontrar ou fortalecer o sentido da vida, um 

convite para a educação do olhar. Há no olhar de Jesus uma capacidade infinita de encantamento.  O 

mesmo deve existir na forma de ver dos discípulos. É preciso contemplar o universo, extasiar-se 

diante de sua beleza complexa e diversa. Da contemplação pode nascer atitudes de cuidado e de 

defesa para com toda vida. Diferente do olhar que vê cifras em tudo, convém o sentimento de gratidão 

para com o mundo criado, a convicção de que fazemos parte deste universo em comunhão com outras 

criaturas.  

Papa Francisco lembra muito bem desse encantamento de Jesus pela natureza: “O Senhor 

podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque Ele próprio vivia em 

contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando 

percorria os quatro cantos da sua terra, detinha-Se a contemplar a beleza semeada por seu Pai e 

convidava os discípulos a individuarem, nas coisas, uma mensagem divina’ (LS, p. 97). “Jesus vivia 

em plena harmonia com a criação [...]. Não Se apresentava como um asceta separado do mundo ou 

inimigo das coisas aprazíveis da vida [...]. Comeu, bebeu, trabalhou muito como carpinteiro, 

transformando a matéria criada por Deus conforme sua criatividade de artesão” (LS, p. 98). Nessa 

harmonia, e encantado por ela, “Jesus convidava seus discípulos a reconhecer a relação paterna que 

Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes, com comovente ternura, como cada uma delas era 

importante aos olhos d’Ele” (LS, p. 96). Por isso o papa vai dizer no parágrafo 69 que “somo 

chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus e, pelo simples 

fato de existirem, eles O bendizem e Lhe dão glória (CIC, 2416), porque o Senhor Se alegra em suas 

obras (Sl 104/103, 31)”. 

 No parágrafo 49 da Laudato Si’, Papa Francisco lembra que “uma verdadeira abordagem 

ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre meio 

ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres”. “Hoje, crentes e não crentes 

estão de acordo que a terra é, essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a 

todos. Para os crentes, isto torna-se uma questão de fidelidade ao Criador” (LS, p. 93). Logo em 

seguida, no parágrafo 94, o papa continua, citando ensinamentos bíblicos: “O rico e o pobre têm igual 

dignidade, porque quem os fez a ambos foi o Senhor (Pr 22,2); Ele criou o pequeno e o grande (Sab 

6,7) e fez com que o sol se levantasse sobre os bons e os maus (Mt5,45)”. “O meio ambiente é um 

bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é 

apenas para administrar em benefício de todos (LS, p. 95) 

Se nossa prática se aproximar destes ideais estaremos mais perto do que entendemos ser 

fundamental, “a justiça do Reino dos Céus v.33”. Essa busca precisa ser permanente, persistente e 

corajosa. A pergunta é: como se colocar nesse caminho de busca? Nos colocamos nesse caminho 

unidos aos nossos irmãos e irmãs, ou seja, em comunidade como  humilde servidor de uma causa bem 

maior que nós mesmos; com uma fé alimentada na Palavra de Deus e na Eucaristia; buscando 

promover a vida e o cuidado deste mundo dilacerado pelo pecado da indiferença; dando testemunho 

de amor fraterno. Que possamos alimentar essa busca que é fundamental, a justiça do Reino dos céus, 

que possamos enxergar nesse universo traços do infinito amor de Deus. Avante, coragem jovem 

amigo, jovem amiga, pois Cristo conta conosco! 

 

Aprofundando a Missão   

Para nos colocarmos em cumprimento dos ideais de justiça de Jesus, e nos comprometermos 

na sociedade para recriarmos relações de comunhão universal entre os homens conforme nos pede o 

papa em sua encíclica, a Obra da Propagação da Fé nos convida a participarmos de uma ação de 



 

cooperação missionária com a Indonésia. Essa ação é além-fronteiras. Mas não esqueçamos também 

de agirmos em prol de nossos irmãos que estão em nossos arredores. 

Na Indonésia, país que fica entre os continentes da Ásia e Oceania, existe um trabalho com 

crianças, adolescentes e jovens de famílias pobres. Muitas deles são órfãos. Esse trabalho é realizado 

pelas irmãs da Congregação Jesus Menino Pobre. O trabalho que desenvolvem é com educação, saúde 

e pastoral nos orfanatos. 

Na vila de Maulo’o, ilha das Flores, elas construíram uma escola para educar crianças pobres 

da localidade. São crianças órfãs, outras de famílias de camponeses e pescadores. A maioria vive da 

coleta de lixo. Este ano, a escola conta com 60 crianças. As irmãs, aproveitando da realidade das 

famílias das crianças com que elas trabalham, criaram um grupo ecológico que consiste em 120 

crianças e jovens que trabalham a consciência da preservação ambiental. O projeto se chama: Eco 

Berkat Maulo’o. Eles fazem a coleta dos resíduos e trabalham com reciclagem de materiais, 

principalmente os resíduos de materiais inorgânico como o plástico. 

Em 2015, durante a preparação para a 1ª Experiência Missionária das Obras, no Pará, que 

aconteceu em janeiro de 2016, uma irmã da Congregação das Missionárias Xaverianas, residente 

nesse estado, apresentou ao secretariado nacional da Obra da Propagação da Fé a proposta de uma 

cooperação missionária com a Indonésia. A proposta é que a Cooperação Missionária se desse apartir 

do envio de dinheiro para ajudar no pagamento de uniformes e materiais escolares, além das orações 

constantes para as crianças.  

Em dezembro de 2015, na Assembleia Nacional da Propagação da Fé, os coordenadores 

estaduais da JM se comprometeram a fazer um gesto de Cooperação Missionária com este projeto das 

irmãs na Indonésia. Foi criado a Corrente Solidária – Cooperação Missionária como proposta do Bem 

Viver para os povos. Essa cooperação pretende unir todos jovens e quem mais quiser participar, em 

sacrifício espiritual e material pela Indonésia. Com oração e doação em dinheiro vamos participar da 

Missão Universal Ad Gentes. 

  

Para conversar. Vamos assumir essa proposta de Cooperação Missionária e participar da missão na 

Indonésia? 

 

Oração de Envio 

O grupo senta-se no chão, em círculo. Ao centro, um cenário com os símbolos da Missão (bíblia, 

círio, cores, terço, elementos da natureza, principalmente terra, flores e jarro com água, além do folder 

do projeto Corrente Solidária). Cada jovem tenha em mãos uma vela, que se mantém apagada. 

  

Coordenador: A Missão é de Deus e a Igreja é, por sua natureza, missionária (AG 2). Ela é enviada 

por Deus às Nações para ser “o sacramento universal da salvação” (AG 1). Esse envio se deu por 

Cristo: “Como Ele mesmo fora enviado pelo Pai, enviou os apóstolos a todo o mundo, mandando-

lhes: Ide, pois, fazei discípulos meus todos os povos [...]” (AG, 5). Sendo assim, cada discípulo de 

Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé (AG, 23). Para cumprirmos nossa tarefa, precisamos 

ser enviados por Cristo, pela ação do Espírito Santo que nos anima. 
[canta-se o hino da Missão Continental que pode ser encontrado na internet] 

 

VIVO A ALEGRIA DE SER MISSIONÁRIO 

D. Pedro Brito Guimarães 

  

Vivo a alegria de ser missionário 

Recebi de Jesus esta linda missão 

Mas a América é grande e há pouco operário 



 

Vou fazer romaria, fazer mutirão 

  

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 

Então, a vida é missão, o amor é missão 

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão 

Então, nós somos missão, missão local (continental) (universal) 

  

Vivo a alegria de ser missionário 

Neste mundo marcado com tantas feridas 

Há um povo que vive um duro calvário 

Vou levar no meu barco a palavra da vida 

  

Vivo a alegria de ser missionário 

Tenho sede da vida que nunca secou 

Nesta Igreja que vive em tristes cenários 

Vivo a minha missão como um caso de amor 

  

Uma forte comoção 

Uma firme decisão 

Uma nova conversão 

A missão continental 

  
[Todos se levantam. Alguém pega a jarra de água, vai ao centro, levanta-a e diz:] 

  

Leitor 1: Pai Celeste, vós que criaste a água, que é fonte de vida, perdoai nossas faltas por não 

cuidarmos bem desse bem que purifica e sacia. Nos comprometemos a mudar nossas atitudes. 

Abençoai as fontes, os córregos, rios, lagos e mares para que sempre possa ter a água que dá vida. 
[nesse momento, a pessoa passa a jarra de água por todos do círculo, e cada um do círculo molha a mão e faz o sinal da cruz 

na testa] 

  

Coordenador: convido a todos neste momento a acender a vela no círio. 
[o círio deve estar aceso no centro, desde o início. Voltando-se ao círculo, alguém diz] 

  

Leitor 2: Pai de infinita bondade, vós que criaste a luz para iluminar as trevas. Ilumina com seu 

Espírito Santo a inteligência de cada habitante desta terra para que possa saber reconhecer os valores 

de todas as criaturas e guardar o planeta. 
[com a mão direita segurando a vela e a esquerda no ombro do colega ao lado, todos rezam essa oração. Depois, o Pai 

Nosso] 

 

Todos: Senhor Deus Pai Criador, dê-nos a graça de seguir vossos desígnios e mandamentos a fim de 

que possamos participar fielmente da Criação a partir do nosso compromisso de cuidar da Casa 

Comum. Dai-nos humildade para percebermos valores da Criação nas outras culturas, nas outras 

religiões e na sociedade, e sabedoria para valorizarmos a nossa, a fim de que possamos nos unir em 

diálogo e comunhão pelo bem da nossa Casa Comum. Amém. 

  

Pai Nosso que estais no céu... 

  

Cântico 

MISSÃO É PARTIR 



 

Dom Helder Câmara 

  

Missão é partir, caminhar, 

deixar tudo, sair de si, 

quebrar a crosta do egoísmo 

que nos fecha no nosso Eu. 

 

É parar de dar volta 

ao redor de nós mesmos 

como se fôssemos o centro 

do mundo e da vida. 

 

É não se deixar bloquear nos problemas 

do pequeno mundo a que pertencemos: 

a humanidade é maior. 

 

Missão é sempre partir, 

mas não é devorar quilômetros. 

É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, 

descobri-los e encontrá-los. 

 

E, se para encontrá-los e amá-los 

é preciso atravessar os mares 

e voar lá nos céus, 

então Missão é partir 

até os confins do mundo. 
 [Disponível na internet] 

 

 

4º Encontro: Celebrar 

  

Objetivo: Contemplar os sinais de comunhão universal que Deus Criador inspirou nas culturas  

 

Ambientação: No centro haverá um círculo formado por velas brancas, cor que lembra a harmonia e 

a paz. Sobre o círculo de velas, deixar vagos os quatro espaços correspondentes aos pontos cardeais 

(norte, sul, leste e oeste) para que na oração inicial possam ser colocados os quatro elementos da 

natureza (terra, água, ar, fogo). No centro do círculo, cinco velas nas cores dos continentes em 

formato de cruz – quatro nas pontas, uma no centro. Uma bíblia aberta esteja em destaque, sobre um 

porta-bíblia, em algum lugar dentro do círculo de velas. A sala do encontro deve ser apropriada para 

que os participantes possam sentar no chão durante a dinâmica. Providenciar os quatro elementos da 

natureza e quatro vestes. Espalhados, fora do círculo de velas, estejam símbolos das culturas orientais, 

ameríndias, afros, europeias e da oceania. Obs.: Para simbolizar o ar, usar um recipiente vazio ou 

outras coisa conforme a criatividade do grupo; para o fogo, usar um recipiente sal grosso com um 

pouco de álcool. Ter muito cuidado ao preparar e executar. 

  

Acolhida e cântico 

  

OIKUMENE 



 

(para aprender a cantar, assistir ao DVD da JJM, vídeo 4, a partir de 7min e 55s) 

  

Se voltarmos o nosso olhar para o punho do criador 

nossas vistas hão de brilhar ante tão grandioso amor. 

E a memória nos guiará por caminhos do Bem Viver 

pois a casa que Deus nos dá tem a graça de todo ser. 

  

Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão. 

Nosso sustento não desfigurará o encantamento de toda a criação. (Bis) 

  

Se voltarmos o nosso olhar para a história de nossos pais, 

o direito sempre brotou como fonte de pão e paz. 

Os profetas nos lembrarão que a cobiça só mal fará 

qual riacho sempre correndo a justiça não separar. 

  

Se voltarmos o nosso olhar para o mundo que está aí, 

como estais em nosso lar, como está o nosso sentir. 

Volte ó Deus seu olhar a nós, temos força no caminhar. 

Venham todos irmãos e irmãs nova vida recomeçar. 

  

Oração Inicial 

(todos de pé, em círculo, em volta do cenário) 

  

Coordenador: Saudemos a Santíssima Trindade: Em nome do Pai... 

  

Trechos do Hino Onipotente e bom Senhor 

Zé Vicente 

(cada estrofe seja cantada ou recitada) 

  

“Louvado sejas, ó meu Senhor, 

pelo irmão fogo e seu calor, 

clareia a noite, robusto e forte, 

belo e alegre, bendita sorte” 

(uma pessoa entra com o fogo e coloca-a na posição norte do círculo de velas) 

  

“Sejas louvado pela irmã terra, 

Mãe que sustenta e nos governa, 

produz os frutos, nos dá o pão, 

com flores e ervas sorri o chão” 

(uma pessoa entra com a terra e coloca-a na posição sul do círculo de velas) 

  

“Louvado sejas, meu bom Senhor, 

pela irmã água e seu valor, 

preciosa e casta, humilde e boa, 

se corre, um canto a ti entoa” 

(uma pessoa entra com a água e coloca-a na posição leste do círculo de velas) 

  

“Louvado sejas pelo irmão vento, 



 

e pelas nuvens, o ar e o tempo, 

e pela chuva que cai no chão, 

nos dás sustento, Deus da Criação” 

(uma pessoa entra com o símbolo do vento ou ar e coloca-o na posição oeste do círculo de velas) 

  

Pai nosso, que estais nos céus... 

  

Dinâmica: A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação 

  

Ambientação: Para esta dinâmica os participantes deverão sentar no chão, em círculo, de forma que 

todos fiquem confortável, em volta do círculo de velas descrito na ambientação. 

  

Coordenador: durante este módulo refletimos sobre os sinais de comunhão universal presente em 

toda a Criação e especialmente nas diferentes culturas. Diante deste ambiente que preparamos, o que 

ele quer nos dizer? Qual a relação entre os símbolos das diferentes culturas tradicionais e os símbolos 

da natureza? O que sabemos sobre as formas de narrar a criação das diferentes culturas? 

 

(Pergunta é feita aos participantes. Cada um ou alguns respondem. A reflexão deve abordar os pontos em 

comum existentes entre as diferentes visões da existência humana e da origem do universo ensinadas pelas 

variadas culturas. Se basear no material anexo) 

  

Leitor 1: O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é imagem de Deus não deveria fazer-

nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é 

uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho se medida por nós. O solo, a água, as montanhas: 

tudo é carícia de Deus (LS, 84). 

  

Leitor 2: A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se 

torna um sinal muito pessoal e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz 

muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou 

quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar a 

sua própria identidade (LS, 84). 

  

Coordenador: Recordemos agora esses lugares de contato com a natureza que marcou nossa vida em 

momentos anteriores. Por que esse local marcou sua vida? 

(cada participante dá o seu depoimento) 

 

Leitor 3: Assim se deu com os diferente povos desta terra. Foi em contato com a natureza de seu 

ambiente de origem que cada pessoa deu sentido à sua vida e à sua existência. Essa profunda relação 

entre a pessoa e o ambiente, por meio da contemplação a faz compreender o sentido das coisas e da 

vida. Entretanto, cada um viveu em regiões e épocas distintas, isso fez produzir entendimentos em 

linguagens diferentes, porém com a mesma essência, porque os mistérios e encantos da natureza 

sempre foram os mesmos em todo tempo e lugar. Da mesma forma se construiu o conhecimento dos 

povos e suas tradições, uma vez que são formados por inúmeras pessoas, cada um com seu 

conhecimento. 

 

Coordenador: “Nenhuma criação fica fora da manifestação de Deus”. “Sentir cada criatura que canta 

o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Esta contemplação da 

criação permite-nos descobrir o que Deus nos tem a falar por meio das criaturas. Prestando atenção 



 

nessas diversas manifestações divinas o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação 

com as outras criaturas (LS, 85). 

(Neste momento assistir à parte final do capítulo 7 do DVD, a partir do tempo 11min e 19s que contém o clipe 

da canção “tudo está interligado” 

 

Palavra Viva: Sl 8 

Este salmo é um hino de louvor. A beleza do universo revela a Palavra de Deus que guia nossos 

passos. É a Palavra que manifesta o poder de Deus ao criar o céu e a terra e tudo o que existe. O que é 

o ser humano diante da grandeza da criação? O salmo canta a responsabilidade de cada pessoa em 

colaborar com Deus na manutenção e preservação da natureza. Seremos reis da criação, se soubermos 

preservar e defender essa grandiosa obra do poder de Deus. Não devemos dominar e manipular a 

natureza, e sim colaborar com a harmonia da criação, colocando-a a serviço da vida. 

 

Partilha da Vida  

O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza 

inesgotável de Deus, o qual quis que o que falta a cada coisa, para representar a bondade divina, seja 

suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só 

criatura. Por isso, precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. 

Assim, compreende-se melhor a importância e o significado de qualquer criatura, se a 

contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do Catecismo: A 

interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o 

pardal: o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma 

criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras, para se completarem 

mutuamente no serviço umas das outras (LS, 86). Quando nos damos conta do reflexo de Deus em 

tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e 

juntamente com elas (LS, 87). 

Os bispos do Brasil sublinharam que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua 

presença. Em cada criatura, habita o seu Espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com 

Ele. A descoberta desta presença estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas. Mas, 

quando dizemos isto, não esqueçamos que há também uma distância infinita, pois as coisas deste 

mundo não possuem a plenitude de Deus. Esquecê-lo, aliás, também não faria bem às criaturas, 

porque não reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, acabando por lhes exigir indevidamente 

aquilo que, na sua pequenez, não nos podem dar (LS, 88). 

Esse entendimento da Criação que a fé cristã nos oferece está de certa forma em comunhão 

com outras tradições históricas criacionistas dos povos que este planeta já teve. Basta estudarmos as 

visões sobre a origem do universo nas visões indígenas, afros e orientais para percebermos muitos 

traços em comum com a tradição cristã, revelada pelo Deus de Israel. É interessante destacar que tais 

povos viveram em espaços e em épocas diferentes o que nos permite supor a impossibilidade de 

contato entre as diferentes tradições. Disso podemos contemplar a presença de Deus em todas as 

culturas inspirando todos os povos a manifestarem os valores da Criação divina. Obviamente, cada 

cultura vai narrar a Criação com sua linguagem. 

 

 

Dinâmica: trabalhando a dimensão psicossocial do jovem e o processo de integração 

  

Esperança Jovem 

Zé Vicente 



 

  

A juventude unida clamando noite e dia 

Com gritos de esperança e de paz 

  

Estamos pelas praças e somos milhões 

Nos campos nas favelas somos multidões. 

Perdidos procuramos um caminho. 

Ninguém vai ser feliz se andar sozinho 

Laiá, laiá, laiá,laía. Laiá, laiá, laiá,laía 

  

A fome entre os dentes e a morte no chão. 

Fizeram do prazer a maldição. Nas mãos 

dos opressores nós morremos. Ser livres 

nós queremos e seremos. 

  

A flor da liberdade em nosso olhar. Paixão 

ternura e sonho em nosso ar. De olho no 

futuro, nós estamos é a vida que amamos e 

buscamos. 

  

É esta a nossa hora e o tempo é pra nós. 

Que chegue em todo o canto a nossa voz 

Miremos bem no espelho da memória. 

Faremos jovem e linda nossa história 

  

Atividade: Mapa dos 5 campos - Minha rede psicossocial.  

 

Orientação: Pedir a cada jovem que faça um circulo e divida em cinco partes. O 

coordenador fará bonequinhos que representem o sexo masculino e feminino em três 

tamanhos diferentes (pequenos – representando crianças, médios – representado 

adolescentes e grandes- representando adultos). Escolhe um campo por vez e vai 

comentando cada pessoa da sua convivência, suas relações, sua rede de apoio, pessoas 

próximas e pessoas distantes.  

 

O mapa consiste em um diagrama com cinco círculos concêntricos, divididos em 

cinco partes iguais (como fatias de bolo). Cada parte do círculo representa um campo 

correspondente ao sistema de relações do indivíduo, sendo eles: a família, os parentes, 

a escola, os vizinhos/amigos e os contatos formais (Pode colocar comunidade, igreja, 

universidade, ...). O círculo central corresponde ao jovem e cada círculo adjacente 

mede a qualidade do vínculo, portanto as figuras posicionadas pelo jovem mais 



 

próxima do círculo central serão as que possuem melhor relação de apoio social e 

afetivo com ele. O primeiro e o segundo círculo correspondem às relações mais 

próximas (que possuem maior vínculo com o jovem) e o terceiro e quarto círculo 

correspondem às relações mais distantes (menor vínculo). Na periferia do mapa 

encontra-se o último círculo, que corresponde aos contatos negativos. 

 

Proposta da dinâmica: fazer com que os jovens mapeiem suas relações, significando 

sua vida a partir dos laços comunitários que estabelece.  

  

Modelo de mapa: 

  

 
 

 

 

 

Oração Final 

Coordenador: Chegamos ao final do primeiro módulo da nossa Jornada. O que está acontecendo com 

a nossa casa? Refletimos sobre a situação em que se encontra a criação. Reconhecemos ao mesmo 

tempo nossa parcela de culpa e nosso compromisso. Descobrimos a imensa sabedoria que as 

narrações bíblicas trazem para iluminar as mudanças de atitudes. E nos propomos a mudar nosso 

estilo de vida. Nos espelhemos em São Francisco de Assis para que possamos louvar ao Criador como 

ele mesmo fez, no testemunho de vida e na oração: 

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 


