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“Os jovens exigem de nós uma mudança; interrogam-se como se pode pretender 
construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e

 nos sofrimentos dos excluídos.” (LS 13)

A encíclica Laudato Si’ faz um chamado a todos os homens e mulheres da 
terra para que mudem seus estilos de vida. O papa Francisco recorda que a edu-
cação e a espiritualidade são chaves para a verdadeira conversão e para a urgen-
te mudança que a história pede. Diante desses desafios, os jovens têm um papel 
fundamental para o desenvolvimento de uma cultura solidária e responsável. 

Os grupos de Juventude Missionária são convidados a assumir o espírito pro-
posto pelo papa Francisco na encíclica, 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 mui-
tos que sonham a JM do Brasil, pensamos este documento com o objetivo de provo-
car novas reflexões sobre o papel da Juventude Missionária nessa revolução cultural.

Nesses 10 anos realizamos muitas coisas, contudo, com audácia e criativida-
de 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, seguimen-
to e anúncio de Jesus de Nazaré, o humano completo.

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 nos-
so 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.

Que este ano, a exemplo de Jesus de Nazaré, possamos continuar no 
processo de amadurecimento ao discipulado. 

Guilherme Cavalli
Secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé
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Leitura do Contexto         
O Brasil é um país de raízes católicas. Contudo, nos últimos tempos en-

frenta, juntamente com a sociedade global, um intenso processo de seculariza-
ção que tem levado um gradual afastamento das pessoas na vida comunitária. 
Vive-se o tempo de “fortalecer a subjetividade individual, enfraquecendo os 
vínculos comunitários” (cf. Doc 100, 12). Isso atinge os cristãos das comuni-
dades eclesiais, enfraquecendo suas cooperações enquanto discípulos mis-
sionários de Jesus. “Temos alta porcentagem de católicos sem a consciência 
de sua missão de ser sal e fermento no mundo, com identidade cristã fraca e 
vulnerável” (DAp 286). Esse panorama demanda urgente atualização e pede ter 
abertura para encontrar as novas demandas que se apresentam para a evan-
gelização a partir desses “sinais dos tempos” (cf. Doc 100, 9 e 10).

A juventude corresponde à faixa etária intensamente marcada por esse 
processo de mudança, em que se alteram muitos dos paradigmas tradicio-
nais. Entre os impactos que marcaram as identidades coletivas e individuais, 
encontramos alterações em diversos elementos culturais. Entre eles estão: 
família, religião, economia, política, ciência, educação, entre outros. Como 
resultado dessas modificações, cria-se um estilo de vida pautado pelo re-
lativismo, consumismo, narcisismo, hedonismo, empobrecimento espiritual, 
ausência da dimensão do futuro e de esperança. “Os laços comunitários e 
sociais se fragilizam diante do acento pessoal nas propostas de felicidade, 
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realização e sucesso em detrimento do bem comum e da solidariedade, cor-
roborando um estilo de vida individualista, fechado a atitudes de altruísmo e 
de fraternidade” (CF 2013).

Uma das características da modernidade é o enfraquecimento da 
dimensão comunitária. O individualismo e o interesse pessoal ganham 
destaque. Nota-se um esgotamento nos movimentos sociais, sindicatos, 
comunidades cristãs de base e grupos. Um cenário que pode ser com-
preendido como um dos resultados de um progresso científico e técnico, 
o qual é movido por interesses privados que, de certa forma, provoca re-
gresso no campo dos valores humanos e do bem comum. O diagnóstico 
já havia sido feito pelo papa São João XXIII na encíclica Mater et Magis-
tra, em 1961 (cf. MM 242). 

Essa dinâmica de vida, diz João XXIII, contribui para uma ordem eco-
nômica radicalmente perturbada onde, em mãos de poucos, se acumula ri-
quezas imensas, enquanto a classe trabalhadora se desenvolve em crescente 
mal-estar (cf MM 12 e 13). Parece um diagnóstico muito atual também feito 
pelo nosso papa Francisco.

No pós-modernismo, era da razão, formam-se sujeitos céticos, incré-
dulos, sem esperança. Fato que não se resume somente à esfera espiritual, 
estendendo-se a qualquer forma de transcendência e de aspectos que le-
vem em conta a vida comunitária. É nesse contexto que a religião, a arte e 
a moralidade foram direcionadas para a esfera particular. O que realmente 
importa é o progresso econômico, científico e político. Por outro lado, surge 
a predileção do extraordinário e mágico, onde se cria um fascínio pelo so-
brenatural. Exemplo disso são as tendências que inauguraram o século XXI 
e nele adentraram. Na música, temos o sertanejo universitário e o funk os-
tentação; na literatura, Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes; no cinema 
e séries de TV encontramos Game of Thrones, The Walking Dead, Diário de 
Vampiro, entre outros.

 

Protagonistas da Mudança
No anseio por serem protagonistas na mudança dessas realidades, os 

jovens desenvolvem um senso maior de sensibilidade aos problemas globais. 
Em sua criatividade, dinamismo, interatividade e energia, desejam incansa-
velmente colaborar na construção de uma nova civilização. “Como discípu-
los missionários, as novas gerações são chamadas a transmitir a seus irmãos 
jovens, sem distinção alguma, a corrente de vida que procede de Cristo e a 
compartilhá-la em comunidade, construindo a Igreja e a sociedade” (DAp 443). 
Com o objetivo de contribuir com essas perspectivas, jovens de todo o Brasil 
integram a Juventude Missionária e dispõem seus dons a serviço da missão 
universal em resposta ao mandato missionário de Cristo.
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Situações da atividade missionária 
na Nova Evangelização
A Igreja deve estar sempre atenta aos contextos e situações em que se 

encontram os destinatários do Evangelho, de modo que ela esteja sempre 
perto das pessoas de forma efetiva e afetiva. Diante dos desafios citados, 
devem-se avaliar os métodos de evangelização utilizados, bem como ques-
tionar se esses correspondem aos areópagos modernos. 

Já temos uma dinâmica de Nova Evangelização refletida a partir do 
Concílio Vaticano II, especialmente pela constituição dogmática sobre a Igre-
ja, Lumen Gentium, sobre a revelação Divina, Dei Verbum e sobre a Igreja 
no mundo moderno, Gaudium et Spes. Por ela, a Igreja busca atualizar os 
seus métodos para que transmitam melhor a mensagem de Jesus Cristo no 
mundo atual. 

Nova Evangelização não significa que há um novo Evangelho, ou 
que a evangelização anterior não foi válida, mas sim, que são necessários 
novos meios, ações e atitudes que tragam o Evangelho no diálogo com 
o mundo atual, fazendo o esforço de inculturá-lo aos mais diversos am-
bientes. O Documento de Aparecida enfatiza a necessidade de que toda 
a Igreja venha a somar esforços para um novo processo evangelizador: 
“Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, com to-
das as forças, nos processos constantes de renovação missionária e de 
abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmis-
são da fé” (DAp 365).

No mesmo sentido, o Papa Francisco ressalta a necessidade de uma Igre-
ja na qual toda a sua estrutura seja pensada com vista à evangelização. A Igreja 
convida a refletir sobre a forma de se evangelizar e de se acolher aqueles que 
estão distantes da vida eclesial: “Sonho com uma opção missionária capaz de 
transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e 
toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais à evangeliza-
ção do mundo atual que à autopreservação” (EG 27).

A Juventude Missionária não deve se restringir à nomenclatura, mas 
simbolizar um verdadeiro e profundo comprometimento dos jovens com o 
anúncio do Evangelho, sobretudo aos mais pobres e excluídos. O jovem que 
dá vida e sentido ao grupo deve assumir o seu batismo e buscar uma iden-
tidade verdadeiramente missionária como nos pede o documento de Puebla. 
“Para responder a esta situação e dar um novo impulso à evangelização, 
queremos dizer uma palavra clara e esperançosa que estimule a evangelizar, 
com prazer e audácia, os nossos povos, nos quais percebemos um anseio 
profundo de receber o Evangelho de Cristo. Para este fim recordamos o sen-
tido da evangelização, sua dimensão e destino universal, como também os 
critérios e sinais que lhe manifestam a autenticidade”. (Puebla 347)
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“Nossos evangelizadores padecem, em certos casos, de uma espécie de 
confusão e desorientação a respeito de sua identidade, do próprio signifi-
cado da evangelização, do seu conteúdo e de suas motivações profundas” 
(Puebla 346). “Iluminados pelo Cristo, o sofrimento, a injustiça e a cruz nos 
desafiam a viver como Igreja samaritana (cf. Lc 10,25-37), recordando que “a 
evangelização vai unida sempre à promoção humana e à autêntica libertação 
cristã” (DAp 26).

Fundamentos da Espiritualidade Missionária
Em sua vida, o cristão deve “conjugar harmonicamente os mandamen-

tos do amor mútuo”. A civilização do amor acontece na partilha do pão. Essa 
comunhão encontra significado na partilha da Eucaristia que é o próprio Je-
sus (cf. MM 06). Logo, o desenvolvimento integral do ser humano acontece 
no pleno acesso ao bem comum que está acima dos interesses individuais 
do sujeito. O Ensino Social da Igreja orienta para uma concepção do bem co-
mum contrapondo a lógica moderna que fragiliza e mata a vida das relações 
e das convivências humanas (cf. MM 62 a 65). Reorganizar a vida comum 
é condição indispensável para realizar a justiça social, dever de todo cristão 
(cf. MM 67).

Em nome da razão instrumental, a ordem moderna deseja garantir 
a vida a partir da negação da dimensão espiritual e religiosa das pessoas. 
“Querem proclamar a grandeza do homem, secando a fonte donde ela brota 
e se alimenta” (MM 216). O Ensino Social da Igreja que parte da dignidade 
sagrada da pessoa e é elemento integral da concepção cristã, indica o ca-
minho seguro que garante o restabelecimento das relações de convivência 
social (MM 219). A verdadeira espiritualidade enraizada na prática de Jesus 
se manifesta, sobretudo, na orientação que oferece soluções a problemas 
concretos (cf. MM 224). Um Reino de Justiça e Paz que brota desses ensina-
mentos não é apenas boa nova, mas também gera transformações “cuja luz 
é a verdade, cujo fim é a justiça, cuja força é a dinâmica do amor” (cf. MM 
225). Só assim a educação dos cristãos será integral.

A dificuldade em fazer com que os grupos cristãos se comprometam com 
o Ensino Social da Igreja vem do egoísmo, do materialismo da sociedade mo-
derna e do não reconhecimento das exigências objetivas da justiça (cf. MM 228). 
Contudo, deve ser dimensão do apostolado refutar as tendências hedonistas, 
que pretendem reduzir a vida à busca de prazeres e satisfações (cf. MM 234). A 
dimensão comunitária da vida brota das primeiras comunidades cristãs, enrai-
zada no método Ver, Julgar e Agir que procura estudar a situação para, então, 
à luz de valores evangélicos, transformar a realidade (cf. MM 235). A encíclica 
Mater et Magistra convida os jovens a refletir esses três momentos do método 
para, “como sal da terra e luz do mundo”, mudar o curso da história. 
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Espiritualidades Juvenis
As juventudes transbordam espiritualidade e carregam em seu ínti-

mo o poder da indignação e o anseio transformador. Nelas encontra-se a 
fonte que deseja fazer da vida uma oração de comunhão e partilha, como 
maneira harmoniosa de ser. A juventude permanece sempre viva ao nutrir 
tais características. Em cada jovem pulsa “a espiritualidade que não é pres-
suposta, como hoje é o saber, mas que é vivência e experiência, é o não 
saber” (cf. DAp 20). Contudo, inseridos na dinâmica social onde prevalece 
a razão mecanicista, acrítica, positivista que enaltece a esfera particular, 
corre-se o risco de podar, das juventudes, a sua capacidade de sonhar e 
lutar, tornando-os velhos!

  Por meio de uma espiritualidade martirial, de doação, entrega e es-
vaziamento, pode-se remar contra a corrente da indiferença gestada pela 
razão instrumental, a responsável também por todo o ceticismo presente. 
As juventudes desejam viver e para isso precisam, de maneira urgente, en-
tender que a verdadeira espiritualidade provoca rezar e trabalhar. Primeiro, 
rezar o mundo, segundo, trabalhar para transformá-lo! Ao encarnar tal 
pressuposto, irão compreender que a missão é de Deus, a qual todos são 
chamados a colaborar. 

Os batizados receberam “a missão de anunciar o Reino de Cristo e de 
Deus” e “de estabelecê-lo em todos os povos” (LG 5). A cooperação missio-
nária promove a participação do Povo de Deus na missão universal de três 
formas: 1) pela oração, sacrifício e testemunho de vida, que acompanham os 
passos dos missionários e missionárias; 2) por meio da ajuda material aos 
projetos missionários; e 3) colocando-se à disposição para servir na missão 
ad gentes. Enquanto Juventude Missionária, essas dimensões estão sistema-
tizadas no tripé “Solidariedade, Sacrifício e Oração”.

Espiritualidade de resistência
Como cultura de resistência à modernidade líquida e descartável, 

voltada ao individualismo e à mística intimista desencarnada, a espiritu-
alidade missionária e utópica juvenil deve apontar, a grupos de jovens, 
movimentos sociais juvenis e partidos políticos, um horizonte capaz de 
construir uma civilização a partir da solidariedade. Esta, que germina 
do próprio jovem, será eficaz se conseguir orientar as juventudes para 
uma mística de olhos abertos, voltada para os problemas e alegrias do 
mundo. É preciso educar para a mundialidade como forma de dar novas 
respostas, condizentes aos novos sinais dos tempos, conhecidos como 
areópagos pós-modernos.
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Iluminar a vida do Grupo 
pela Leitura Orante da Palavra
A espiritualidade missionária encontra na Palavra de Deus seu alimento. 

É a partir da Sagrada Escritura que o jovem deve orientar e sustentar sua 
vida de discípulos de Jesus de Nazaré. À luz da Palavra de Deus, pode-se 
compreender melhor o discipulado, a vida e a missão. O contato com o 
Cristo-Palavra é caminho privilegiado para cumprir o processo de Iniciação à 
Vida Cristã. Essa forma de vivenciar a espiritualidade missionária tem como 
núcleo fundamental a pessoa de Jesus Cristo e seu Evangelho.

Como surgiu? 
No século XII, o monge Guigo II estava trabalhando no mosteiro com 

uma escada na mão. Enquanto isso, pedia a Deus que lhe sugerisse um 
instrumento que ajudasse a subir até ele. Sobre isso, ele escreveu: “Ocupa-
do em um trabalho manual, comecei a pensar na atividade espiritual do ser 
humano e se apresentaram, improvisadamente, à minha reflexão quatro 
degraus espirituais: 1) a leitura; 2) a meditação; 3) a oração; 4) a contem-
plação”. Essa é a escada que eleva da terra ao céu. Alguns chamam esse 
método de Lectio Divina. 

Os passos: 1) leitura; 2) meditação; 3) oração; e 4) contemplação:

1) Leitura: no primeiro momento, procure acolher a Bíblia não como 
livro qualquer, mas como um tesouro que contém a Palavra que Deus quer 
nos falar. Esforce-se para captar o sentido do texto de modo mais pleno 
possível. Para isso, podem ajudar algumas perguntas:

 -Quem?
 -O que diz e o que faz cada personagem?
 -Onde?
 -Como se situa esse texto na Bíblia e em que contexto?
 -Que relação tem com outros textos?
 -Em síntese, o que diz o texto?

2) Meditação: A meditação vai responder à pergunta: “O que é que 
Deus, por este texto, tem a nos dizer?”. É muito importante perceber o 
que o texto diz para mim, não somente para os outros. Algumas vezes, 
as pessoas procuram no texto bíblico lições para ensinar aos outros. 
Aqui é diferente: o texto fala diretamente ao leitor, seja pessoalmente, 
seja comunitariamente. Entra-se em diálogo, facilitado por algumas per-
guntas como:
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 -O que há de semelhante e de diferente entre a 
 situação do texto e a atual?
 -O que o texto diz para a nossa situação?
 -Que mudanças de comportamento sugere?
Pode-se perceber o quanto as ideias de Deus são diferentes das nossas 

e a necessidade de deixar que a Palavra de Deus transforme as nossas con-
vicções. Muitas vezes, é preciso mudar de mentalidade para aderir à vontade 
de Deus. 

3) Oração: É o momento de expressar o que o texto nos faz dizer Deus. 
A oração é a nossa resposta a Palavra de Deus lida e meditada. A oração 
provocada pela meditação inicia-se com uma atitude de admiração, silêncio 
e adoração ao Senhor. A oração suscitada pela meditação também pode ser 
recitação de preces e salmos. Conforme o que se ouve, pode suscitar uma 
resposta que pode ser de ação de graça, de súplica ou de perdão. É impor-
tante que essa oração espontânea não seja só individual, mas tenha sua 
expressão comunitária em forma de partilha. 

4) Contemplação: enxergar, saborear, viver. A contemplação ajuda a en-
xergar o mundo de maneira nova. Tira o véu e ajuda a descobrir o projeto de 
Deus na história que hoje vivemos. Leva-nos a perceber Cristo como centro 
de tudo. Pela Leitura Orante, crescemos na compreensão do sentido e da for-
ça da Palavra de Deus e vamos sendo transformados, tornando-nos capazes 
de transformar a realidade. Contemplação supõe viver de modo diferente. 
O centro da pessoa está em Cristo. A pessoa é transformada pela Palavra 
de Deus, por isso, contempla a presença de Deus em sua vida e adquire um 
novo olhar sobre a realidade. 

Ações Missionárias
A solidariedade, que emprega esforços para fazer da humanidade uma 

só comunidade, é efetivada pela espiritualidade dos que trabalham por uma 
nova civilização. Alicerçados no amor e na fraternidade, o Reino de Deus ini-
ciado por Jesus de Nazaré é gratuidade, o prazer de fazer o bem pela simples 
beleza de fazê-lo (cf. Lc 6, 33-34). Ambos, Reino de Deus e nova civilização, 
são sinônimos que exigem uma prática responsável e responsabilizadora que 
brotará de uma nova mentalidade, fruto da conversão a um novo modo de re-
lacionar-se. Isso significa remar contra a corrente do individualismo moderno.

Longe de tomar a pessoa como indivíduo autônomo, que se sustenta 
em si mesmo, a pedagogia das relações fraternas deve levar a uma educação 
para a cultura do encontro. “Não somos feitos por nós mesmos e sozinhos 
não podemos dar-nos tudo aquilo que precisamos” lembra papa Francisco 
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no prefácio do livro “Pobre para os Pobres: A Missão da Igreja”, escrito pelo 
cardeal Gehard Ludwing Muller. Sendo assim, o compromisso de efetivar o 
Reino de Deus que inicia agora e aqui tem como precursor a necessidade do 
diálogo e da relação solidária entre as pessoas. É mais do que uma prática de 
fé assistida e distante: é uma mística vivida e encarnada a exemplo do Bom 
Samaritano que, no amor desmedido e na caridade concreta, debruça-se 
sobre os sofredores ao tocar suas feridas. Não é possível falar em Reino de 
Deus sem a atuação transformadora que se enraíza na ação libertadora de 
Jesus Cristo.

Para que o desenvolvimento integral das pessoas aconteça é preciso 
que a formação humana seja respeitada da infância até a velhice. A Boa Nova 
de esperança que se funda em Jesus é a luz que orienta para a justiça global, 
a qual leva em consideração a dignidade do outro, na intenção de conduzir 
todas e todos a um humanismo universal. Logo, a promoção das pessoas e a 
efetivação de suas vidas fazem parte da natureza e dignidade humanas, pelas 
quais todos somos chamados a ser promotores. Compreendido o manda-
mento do amor - “amar o próximo como a si mesmo” – há como estender 
Deus ao outro, já que fomos criados à imagem e semelhança do próprio 
criador. Na civilização do amor, o Pai não está no alto ou habitando como 
ser superior, mas se faz presença fraterna na história do povo já que “Deus 
é relação de amor”.

O desenvolvimento humano que Jesus inaugurou é fruto da solida-
riedade e da liberdade e “é um imperativo para todos e para cada um dos 
homens e das mulheres e também para a sociedade e as nações; em par-
ticular, para a Igreja Católica” (Sollicitudo rei socialis, n.27-34). A Juventude 
Missionária deve trabalhar em cooperação para que os direitos humanos 
sejam efetivados. Este deve ser o dever de todo o cristão que compreende 
que o verdadeiro
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“Nosso esforço será criar condições 
para que as pessoas possam viver 

relações de solidariedade e de 
fraternidade que permitam 

sua maior realização, 
no contexto atual” 

(Doc 85 CNBB, nº101)

O que?
A Juventude Missionária, inserida no processo do Itinerário de Inicia-

ção à Vida Cristã, iniciada em 2015 com a Jornada do Jovem Missionário, 
propõe para 2016 a continuidade do método de trabalho que proporcione 
aos jovens aprofundarem-se no discipulado. Ao responder continuamente e 
de forma atualizada a vocação de batizado, o projeto promove o amadure-
cimento da fé em sua mundialidade.

Como uma catequese permanente, a vida dos grupos deve recordar que o 
caminho de formação dos primeiros cristãos “teve sempre o caráter de experiência, 
na qual era determinado o encontro com Cristo” (cf. DAp). Os jovens missionários 
já introduzidos no processo de iniciação cristã são convidados a permanecer na fé, 
anunciando a boa nova para todos, sobretudo para aqueles que não a conhecem. 
Isso implica, também, dispor-se a viver um itinerário catequético permanente. 

2
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A Juventude Missionária tem como identidade uma radical opção pelos 
pobres. Faz parte do carisma do grupo o ardente desejo de anunciar um 
Cristo que muda a vida daqueles que O conhecem, e os convoca a fazer com 
que os outros também possam vivenciar em suas vidas essa “alegria que 
enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus”(cf. EG 1).

O Itinerário de Iniciação à Vida Cristã visa contribuir com o amadureci-
mento do discípulo missionário e propõe, aos grupos de JM, uma formação 
integral por meio da construção de materiais que correspondam aos níveis 
de atividades do grupo da JM, do grupo com a paróquia, da coordenação 
diocesana e da coordenação regional. 

A Formação Integral
Nas linhas de ação para a Iniciação à Vida Cristã, o primeiro desafio da 

evangelização, segundo o Documento 85 da CNBB que trata dos desafios e 
perspectivas pastorais da Evangelização da Juventude, diz respeito à Forma-
ção Integral do Discípulo Missionário. É preciso estimular o jovem como um 
todo para que ele possa atingir sua maturidade na fé, a qual é iniciada pelo 
encontro pessoal com Jesus e que tem como finalidade compreender-se 
como protagonistas da missão e da luta pela justiça (cf. Doc 85 nº94). Isso 
significa estar atento às cinco dimensões que correspondem a esta formação 
integral: psicoafetiva, psicossocial, mística, sociopolítica-ecológica e capaci-
tação. “Trata-se de efetivar, pedagogicamente, um conceito que se encaixa 
no contexto de sensibilidade da cultura do jovem e aponta para uma nova 
síntese que integre o racional com o simbólico, a afetividade, o corpo, a fé e 
o universo” (DOC 85 CNBB nº97).

O projeto Itinerário de Iniciação à Vida Cristã para a formação do Discí-
pulo Missionário, pela Jornada do Jovem Missionário e seus quatro módu-
los, objetiva integrar esta dinâmica das dimensões constitutivas da evangeli-
zação das juventudes. Com propostas de linhas de ações e reflexões sobre as 
realidades juvenis, o material pretende ser instrumento de amadurecimento 
juvenil. Os roteiros de encontros serão materiais de amadurecimento que 
virão como respostas aos anseios da juventude, às necessidades da Igreja e 
aos sinais dos tempos, levando os jovens a uma opção vocacional, conforme 
orienta o Documento 85 (cf Doc 85, nº 94 e 95).

 

Quem?
O material que integra o Itinerário de Iniciação à Vida Cristã se dirige 

inicialmente aos jovens membros dos grupos de base da Juventude Missio-
nária. Ao cumprir o papel de incentivar a pastoral de conjunto e trabalhar a 
partir da Nova Evangelização, a JM deve envolver todos aqueles que com-



17

põem a vida comunitária, animando missionariamente todas as pastorais e 
movimentos da paróquia.

A respeito da Nova Evangelização, o material visa dialogar com a so-
ciedade pelo envolvimento dos jovens com a construção de políticas pú-
blicas e pelo debate a temas sociais que atingem a vida das comunidades. 
Assim, esse itinerário e as atividades da JM devem ter como interlocutores 
a sociedade. 

 

Onde?
Família: A família é a primeira comunidade. É o ambiente preferencial para 

a catequese e iniciação à vida cristã. Portanto, o jovem missionário ao viver esse 
itinerário de formação de discípulo missionário deve envolver sua família, apre-
sentando e procurando incentivar a atividade das Famílias Missionárias.

Todo o envolvimento necessário vai acontecer conforme a realidade 
vivida pela família do jovem, em suas mais distintas formações. Contudo, in-
dependente da realidade familiar, o jovem missionário, movido pelo carisma 
e ardor evangelizador, deverá ser protagonista na evangelização dentro do 
seu lar, no compromisso de fazer de sua casa uma Igreja doméstica.

Sugestões de como o jovem envolve sua família: 
A primeira atitude do jovem missionário é valorizar e promover o diálo-

go no ambiente familiar. Nesse processo, é preciso ter em conta os diversos 
ambientes familiares e se dispor diante destes com respeito e acolhimento. A 
sensibilidade de Jesus deve auxiliar nessa missão de tornar todas as famílias, 
na diversidade de suas composições, em famílias missionárias. 

O jovem missionário que se encontra em ambientes familiares onde os 
pais se encontram inseridos na Igreja deve procurar despertar para a abertu-
ra à missionariedade, ensinando que o amor de Cristo estende-se a todas as 
pessoas, povos e culturas e a toda criação, e que a prática cristã deve produ-
zir transformações pessoais e na sociedade, à luz do Evangelho.

Na família onde os demais membros não possuem a prática cristã, o 
missionário deve buscar entender a realidade sob a ótica do amor misericor-
dioso de Cristo. A partir dessa sensibilidade que brota de Jesus, o jovem mis-
sionário será um intermediador de boas relações entre os membros. Deve 
buscar promover a unidade e o entendimento, contribuindo sempre para 
boa convivência. É nesse terreno que se constrói ambiente favorável para 
semear os valores do Evangelho. 

Para que o jovem venha a envolver sua família na dinâmica missionária, 
sugerem-se as seguintes atividades:

- Encontro na casa dos membros do grupo
- Terço Missionário na casa dos membros do grupo
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- Motivar que as famílias dos membros dos grupos conheçam a ativi-
dade das Famílias Missionárias

- Integrar a família nas atividades das paróquias
- Motivar que a família esteja inserida nas demais atividades pastorais 

da paróquia
- Promover círculos bíblicos que integrem as famílias

Paróquia: No Brasil, a exemplo da Igreja na América Latina, a realidade 
eclesial marcante são as pequenas comunidades, como as Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs). A história da Igreja Latino-Americana é caracterizada pelas 
comunidades eclesiais que formam uma rede de comunidades, compondo tam-
bém uma comunidade maior, que é a paróquia. Na paróquia todas as pastorais, 
movimentos e organismos devem estar em plena comunhão (cf. DOC. 100, 241).

O grupo de Juventude Missionária deve compreender que a paróquia é 
um lugar privilegiado para iniciar e se educar na fé. O grupo não pode com-
preender sua ação evangelizadora fora da paróquia. A inserção dos jovens 
na dinâmica paroquial cumpre o sentido de ser organismo que anima as de-
mais pastorais e movimentos existentes em seu ambiente eclesial. Como pis-
tas de ação, sugere-se que os grupos de Juventude Missionária realizem ati-
vidades conjuntas com as Pastorais Sociais que existam em suas realidades, 
como Comissão Pastoral da Terra, Pastoral do Migrante, Pastoral do Menor, 
Pastoral da Criança, Pastoral Afro, Pastoral Carcerária, Conselho Indigenista 
Missionário, Pastoral Indigenista, Pastoral de Rua, Caritas, entre outras. Todo 
grupo de Juventude Missionária é chamado a dialogar com essas atividades 
da Igreja com a finalidade de contribuir com a Cultura do Bem Viver. 

Sugestões de atividades paroquiais:
1) Manter contato com o pároco e vigários paroquiais e sempre mantê-

-los informados sobre os trabalhos da JM. Planejar as atividades dos grupos 
da paróquia considerando a participação e consentimento do pároco. Toda 
atividade da JM deve estar em sintonia com o Plano Pastoral da Diocese e 
com as diretrizes pastorais da paróquia e articulada com as pastorais, prin-
cipalmente com as pastorais sociais. Os jovens da JM devem também estar 
inseridos nas atividades de evangelização desenvolvidas na paróquia. Assim: 
a JM deve fazer animação missionária na paróquia que compreende realizar 
atividades de formação, informação e cooperação missionárias. Ajudar na 
formação dos Conselhos Missionários Paroquiais aonde estes não existam.

2) O grupo da JM deve auxiliar na formação e informação missionária 
da paróquia que pertence. Podem ser realizadas atividades como: confecção 
de informativos impressos (panfleto, jornal), apresentação de programas de 
rádio e televisão locais, realizar seminários ou palestras, participar de círculos 
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bíblicos, realizar atividades nas comunidades. No que diz respeito à coope-
ração missionária, incentivar orações e as ofertas materiais para as missões. 

3) No campo social, procurar conhecer as atividades das pastorais so-
ciais. Realizar iniciativas a partir da Cultura do Bem Viver. Fazer leitura das 
realidades sociais no território da paróquia e tomar iniciativas, em conjunto 
com a paróquia, propondo transformações onde seja necessário. Fazer visi-
tas às famílias, de modo especial àquelas que passam por alguma carência 
ou qualquer situação difícil. Apresentar na paróquia a cultura do Bem Viver 
e promover um debate sobre o tema. 

Sociedade: Além da dimensão paroquial e familiar, que continuam sendo 
as dimensões responsáveis primeiras pela tarefa de educar na fé, a Juventude 
Missionária faz da dimensão social uma de suas prioridades. O diálogo com a 
sociedade é característica fundamental para a Nova Evangelização. Os campos 
sociais do trabalho, da política, da ecologia, da economia, do estudo e dos meios 
de comunicação são novos desafios que os jovens missionários devem com-
preender à luz do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja. Dentro do carisma 
da Juventude Missionária e como proposta assumida para 2016, os grupos são 
chamados a estabelecer diálogos em conjunto com atividades que busquem 
contribuir com a Cultura do Bem Viver. “Não se pode pregar um amor abstrato 
que encobre os mecanismos econômicos, sociais e políticos geradores da mar-
ginalização de grandes setores de nossa população” (Doc 85 CNBB nº107).

Há a necessidade de formar os membros dos grupos de Juventude 
Missionária para o “exercício da cidadania e direitos humanos à luz do ensi-
no social da Igreja. Há a necessidade de conectar a fé com a vida, a fé com a 
política” (Doc 85 CNBB nº107). 

Nesse intuito, os grupos são chamados a conhecer e realizar trabalhos 
junto a comunidades indígenas, quilombolas, camponesas ou outras comu-
nidades tradicionais; assentamentos ou acampamentos de reforma agrária; 
moradores de rua e bairros com vulnerabilidade social; centros de reabilitação; 
hospitais e asilos, casas de adoção, presídios. Buscar conhecer novos para-
digmas ou alternativas que respeite a vida e toda a criação.  Conhecer formas 
alternativas de economia, como a Economia Solidária; formas alternativas de 
produção de alimentos, como formas de produção baseadas na ciência agroe-
cológica; conhecer a cultura do Bem Viver, compreendê-la à luz do Evangelho, 
comparar com a atual civilização e propor novas formas de relações dentro da 
nossa civilização. Promover iniciativas que busquem a preservação da vida; ini-
ciativas que valorizem as culturas e tradições que respeitam a vida; iniciativas 
que busquem promover o respeito ao ambiente com toda suas relações vitais.

Diocese: Para estimular e fortalecer a articulação diocesana, as coor-
denações dos grupos, juntamente com a coordenação diocesana, podem 
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realizar atividades que integrem os grupos existentes na diocese. Aconse-
lha-se que busque se realizar dois encontros diocesanos no ano a partir da 
temática “Educar para o Bem Viver”. Podem-se articular atividades que inte-
grem as três dimensões da missão: pastoral, nova evangelização e ad gentes. 
Como sugestão de atividade de experiências já existentes, citamos: Missão 
Diocesana, Bate Latas, Pedaladas, Ações Sociais e Educativas.

Estado: Essas orientações tratam-se de um projeto nacional, tendo em 
vista que a JM possui grupos em todos os Estados do Brasil, com equipes 
de articulação em contato direto com a Secretaria Nacional da Propagação 
da Fé. Porém, será na paróquia e em suas comunidades que os jovens viven-
ciarão as atividades dos projetos.

A JM também anseia chegar até os areópagos, lugares de encontro, 
estando em sintonia com o chamado para a nova evangelização.

 

 Como?
 No ano de 2015, a Juventude Missionária completou 10 anos e iniciou 

um processo de formação para os grupos de base denominado “Jornada 
do Jovem Missionário”. O material trabalhou a perspectiva da escuta, do 
encontro, do seguimento e da missão a partir do documento de Aparecida.

Dando continuidade ao processo formativo que colabora com a Igreja em 
saída, o material se propõe a promover a formação integral dos jovens com:

 
1. Roteiros de encontros publicados mensalmente com temáticas que in-

siram os jovens nos debates da sociedade, a partir da cultura do Bem 
Viver que propõe uma nova lógica de vida, pautada na sustentabilida-
de e na convivência harmônica entre a pessoa, a natureza e o mundo.

2. Vídeos formativos que acompanharão os subsídios de encontro.
3. Material gráfico que divulgue as iniciativas e colabore com a refle-

xão dos temas.
4. Facilitação do acesso dos jovens aos cursos do Centro Cultural 

Missionário, com proposições, tais como uma semana de reflexão 
sobre a cultura do Bem Viver.

5. Estruturação dos processos formativos da Juventude Missionária, tra-
balhando a temática do Bem Viver nos Encontros de Líderes da Ju-
ventude Missionária nos âmbitos paroquiais, diocesanos e regionais.

6. Promoção de iniciativas de partilha, convivência e espiritualidade.
7. Desenvolvimento de estratégias de comunicação para a partilha de 

atividades.
8. Incentivo ao Projeto Sem Fronteiras que visa a colaboração com 

projetos sociais na Indonésia.
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Tema 2016: Educar para o Bem Viver 
Lema: “E Deus viu que tudo era muito bom”. (Gn 1, 31)

A norma que direciona a vida das pessoas hoje, principalmente das 
juventudes, é a administrada pelo capital, que pressupõe o lucro e a do-
minação das grandes corporações sobre a vida e sua diversidade. Nessa 
nova colonização realizada pelo mercado e impulsionada pela ideologia do 
desenvolvimento, cria-se uma sociedade de classes e privilégios, de sobre-
viventes e vencedores. Vende-se a ideia de que a realização humana só é 
possível pela satisfação material sanada pelo consumo.

Essas práticas utilitaristas e suas relações sociais geram exploração e 
alienação. Transformam a vida em matéria prima e o ser humano em objeto. 
É abandonada a compreensão de que a Terra e os seres humanos nascem 
de uma única entidade, sendo o homem a própria Terra enquanto com ela se 
relaciona. A rotina passa a se caracterizar como cultura do descarte e assume 
o que o papa Francisco chama de lógica do “usar e jogar fora” (LS 123). Na 
encíclica Laudato Si’, Francisco contrapõe a cultura consumista e afirma que 
esta maneira de viver “maltrata a vida em todas as suas formas” (LS 230).

Nas práticas modernas de relacionar-se, valores como solidariedade e 
bem comum são atropelados pela concorrência do mercado. Este é regido 

3
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pela exclusão e não busca a integração harmônica dos sujeitos. Contudo, 
surgem novas iniciativas, em oposição à lógica do capitalismo neoliberal que 
grita um “viver melhor” com mais mercadorias que ameaçam o equilíbrio 
ecológico e social.

A partir de uma ecologia integral, que procura educar o ser humano 
com a visão global e holística, brotam ações que tem como base a econo-
mia solidária, o respeito pela Mãe Terra e  a economia como hospitalidade 
a serviço da vida. São iniciativas que repensam a comunidade humana e 
convocam as pessoas a reeducarem-se com acenos diários, como salien-
ta o papa Francisco na encíclica. “Uma ecologia integral é feita também de 
simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da 
exploração, do egoísmo” (LS 230).

Revolução cultural
As juventudes carregam em seu íntimo a inquietude e o desejo trans-

formador. Quando canalizados, esses dois distintivos juvenis podem pro-
mover a urgente mudança necessária para repensar o ser humano a partir 
da conversão ecológica. Pelas novas gerações é possível educar para uma 
cultura do encontro, do respeito, do diálogo, da harmonia. É imprescindível 
encarar o desafio educativo que leva à cultura do Bem Viver, vista como uma 
relação que representa a busca contínua de um novo pacto social de viver 
para o bem comum (LS 209).

Essa lógica de comunidade abre caminho para se “viver em plenitude”, 
como proposta do Reino inaugurado por Jesus de Nazaré. Se efetivado este 
projeto, possibilitará o humano “recuperar os distintos níveis de equilíbrio 
ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural 
com todos os seres vivos, o espiritual com Deus” (LS 210).

Educar-se para o Bem Viver exige rupturas.  É preciso passar do conhe-
cimento para a consciência de responsabilidade; pensar diferente a realidade, 
para além de soluções imediatistas, do fatalismo que transforma mulheres 
e homens em seres impotentes. É indispensável trabalhar com utopias e os 
mensageiros da esperança hoje são os jovens. É destes a responsabilidade 
de preparar a Terra do amanhã. Os jovens são portadores da nova sensibi-
lidade ecológica e de um espírito generoso, lembra o humilde Francisco na 
Laudato Si’ (LS 209).

Jornada do Jovem Missionário 
A JJM será disponibilizada mensalmente a partir de maio no site das 

Pontifícias Obras Missionárias (www.pom.org.br). O texto é resultado de uma 
construção que envolve as coordenações estaduais da Juventude Missioná-
ria, em colaboração de missionárias e missionários que se dedicam à forma-
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ção das juventudes. Como uma catequese permanente, a vida dos grupos 
de Juventude Missionária deve recordar que o caminho de formação dos 
primeiros cristãos “teve sempre o caráter de experiência, na qual era deter-
minante o encontro vivo com Cristo” (cf. DAp 290). Essas características dos 
primeiros cristãos devem sempre ser lembradas. Elas implicam em perma-
nentes saídas e constantes diálogos com a sociedade. 

Para este ano, a JJM segue o mesmo esquema de 2015. Ela foi organi-
zada em quatro módulos. A orientação é que cada módulo seja vivenciado 
durante dois meses, com dois temas geradores segundo a pedagogia das 
quatro áreas integradas (ver, julgar, agir e celebrar). Essa dinâmica garante o 
carisma e a metodologia das Obras Missionárias. 

Módulo 1 – A Escuta
Objetivo: aguçar a sensibilidade dos jovens para reconhecer as causas 
das crises e suas dimensões humanas, sociais e ambientais.
Tema do Módulo: O que está a acontecer à nossa casa
Tema 1: Ouvir os gritos da criação (Trabalhar o cap. 1 da Laudato)
Tema 2: Ser sinal de comunhão universal (Trabalhar o cap. 2 da Laudato)

Reflexão: «Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, 
às crianças que estão a crescer?» (160). Este interrogativo é o âmago 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’. Por meio dos temas somos chamados a nos perguntar «Para que 
viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade a Terra 
tem de nós? Francisco responde: «Se não pulsa nelas estas perguntas de fundo, 
não creio que as nossas preocupações ecológicas possam surtir efeitos impor-
tantes».  No capítulo primeiro, a ser estudado no tema do primeiro módulo, 
apresentam-se as mais recentes aquisições científicas sobre matéria ambiental 
como modo de ouvir o grito da criação. Nesse capítulo, o papa vai além ao re-
conhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abor-
dagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, 
para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres (49). No segundo 
tema, que estudará o capítulo segundo da encíclica, busca-se 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 » (89).

Módulo 2 – O Encontro
Objetivo: estudar e interpretar a realidade, suas luzes e sombras, para 
perceber locais de encontro com Jesus. 
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Tema do módulo: Educar para espiritualidade integral
Tema 1: O cuidado da casa comum (Trabalhar o cap. 3 da Laudato Si’)
Tema 2: Ecologia integral: as dimensões humanas e sociais (Trabalhar o 
cap. 4 da Laudato Si’)

Reflexão: Para encontrar-se com o Nazareno, é central refletir sobre a 
relação entre o ser humano e as outras criaturas - encontramos Jesus na 
vida dos outros e no ambiente - sua criação, nossa casa comum. O Encontro 
com o Mestre garante o verdadeiro sentido da vida, contudo, o pecado rom-
pe o equilíbrio de toda a criação no seu conjunto, e distancia as criaturas do 
Criador. O Papa Francisco, no terceiro capítulo da Laudato Si’, pensa em par-
ticular nos pequenos produtores e trabalhadores rurais, na biodiversidade e 
na rede de ecossistemas. Portanto, é preciso assegurar, neste módulo, «um 
debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar 
toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome» a partir de 
«linhas de pesquisa autônomas e interdisciplinares que possam trazer nova 
luz» (135). No primeiro tema deste módulo somos chamados a estudar o 
terceiro capítulo da Laudato Si’, que nos lembra de que o ser humano não 
reconhece mais a sua correta posição em relação ao mundo e que assume 
uma posição autorreferencial, centrada exclusivamente em si mesmo e em 
um poder que justifica todo tipo de descarte, ambiental e humano. O segun-
do tema pede estudar o quarto capítulo, com sua ecologia integral como 
novo paradigma de justiça.

Módulo 3 – O Seguimento
Objetivo: Oferecer aos jovens orientações a partir da Laudato Si’ e da 

cultura do Bem Viver, para que tenham uma vida em harmonia, espiritualiza-
da e voltada para a prática libertadora que busque outro estilo de vida. 

Tema do módulo: O mundo como um sistema de relações
Tema 1: O diálogo como fio condutor das relações (Trabalhar o cap. 5 
da Laudato Si’)
Tema 2: Espiritualidade que faz criar novas relações (Trabalhar o cap. 6 
da Laudato Si’)

Reflexão: Somos chamados ao seguimento da pessoa de Jesus, que 
exige a atitude de nos colocarmos em constante contato com o próximo, 
especialmente com os pobres e oprimidos. No capítulo quinto da Lauda-
to Si’ o papa Francisco convida a assumir os caminhos «que nos ajudem a 
sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar» (163). Para o Papa 
Francisco é imprescindível que a construção de caminhos concretos não seja 
enfrentada de modo ideológico, superficial ou reducionista. Por isso, é indis-
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pensável o diálogo e a aproximação. Este será o assunto do primeiro tema 
deste módulo. No segundo, que trabalhará o sexto e último capítulo da Lau-
dato Si’, os roteiros de encontros irão abordar o cerne da conversão ecológica 
pela qual a Encíclica convida a partir da Espiritualidade Integral. A educação e 
a formação continuam sendo desafios centrais: «toda mudança tem necessi-
dade de motivações e de um caminho educativo» (15); estão envolvidos todos 
os ambientes educacionais, por primeiro «a escola, a família, os meios de co-
municação, a catequese» (213). Este é o sentido do tema deste ano, que aposta 
«em uma mudança nos estilos de vida» (203-208), para que este também abra 
à possibilidade de o jovem “exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm 
o poder político, econômico e social» (206). 

Módulo 4 - A Missão
Tema do módulo: Louvado Sejas, meu Senhor.
Tema 1: Francisco, timoneiro da esperança
Tema 2: Educar para o Bem Viver:  JM nos passos de Francisco

Reflexão: Neste caminho identificamos os “impulsos missionários” da 
Encíclica Laudato Si’ que nos levam a compreender que esses impulsos são 
embutidos no imperativo transcrito em “Cuidem da criação!”. Entendemos que 
criação é bifocal. Por um lado, a casa comum, o planeta terra; por outro, os 
habitantes dessa casa comum. Por isso, nós jovens missionários temos uma 
dupla tarefa: cuidar da casa e dos habitantes da casa. Hoje, no mundo glo-
balizado, o território missionário é mais amplo e nossa responsabilidade é 
maior do que há um século. Após estes três módulos, os temas do quarto 
módulo trazem reflexões a partir do projeto de Igreja proposto pelo papa 
Francisco como proposta de iluminar o carisma missionário dos grupos. Por 
isso, o primeiro tema trabalha o projeto de Igreja recuperado por Francisco. 
No segundo, iluminamos a trajetória da Juventude Missionária pela proposta 
dos Franciscos: Assis, Xavier e o papa. 

O cartaz
Neste ano o tema da Jornada do Jovem Missionário (JJM) será “Educar 

para o Bem Viver”. O Bem Viver, como filosofia indígena ancestral, compre-
ende nosso mundo como uma rede integrada, uma rede de relações harmo-
niosas, onde tudo está interligado, qualquer que seja o elemento ou o ser. 
A Terra, pachamama, é tida como a mãe que cuida carinhosamente de seus 
filhos, dispondo a eles o suficiente para sobreviver. Os filhos por sua vez, em 
sentimento de gratidão, respeitam todas as relações preservando a harmonia.

Ao refletir sobre a cultura do Bem Viver (Sumak kawsay) somos ques-
tionados sobre o modo de enxergar o mundo. É um estilo de vida que nos 
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educa a pensar os relacionamentos, nosso contato com o outro, com a natu-
reza e com o Criador, de forma democrática e harmônica. Para isso é preciso 
ir contra a corrente de um mundo com estruturas de dominação, injustiças 
e acúmulos, inspirando-nos a agir em favor de um mundo igual para todos, 
na busca de práticas de justiça, diálogo e solidariedade.

“E Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1, 31). Essa foi a contemplação 
de Deus, o Criador, depois de ver sua obra consumada. Todas as criaturas 
estavam em perfeita harmonia com os desígnios do Criador. O lema da JJM 
deste ano questiona o nosso estilo de vida atual e nos faz penetrar em nossa 
consciência, para olharmos ao nosso redor, em nossa realidade, e interpelar: 
o que estamos fazendo da nossa Mãe Terra? Que sociedade queremos?

A arte
A arte do cartaz traz elementos significantes que ajudam na reflexão do 

tema. Nitidamente percebemos o formato circular, a roda com as pessoas, os 
círculos concêntricos. O círculo representa a unidade, cada indivíduo entra 
na roda e juntos formam uma única comunidade. Assim podemos perceber 
que também a nossa comunidade mundial é formada por vários povos, cul-
turas, religiões, bem como pelos continentes em suas infinitas diversidades. 
Os continentes estão representados na imagem do cartaz pelas nacionalida-
des, além das cores.  

O formato circular
O círculo representa também uma comunidade sem privilégios, onde 

todos são iguais. Todo ponto no círculo tem igual distância em relação ao 
centro. Observamos nesse sentido, a presença de um jovem com defici-
ência que representa a opção preferencial por todos que estão à margem 
e necessitam de urgente inclusão. Além disso, o formato do desenho 
favorece entender que, de qualquer lado que se olhar a imagem, ela terá 
significado. 

Outra simbologia do círculo presente na imagem é o equilíbrio e a sus-
tentabilidade. Os ciclos que garantem o equilíbrio do planeta e sustentam a 
vida, como o ciclo da água, ciclo biogeoquímico, entre tantos outros devem 
contar com o ser humano, enquanto parte do meio ambiente, como facili-
tador e colaborador da vida. Assim, pode-se lembrar de que o estilo de vida 
assumido por grande parte da população mundial, a qual se deixa levar pela 
ordem do sistema linear e da cultura do descarte, inviabiliza a proposta da 
cultura Bem Viver. Esta exige um estilo de vida cíclico e harmonioso, com 
práticas integrativas e com menos descarte. 

Outro elemento importante na imagem é a presença de Cristo na roda, 
o Emanuel, Deus Conosco (cf. Mateus 1,23) que caminha conosco e se faz 
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presente em todas as realidades e momentos, povos e culturas. O Papa Fran-
cisco na roda remete a mensagem da Laudato Si, “tudo está interligado”. 

Encontra-se, no centro do cartaz, a imagem do globo e a rosa dos ven-
tos, como elementos representativos da atividade missionária, a Igreja en-
viada de Cristo, que escuta o mandato e vai por todo o mundo proclamar a 
Boa Nova a toda a criatura. A JM entende a Boa Nova como a proposta de 
Reino, que assume a proposta do Bem Viver. O centro representa o sagrado, 
e a rosa dos ventos também simboliza Deus, que envia e direciona. Trata-se 
de um elemento que remete à orientação e ao sentido, principalmente para a 
fase de juventude que passa por momentos de escolhas e direcionamentos.

Corrente Solidária
Cooperação Missionária 
como proposta do Bem Viver para os Povos
 
Resumo do Projeto
A Juventude Missionária do Brasil, na continuação do seu processo 

de formação de discípulos missionários de Jesus Cristo, inicia este ano 
o Itinerário Catequético Permanente que fornecerá as diretrizes para a 
caminhada do jovem missionário em seu grupo de base, na Igreja e na 
sociedade. E pelo compromisso além-fronteiras deste ano, a ser assumi-
do por todos os jovens da juventude missionária, o itinerário vai apon-
tar a cooperação missionária material e espiritual com a Indonésia. Isso 
se dará por meio de doações feitas pelos jovens missionários, fruto do 
seu sacrifício, e também pelas arrecadações de doações feitas por outras 
pessoas dentro de cada Igreja diocesana, por meio da participação da 
Corrente Solidária a partir dos jovens dos grupos de JM.

 A Corrente Solidária é uma cooperação missionária entre a Juventu-
de Missionária do Brasil e a Congregação das Irmãs Pauperis Infantis Jesu 
(Congregação de Jesus Menino Pobre) que moram na Vila Maulo’o, Indo-
nésia. Essas irmãs possuem uma escola que atendem crianças em vulnera-
bilidade social, que não têm condições financeiras para estudar nas escolas 
tradicionais devido ao alto custo. Geralmente são crianças órfãs e filhos de 
agricultores e pescadores e que trabalham como catadores de lixo.

 Por essa ação missionária, a Juventude Missionária é convidada a aju-
dar a Igreja local a crescer na abertura à missão além-fronteiras. Por meio 
dessa ação missionária, todas as igrejas locais que tenham presente a JM 
estarão contribuindo na compra de uniformes e materiais escolares de 60 
crianças na Indonésia, escolarizadas por meio do projeto sócio-educacional 
desenvolvido pelas irmãs da Congregação Pauperis Infantis Jesu, além de 
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ajudar em outros custos do projeto. Os uniformes custam cerca de $15,00 e 
a bolsa $10,00, no total de $25,00, equivalente a R$ 93,75[1].

Objetivo Geral
Promover uma cooperação missionária material e espiritual entre a Ju-

ventude Missionária do Brasil e a Indonésia, por meio de doações em di-
nheiro e orações diárias, fruto do sacrifício do jovem missionário que vive o 
carisma da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, como compromisso pesso-
al, comunitário e além-fronteiras da Jornada do Jovem Missionário de 2016.

 
Objetivos Específicos
• Criar uma corrente solidária entre os grupos de JM do Brasil abrin-

do-se à missão além-fronteiras.
• Inserir mais pessoas da igreja local nessa corrente solidária, bem 

como outros jovens, oportunizando toda a igreja a participar dessa 
cooperação missionária.

• Interligar os diferentes grupos de JM do Brasil em prol de uma 
mesma ação missionária além-fronteiras.

• Sensibilizar jovens e comunidade sobre a violação dos direitos da 
criança na Indonésia, no continente asiático, que não tem acesso à 
educação.

• Ajudar nas despesas com uniformes escolares e materiais escolares 
de 60 crianças da Indonésia.

Justificativa
Diante dos desafios do enfoque da subjetividade e do impacto das ten-

dências do mundo contemporâneo sobre os jovens, notamos uma crescente 
fé centrada nos problemas e necessidades pessoais e locais, subjetividade essa 
que levam as pessoas e grupos a viverem uma vida fechada aos interesses que 
as circundam. Estamos diante de uma centralidade das emoções, do imediato, 
do ter tudo muito fácil, muitas vezes levando a uma fé também imediata, que 
nos leva a girar em torno de nossas “dores” e nos fecha o olhar para além, para 
aqueles que ainda hoje não conhecem a Boa Notícia do Evangelho.

 Para que caminhemos contra a corrente de um processo centrado no 
“eu”, somente no meu círculo de jovens, propomos uma Ação Além-Frontei-
ras como Juventude Missionária, que nos ajude a ter uma abertura universal.

 O Papa Francisco e a Igreja do Brasil nos convoca a sermos uma “igreja 
em saída” capaz de abrir-se à solidariedade nas diferentes periferias existen-
ciais do nosso povo, sem esquecer a dimensão universal e além-fronteiras. 
Por isso, o projeto visa criar uma corrente missionária entre os grupos de JM 
do Brasil contribuindo para uma abertura ad gentes (além-fronteiras).
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 A lógica da ação missionária não é somente promover uma campanha de 
arrecadação de fundos, mas também fazer com que os grupos criem ações so-
lidárias e ações missionárias nas suas comunidades e paróquias. Isso atende à 
realidade missionária local, pois as pessoas têm como participar de uma ação mis-
sionária e, ao mesmo tempo, ajudar concretamente com a missão além-fronteiras. 

Neste ano, o tema da JJM será “Educar para o Bem Viver”. Ao falarmos 
da cultura do Bem Viver (Sumak kawsay) somos educados a pensar o nosso 
modo de relacionar democrático e em harmonia com o outro, comigo mes-
mo, com a natureza e com o Criador; somos educados a pensar e relacionar 
com a Terra como bem doado a todos. Somos impelidos a ir contra a cor-
rente de um mundo com estruturas de dominação, injustiças e acúmulo para 
trabalharmos em favor de um mundo igual para todos, na busca de práticas 
de justiça, diálogo e solidariedade.

 Diante do desafio das políticas neoliberais onde o lucro está no centro, 
lutamos por um desenvolvimento integral onde o centro seja a pessoa com 
suas relações harmoniosas. Para isso precisamos criar programas de desen-
volvimento que garanta os direitos de todos, porque como jovens acredita-
mos e queremos um futuro diferente, no qual haja harmonia e respeito nas 
relações entre a Pessoa, a Comunidade, a Natureza e o Criador, pois como 
relata Papa Francisco, tudo está interligado - “O tempo e o espaço não são 
independentes entre si: nem os próprios átomos ou as partículas subatômi-
cas podem ser considerados separadamente. Assim como os vários compo-
nentes do planeta – físicos, químicos e biológicos – estão relacionados entre 
si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabare-
mos de individuar e compreender” (LS 138).

 A cultura do Bem Viver nos ensina a pensar no todo e em todos. A pen-
sar, como diz Papa Francisco, que tudo está interligado. Quando falta o bem 
necessário para algumas pessoas, isso é reflexo do acúmulo de outras; se a 
natureza geme em alguma parte do planeta Terra, isso é causa da exploração 
exagerada do seu solo, da sua biodiversidade, da sua natureza e de todo bem 
que a ela pertence. Como vive meu irmão que está na África, na Ásia, na Eu-
ropa, Oceania ou na América é responsabilidade de um todo, ou seja, a Terra 
é toda uma harmonia de relações. Nós somos seres em relação e, por isso, o 
que acontece em qualquer parte do mundo é também nossa responsabilidade.

 Vivemos em um mundo caracterizado por uma crescente interdepen-
dência, e as diferenças de povos, raças e culturas é que completam, enrique-
cem e impulsionam a todos nós a vivermos uma relação de comunhão, pois 
precisamos e dependemos uns dos outros.

 Somos chamados a criar a lógica da solidariedade para o Bem Comum 
e o para o Bem Viver de todos, porque “O bem comum pressupõe o respeito 
pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis 



30

orientados para o seu desenvolvimento integral” (LS 157). De fato, o bem 
comum é o princípio orientador de toda sociedade.  

 Como Juventude Missionária, nossa proposta deve ser a de conhecer 
e praticar elementos da Cultura do Bem Viver, que isto abrace todos os con-
tinentes. Por isso lutamos e acreditamos na defesa dos direitos aqui e além-
fronteiras. Como jovens queremos ser protagonistas na construção de uma 
nova sociedade, que se preocupe com o meio ambiente e o sofrimento dos 
excluídos (LS 13).

 Sobre o projeto das Irmãs de Jesus Menino Pobre
A Congregação das Irmãs de Jesus Menino Pobre (Pauperis Infantis 

Jesu - PIJ) tem como missão trabalhar com crianças e jovens pobres e 
abandonados. Seu carisma é trabalhar 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 para o meio ambiente, especialmente com material 
inorgânico, como o plástico. Eles fazem a coleta e trabalham com reciclagem. 
A logomarca criada para o projeto é:

  
Sobre o lugar
O dinheiro arrecadado será enviado para as Irmãs da Congregação Pau-

peris Infantis Jesu que atuam na costa leste da Indonésia, mais precisamente 
na Vila de Maulo’o, distrito de Sikka, Ilhas das Flores. Esta é uma das ilhas que 
receberam missionários católicos portugueses, donde deriva o nome em por-
tuguês. O local é quente, há escassez de água e as terras são áridas.

A vila de Maulo’o fica na República da Indonésia, um país localizado 
entre o Sudeste Asiático e a Austrália. A Indonésia forma o maior arquipéla-
go do mundo, composto pelas Ilhas de Sonda, a metade ocidental da Nova 
Guiné, compreendendo 17.508 ilhas.

De acordo com o censo nacional de 2010, a população da Indonésia era 
de 237,6 milhões de habitantes. A estimativa de 2013 atribuiu uma popula-
ção de 251.160.124 habitantes, o que coloca o país em 4º lugar na lista dos 
países mais populosos do mundo. Há cerca de 300 diferentes grupos étnicos 
nativos e 742 línguas e dialetos diferentes no país. A língua oficial nacional 
é o indonésio e foi declarada, na proclamação da independência em 1945, 
como a língua oficial sob o nome de Bahasa Indonésia.
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Embora a liberdade religiosa seja garantida pela constituição, o governo 
indonésio reconhece oficialmente apenas seis religiões: islamismo, protestan-
tismo, catolicismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. O Censo de 2010 
apontou 86% da população como mulçumanos, 9% cristãos, 3% hindus e 2% 
budista ou outro.

De clima tropical, a Indonésia é um país rico em  recursos naturais, con-
trastando com sua população que é, em sua maioria, de baixa renda. Sofre 
com o desmatamento de suas grandes florestas para dar lugar ao agrone-
gócio de oleaginosas.

  
Propagação da Fé e a corrente solidária
No compromisso de sermos fiéis ao carisma das Obras Missionárias, 

que na verdade trata-se do carisma da nossa fundadora Maria Paulina Jari-
cot (1799-1862), a Corrente Solidária teve como inspiração o trabalho caris-
mático e pioneiro dessa leiga que viveu em Lyon, França, e que deu origem a 
Pontifícia Obra da Propagação da Fé.

Tudo começou em 1818 quando o irmão de Paulina, Fileias Jaricot, um 
seminarista, a procurou para pedir ajuda financeira para as missões estran-
geiras, pois estas estavam em dificuldades. Paulina prontamente atendeu ao 
pedido do irmão, dirigindo-se a 200 jovens operárias, suas amigas, que tra-
balhavam na fábrica de seu cunhado Chartron e lançou uma iniciativa que 
conhecera na Inglaterra e Irlanda: a moedinha semanal. Mas em vez de se 
utilizar um cofre para colocar sua doação, decidiu que ela e suas amigas 
fossem coletar pessoalmente a moedinha de quem aceitava ajudar, isto é, 
de mão em mão. O sucesso da arrecadação foi tão grande que, tempos 
depois, teve outra grande ideia. Ela organizou suas amigas para que cada 
uma encontrasse 10 pessoas que doasse uma moedinha por semana para 
a propagação da fé nas missões estrangeiras. As amigas que encontravam 
10 doadores ela dava o nome de chefe de dezenas. Para cada 10 chefes de 
dezenas ela escolhia uma chefe de centena para depositar o total em um 
centro comum. Tempos depois, já era necessário escolher chefes de milhares. 
Assim nasceu a Associação para a Propagação da Fé em 1822 que, em 1922, 
tornou-se pontifícia pelo papa Pio XI passando a se chamar Pontifícia Obra 
da Propagação da Fé.

Como vai acontecer a Corrente Solidária?
De forma geral, o método da Corrente Solidária consiste no seguinte: o 

local de promoção dessa campanha será os grupos de base, logo, no âmbito 
da Igreja diocesana. Cada membro de um grupo de JM, no Brasil inteiro, 
participará e envolverá outras pessoas da sua Igreja, de qualquer idade. O 
jovem missionário irá se comprometer a doar uma quantia em dinheiro e 
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rezar. Depois, buscará outras pessoas para participar da corrente. Cada pes-
soa que fazer parte dessa corrente também se comprometerá a doar uma 
quantia em dinheiro e rezar. Os valores doados serão sempre espontâneos. 
O jovem da JM irá entregar uma ficha e explicar o projeto para cada pessoa 
que conseguir, e receberá a quantia em dinheiro e o termo de compromisso 
devidamente preenchido pelo doador. Agora o doador se compromete a 
encontrar outra pessoa para participar e, assim, segue a construção da cor-
rente solidária, em que cada doador busca outro doador. As doações e os 
termos de compromisso de cada corrente devem chegar até aquele jovem 
missionário da JM que a iniciou. Este irá repassar ao coordenador do grupo 
que deverá ter tantas fichas quantos forem necessários.

De forma mais detalhada, a Corrente Solidária será assim:
• Por meio da articulação das coordenações nacionais, estaduais e 

diocesanas, as fichas da Corrente Solidária chegarão até os coorde-
nadores paroquiais e de grupos de base da JM. Cada ficha contém 
uma pequena explicação sobre o projeto e o nome de uma das 
crianças da indonésia assistidas pela obra social das Irmãs da Con-
gregação Pauperis Infantis Jesu; um termo de compromisso que 
deverá ser preenchido com a quantia do doador, ser destacado e 
devolvido ao coordenador do grupo.

• Os membros dos grupos de base da JM receberão as fichas da 
Corrente Solidária por meio dos coordenadores paroquiais ou de 
grupos.

• Cada membro do grupo, incluindo coordenadores e assessores, 
fará suas doações e assumirá o compromisso de rezar pelas crian-
ças da Indonésia, de modo especial, para aquela que irá retratada 
no folder.

• Cada membro do grupo de base, incluindo coordenadores e asses-
sores, terá que encontrar, no mínimo, cinco amigos para participar 
da Corrente Solidária. Aquele que não faz parte da JM, de qualquer 
idade e disposto a fazer parte da corrente, firma o compromisso de 
doar um valor em dinheiro e rezar para a criança retratada na ficha. 

• Cada pessoa que se comprometa com essa Corrente Solidária de-
verá encontrar um amigo disposto a ajudar. Ao novo participante 
será entregue a ficha, no qual contém o termo de compromisso 
que deverá ser preenchido com a quantia doada, ser assinado, des-
tacado e devolvido ao coordenador do grupo, fazendo crescer e 
fortalecer a corrente.

• O dinheiro das doações deverá ser enviado sempre ao coordenador 
do grupo, juntamente com o termo de compromisso devidamente 
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preenchido. O responsável pelo grupo irá enviar o valor arreca-
dado para a conta PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS, BANCO 
DO BRASIL, AGÊNCIA 3413-4, CONTA POUPANÇA 510.200.293-3. 
Pela distância e para facilitar a prestação de contas, o dinheiro de-
verá ser enviado por meio de depósito bancário. As fichas devem ir 
pelos Correios, em envelope e postagem simples. Caberá às POM, 
precisamente ao secretário nacional da POPF, emitir carta-recibo 
como comprovante de recebimento, a qual será enviada ao e-mail 
que encaminhar o comprovante de depósito. Além disso, os termos 
preenchidos pelo doador serão também meios de controle e de 
prestação de contas do montante arrecadado.

• As POM do Brasil são responsáveis pelo envio dos recursos à indo-
nésia, junto com os termos de compromisso assinados, diretamen-
te às irmãs que cuidam do projeto na vila de Maulo’o.

• A Corrente Solidária acontecerá a partir de maio e será finalizada 
em setembro. No mês de outubro, mês missionário, as POM farão 
o envio à Indonésia, acentuando o compromisso missionário da 
JM e de todos da Igreja do Brasil que contribuíram.
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As POM são compostas por quatro organismos oficiais da Igreja Ca-
tólica que trabalham para intensificar a animação, formação e cooperação 
missionária em todo o mundo. 

1. Pontifícia Obra da Propagação da Fé - 1822
2. Pontifícia Obra da Santa Infância - 1843
3. Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo - 1889
4. Pontifícia União Missionária - 1916

“As POM dão um suspiro universal à Missão uma vez que são o instru-
mento privilegiado para a educação, para a comunhão e ao espírito missio-
nário universal, colaboração intereclesial no serviço do anúncio do Evange-
lho” (cf. Estatuto, 18).

Compete às POM e a seus animadores recordar que a “Igreja peregrina 
é, por sua natureza, missionária (AG 2) e assim fazer da missão ad gentes o 
paradigma de  toda a atividade pastoral.

O Concílio Vaticano II reconheceu que as POM colocam a cooperação 
missionária em primeiro lugar, “porque são meios tanto para infundir nos ca-
tólicos, desde a infância, um espírito verdadeiramente universal e missionário, 
quanto para favorecer uma adequada arrecadação de subsídios em prol de 
todas as Missões e segundo a necessidade de cada uma” (Ad Gentes, 3).

4
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“Mesmo sendo obras do Papa, as Pontifícias Obras Missionárias são 
também de todo o Episcopado e de todo o Povo de Deus” (Paulo VI, Mensa-
gem para o Dia Mundial das Missões de 1968).

Objetivo das POM
- Infundir nos católicos o sentido verdadeiramente universal e missio-

nário e assim despertar a responsabilidade para o compromisso na 
evangelização em todo o mundo.

- Incentivar a oração, sacrifícios e testemunho de vida cristã em favor 
das missões.

- Estimular a coleta para ajudar todas as missões, segundo a necessi-
dade, de modo a recuperar o espírito de solidariedade e a partilha 
fraterna das primeiras comunidades cristãs.

- Suscitar vocações missionárias ad gentes e por toda a vida.
- Organizar e animar a dimensão missionária nas comunidades ecle-

siais em todos os níveis.
- Propor e coordenar iniciativas de formação e animação missionárias. 

A Obra da Propagação da Fé
Vimos anteriormente que foi fundada em 1822 por Paulina Jaricot, uma 

jovem francesa que desde sua infância acompanhou as notícias das Mis-
sões na China e na Ásia Oriental. Sensibilizou pessoas em ações concretas 
de ajuda financeira às missões estrangeiras, fazendo nascer uma obra que 
se espalhou rapidamente, de modo que, em 1922, foi declarada “Pontifícia” 
pelo Papa Pio XI. Constituiu-a como o organismo oficial da Santa Sé para a 
cooperação missionária, que recolhe ofertas de fiéis de todo o mundo, re-
partindo-as entre todas as Missões.

“A Pontifícia Obra para a Propagação da Fé visa suscitar o compromisso 
pela evangelização universal em todo o povo de Deus e promover, nas Igre-
jas locais, a ajuda tanto espiritual como material, e o intercâmbio de pessoal 
apostólico” (CM 4).

Famílias Missionárias
A formação das Famílias Missionárias (FM) é serviço de animação ofe-

recido pela Obra da Propagação da Fé. A atividade tem como objetivo pro-
mover a consciência da missão universal nas famílias, como Igreja Domésti-
ca, para assim despertar vocação missionária comprometida com o anúncio 
do Evangelho em seu ambiente geográfico e além-fronteiras. Um dos ob-
jetivos específicos está em fortalecer as famílias na vivência do espírito de 
comunidade e em estado permanente de missão. Oferecida como alternativa 
para todos os que integram o ambiente familiar, as Famílias Missionárias de-



37

sejam ajudar na animação missionária no interior do lar para edificar Igrejas 
Domésticas enraizadas na vivência do Evangelho e em Jesus Cristo!

Idosos e Enfermos Missionários
As Obras Missionárias, por mandato pontifício e episcopal, são encar-

regadas de impulsionar o espírito missionário em todos os setores do povo 
de Deus. Perante a realidade do envelhecimento humano causado pelo au-
mento da longevidade, a Propagação da Fé oferece a atividade dos Idosos e 
Enfermos Missionários (IEM). Trata-se de um serviço que visa ressignificar a 
dor a partir da perspectiva cristã. “A doença e o sofrimento estiveram sempre 
entre os problemas mais graves que afligem a vida humana. Na doença, o 
homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites, a sua finitude. Qual-
quer enfermidade pode fazer-nos entrever a morte. A doença pode levar à 
angústia, ao fechamento de si mesmo e, por vezes, ao desespero e à revolta 
contra Deus. Mas também pode tornar uma pessoa mais amadurecida, mais 
capacitada para discernir, na sua vida, o que é realmente essencial. Muitas 
vezes, a doença leva à busca de Deus, a um regresso a Ele” (CAT 1500, 1501).

Os Idosos e Enfermos Missionários, à luz da fé, enfrentam a dor e as 
dificuldades com a mesma valentia que Jesus Cristo, oferece-as em prol da 
missão, unindo-se às dores da cruz. O esforço de colaboração humana com 
a graça de Deus pode transformar a dor em ferramenta para o bem comum, 
em uma assídua superação em busca da santidade. O homem se constrói a 
partir das lutas, dos desafios e dos sacrifícios. Logo, o sofrimento amadurece 
e torna as pessoas mais sensíveis, humildes e perseverantes. 

Juventude Missionária
A Juventude Missionária (JM) tem por finalidade animar, fomentar e 

manter o espírito profético e transformador dos jovens, ajudando-os a viver 
a missão em âmbito local e universal, além-fronteiras. A espiritualidade dos 
grupos de JM está marcada por uma atitude samaritana em todos os am-
bientes, em especial, entre os que mais sofrem e são excluídos. Por isso, o 
jovem missionário é convidado a enraizar sua identidade no amor de Deus 
que rompe as barreiras do preconceito e da indiferença.

Está vinculada à Pontifícia Obra da Propagação da Fé (POPF) e surgiu 
como fruto da Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária (IAM), 
a qual foi fundada em 1843 por dom Carlos de Forbin-Janson, em Paris na 
França. Os jovens passam a integrar a Juventude Missionária, seguindo a 
condição natural de crianças e adolescentes dos grupos de IAM tornarem-se 
jovens.  Além disso, muitos grupos de JM surgem da disposição dos jovens 
em atender o apelo do Papa Francisco para viver a missão como fonte de 
espiritualidade, libertação e transformação. 
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Objetivo Geral
Promover a consciência da missão universal nos jovens, à luz da opção 

preferencial pelos pobres, em defesa da vida e da paz.
  
Objetivos Específicos
Facilitar aos jovens a experiência de encontro com Jesus
Despertar os jovens para a vocação missionária
Incentivar os jovens a serem testemunhos da boa notícia de Jesus 
Iniciar os jovens na Leitura Orante da Palavra 
Sensibilizar os jovens para a consciência histórica e crítica da realidade
Encorajar os jovens a serem sinais de uma Igreja samaritana e profética
Motivar os jovens ao estudo dos documentos da Igreja
Instigar nos jovens o desejo de participar da comunidade eclesial
Promover o envio de jovens para a missão ad gentes
  
Metodologia
- A idade proposta para os integrantes dos grupos de JM é de 15 a 30 

anos.
- O número de participantes ideal para a vida do grupo é entre 12 a 20 

membros.
- A metodologia é composta por quatro áreas integradas. Para cada 

semana do mês, sugere-se que o grupo siga os seguintes passos:

1ª Semana: Realidade Missionária - Ver
2ª Semana: Espiritualidade Missionária – Iluminar
3ª Semana: Compromisso Missionário – Agir
4ª Semana: Testemunho Missionário – Avaliar e Celebrar

- A JM deve promover ações missionárias em seu ambiente e colaborar 
por meio do cofre missionário com a missão além-fronteiras.

- Os jovens que não possuem caminhada missionária, mas querem fa-
zer parte de grupos de JM, devem passar por um processo de formação e 
integração que lhes esclareçam o carisma, a metodologia e o perfil do jovem 
missionário.

- O grupo de JM deverá escolher anualmente um coordenador entre 
seus membros. Esse será responsável pela animação, organização e delibe-
ração das atividades realizadas pelo grupo.

- Os grupos de JM devem buscar o apoio de um assessor, preferen-
cialmente com experiência missionária, para dar suporte e ser o elo entre o 
grupo e a comunidade eclesial.
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Perfil do Jovem Missionário
- Compreende sua vocação missionária e decide vivê-la de forma uni-

versal, comprometendo-se com o mandado de Jesus Cristo: “Ide pelo mun-
do inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda Criatura (Mc 16,15)

- Possui experiência viva e profunda com Jesus Cristo e se dispõe a 
trabalhar para torná-Lo conhecido e amado por todos.

- Denuncia, a exemplo de Jesus Cristo, as injustiças e opressões na es-
perança da libertação que faz da humanidade uma só comunidade.

- É mensageiro da Boa-Nova que estabelece todas as pessoas como 
portadoras de dignidade.

- É capaz de transformar sua realidade pessoal e social à luz do Evan-
gelho e da Doutrina Social da Igreja.

- Ama e respeita a sua cultura, e valoriza as demais realidades culturais.
- Compreende que o Reino de Deus não desce do alto, mas brota das 

realidades, principalmente do meio dos pobres, dos marginalizados e dos 
pequenos.

- Desenvolve sua vida espiritual em comunhão com o trabalho concre-
to, a partir do serviço e da solidariedade. 

-Faz-se presença diante dos crucificados, como testemunho da Igreja 
samaritana que trabalha pela justiça e com os pobres.

- É testemunho de vida com alegria, simplicidade e responsabilidade.
-Tem como mandato de vida a oração, o sacrifício e a solidariedade.
 
Orientações para o grupo da Juventude Missionária
- Possuir o sentido de pertença às Pontifícias Obras Missionárias (POM).
- Engajar-se na vida da comunidade e em sua caminhada eclesial, como 

pastoral de conjunto que anima toda a dimensão paroquial a partir da missão.
- Ser membro efetivo dos Conselhos Missionários, sejam paroquiais, 

diocesanos ou regionais. Também, deve ser presença nos Setores de Juven-
tude da CNBB.

- Seguir a metodologia das quatro áreas integradas (ver, julgar, agir e 
celebrar), bem como recordar em todas as atividades o tripé da JM: oração, 
sacrifício e solidariedade concreta.

- Solidarizar-se de maneira concreta, sendo convocado a viver o cofre 
missionário que deverá ser enviado às POM durante o mês de maio.

- Cultivar a espiritualidade missionária com orações, cantos e liturgias 
que correspondam ao carisma missionário. 

A organização da Juventude Missionária
Nacional 
Os serviços de articulação, de animação e de cooperação às iniciativas 
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ligadas à missão ad gentes têm como organismo central a Congregação para 
a Evangelização dos Povos, com sede em Roma, encarregada, por mandato 
pontifício, de dirigir e coordenar atividades missionárias no âmbito universal. 
Em cada país, a Congregação interliga-se às Pontifícias Obras Missionárias 
que, com uma direção nacional, trabalha em colegiado com os responsáveis 
pelas quatro Obras Pontifícias no Brasil.

Secretário Nacional da Obra da Propagação da Fé
A Obra da Propagação da Fé é regida por um secretário que norteia as 

atividades missionárias. É de sua responsabilidade acompanhar os traba-
lhos, articular as coordenações estaduais, bem como atuar na coordenação 
da produção de materiais e perante a equipe de articulação nacional. A atu-
ação visa promover a formação e a cooperação missionária das atividades 
correspondentes à Obra. Também é de sua responsabilidade atuar junto às 
Comissões e Organismos da CNBB Nacional. 

Equipe de Articulação Nacional
A Equipe de Articulação Nacional é um colegiado que possui a respon-

sabilidade de colaborar com o secretário nacional na articulação, produção 
de material, deliberação de atividades que correspondam ao planejamento 
da Obra e, ainda, quando necessário, representar o secretário em eventos e 
formações. É composta por jovens coordenadores estaduais convidados e 
dispostos a contribuir com diversos serviços, tais como os que se referem 
à produção da Jornada do Jovem Missionário, uma das principais e atuais 
atribuições desse colegiado.

Estadual
Assessor Estadual
O responsável por assessorar a Juventude Missionária colabora com 

as atividades de acompanhar e orientar a articulação da equipe colegiada, 
representando-a nas instâncias e comissões estaduais, tais como a CNBB 
Regional. Também tem a incumbência de promover o diálogo junto às diver-
sas instâncias eclesiais no Estado, além de atuar vinculado às demais obras, 
em especial com a Infância e Adolescência Missionária e União Missionária. 
Para isso, pede-se que a pessoa tenha, preferencialmente, experiência mis-
sionária e envolvimento pastoral, podendo ser uma religiosa, religioso ou 
padre integrante do Conselho Missionário do Regional (COMIRE).

Equipe de Coordenação Estadual
A articulação estadual deve ser composta, necessariamente, por uma 

equipe de jovens missionários que atuam de forma colegiada. É formada 
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pelos coordenadores diocesanos da JM que, em assembleia estadual e, 
juntamente com o Conselho Missionário do Regional, elegem as seguintes 
representações: coordenador, vice-coordenador, secretário e assessor de 
comunicação. Os jovens que ocuparem essas funções devem permanecer 
por dois anos, podendo ser reeleitos somente para mais um biênio, soman-
do quatro anos de trabalho na coordenação. Caso a articulação estadual 
não conte com coordenações diocesanas, a coordenação estadual pode ser 
composta pelo Conselho Missionário do Regional, com jovens atentos à 
proposta missionária e que possam contribuir para a sua articulação. 

Segundo as orientações de trabalho da JM, a equipe estadual tem como 
função:

a) Animar, organizar e coordenar as atividades da JM no seu estado.
b) Incentivar os grupos da JM nas dioceses.
c) Convocar e presidir reuniões estaduais, bem como assembleias, en-

contros de formação, etc.
d) Coordenar a eleição das coordenações diocesanas da JM.
e) Participar das reuniões e assembleias do COMIRE e da Infância e 

Adolescência Missionária (IAM).
f) Divulgar e incentivar a utilização dos materiais e formações disponi-

bilizadas pela Equipe de Articulação Nacional.

Diocesana
Assessor Diocesano 
O responsável por assessorar grupos da Juventude Missionária, em 

atividades diocesanas, deve colaborar com os trabalhos missionários de 
acompanhamento e orientação à articulação missionária, além de atuar, jun-
tamente com o coordenador do grupo, como representante da equipe na 
Assembleia Diocesana de Pastoral. Deve possuir experiência missionária e 
ter envolvimento pastoral, podendo ser uma religiosa, religioso ou padre 
atuantes no Conselho Missionário Diocesano (COMIDI).

Equipe de coordenação diocesana
A equipe de articulação da JM na diocese tem por finalidade colaborar 

com o trabalho de acompanhamento e orientação dos grupos paroquiais. Esse 
colegiado é composto pelo coordenador, vice-coordenador e secretário, os 
quais são eleitos em ampliada diocesana. É parte estruturante da coordenação 
estadual e com esta deve atuar em sintonia e em constante contato. Dentro da 
proposta do Itinerário de Iniciação à Vida Crista, é de responsabilidade dessa 
instância incentivar os grupos a viverem a Jornada do Jovem Missionário.

Segundo as orientações de trabalho da JM, a coordenação diocesana 
tem como função:
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a) Animar, organizar e coordenar as atividades da JM na diocese.
B) Criar e acompanhar grupos.
c) Convocar e presidir reuniões e assembleias diocesanas.
d) Participar ativamente do COMIDI e Setor Juventude.
e) Articular as escolhas das coordenações de grupos de base.

Paroquial
Assessor de Grupo
Cabe ao responsável por assessorar a Juventude Missionária, nas ati-

vidades paroquiais, colaborar com o trabalho de acompanhar e orientar a 
articulação. É de sua responsabilidade ser presença amiga, que ajuda o gru-
po a caminhar e a realizar o seu desenvolvimento integral. Deve participar da 
vida da paróquia e pode ser uma religiosa, religioso ou casal. 

Equipe de coordenação
O grupo base da Juventude Missionária, localizado na comunidade 

paroquial, é a célula-mãe para a qual se destina toda a articulação. É esse 
grupo que dá sentido ao trabalho e às instâncias de organização nacional, 
estadual e diocesana. Por isso, a espiritualidade do grupo, seu carisma e a 
sua animação missionária representam a própria animação nacional da Ju-
ventude Missionária. Para isso, todo grupo é convidado a pôr-se em unidade 
com as demais instâncias a partir do Itinerário Catequético Permanente, do 
projeto evangelizador da Juventude Missionária do Brasil e, ainda, por meio 
dos encontros disponibilizados online pela Jornada do Jovem Missionário. 
A sua organização estrutural segue a lógica: coordenador, vice-coordenador 
e secretário, os quais devem ser eleitos anualmente. 
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