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INTRODUÇÃO
“Deus é Aquele que sempre renova, porque Ele é sempre novo: Deus é jovem! 
Deus é o Eterno que não tem tempo, mas é capaz de renovar, rejuvenescer-se 

continuamente e rejuvenescer tudo”. 
(Papa Francisco) 

Despertemos, Juventude Missionária, eis que surge um novo triênio! A partir 
deste ano, novo ciclo se inicia e com ele queremos reforçar o nosso compromis-
so de aprofundar, cada dia mais, a nossa formação missionária e tornar, por 
meio de nossa vida e testemunho, Jesus Cristo mais conhecido e amado.

De 2020 a 2023, iremos trilhar um caminho de reflexão e formação pro-
pício ao aprofundamento da Palavra de Deus em nossas vidas e, por Ela, 
termos como melhor discernir as opções as quais somos chamados a fazer 
em nossa história (2020). A vida é um dom, é um chamado, é uma vocação 
e assim a compreendemos para a nossa realização plena, para a felicidade, 
para a salvação. Por isso, cada vocação realizada significa um jovem, uma 
pessoa feliz.

Somos todos convidados a percorrer o caminho juntos, a mergulhar no 
serviço e no testemunho missionário (2021), pois a Palavra de Deus sempre 
nos abre e nos impulsiona para o outro. Estar a serviço do bem, da justiça, 
da paz e do amor é o nosso testemunho e a nossa missão neste mundo. 
Lembremos o que falaram sobre Jesus: “Ele passou fazendo o bem”; e quan-
do na Cruz: “verdadeiramente ele era o filho de Deus”. São afirmações possí-
veis somente pelo testemunho de amor dado por Cristo.

Ao término do triênio, o convite é conhecer mais de perto a jovem Paulina 
Jaricot (1799-1862), a fundadora da obra que se tornou uma grande rede de 
evangelização e solidariedade. Um tempo para aprofundarmos o conheci-
mento sobre essa jovem e sua obra que também é nossa, a Pontifícia Obra 
da Propagação da Fé (2022), que irá celebrar 200 anos de existência e 100 
anos de elevação à condição pontifícia. 

Com ardor missionário no coração, iniciemos esta nova etapa da história 
da JM que juntos estamos a escrever.

Jovens Missionários, Sempre Solidários! 
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1. Juventudes no tempo
e no espaço 

“Os jovens lembram girassóis abertos, voltados para a luz. Na sua maioria 
sonham com uma vida luminosa, com um futuro que, nos seus sonhos,

ao menos para eles, no fi m acabará dando certo”.
(Padre Zezinho)

No contexto da sociologia, muito se discute sobre as múltiplas expres-
sões culturais e participações das juventudes. Desde que nascemos, somos 
herdeiros e ao mesmo tempo candidatos à condição humana, considerando 
ser esse um processo que depende do nosso envolvimento com as práticas 
sociais ao longo da vida. A realidade histórica, social e cultural de cada sujei-
to infl uencia diretamente na condição juvenil, de característica plural. 

Esse processo de evolução psicológica ocorre de fora para dentro, a par-
tir de um desenvolvimento cultural, de modo que o indivíduo se conjuga 
mais com o verbo ser do que com o ter (TRANCOSO; OLIVEIRA, 2014, p. 256 
apud PINO, 2005).

• Sempre mais jovem – CF 2013
• Conheço o meu lugar – Belchior 
• Canta Francisco - Toinho
• O fi lho do carpinteiro – Pe. Zezinho, scj
• Hino da CF 2020

Pensamento
musicado 
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As identidades das juventudes são marcadas pelo tempo e pelo espaço 
e são entendidas como um conjunto de características que distingue coisas 
e pessoas. Posto que as juventudes são resultantes da realidade de cada 
tempo, novas juventudes podem agregar a outras juventudes e expressar 
como nós, juventude, somos hoje. E cada um de nós, em nossos diferentes 
grupos, reinterpretamos o que é “ser jovem”. Contrapomos não apenas com 
crianças e adultos, mas também na inter-relação com outras juventudes.

Algo em comum…
“No canto sonoro, da ave que voa. A liberdade é um grito, bem alto ressoa. No 

jovem que luta a esperança se faz. A semente que nasce é vitória da paz.” 
(Padre Osmar)

O século XX ficou marcado pela explosão da mídia, massificação das uni-
versidades e da indústria cultural. De certo modo, essas conjunturas deram 
voz a muitas juventudes. Mas nem todas as juventudes compartilharam des-
sas realidades e muitas ficaram e continuam silenciadas, expostas ao so-
frimento e à manipulação: crimes organizados, migração, tráfico de seres 
humanos, escravidão, exploração sexual, abusos econômicos, manipulações 
políticas... E a violência tem interrompido e corrompido a vida de muitos 
jovens, com maior evidência para alguns grupos étnicos.

Sem características específicas para definirmos as juventudes, existem 
condições relativamente comuns entre cada uma delas. Às vezes agimos 
confiantes, como agentes de transformação da sociedade, outras, somos in-
gênuos e vistos como inconsequentes, sem muita credibilidade, o que con-
tém nossa própria autonomia. Mas é nos pequenos círculos que damos os 
primeiros passos e ocupamos os espaços que traduzem as nossas causas: 
a esperança de sermos felizes, de vivermos em um mundo melhor, de nos 
ouvirem sem excessivos julgamentos.

O cuidado com as raízes
 “É a partir das nossas raízes que nos sentamos à mesa comum, lugar de 

diálogo e de esperanças compartilhadas. Deste modo, a diferença, que pode ser 
uma bandeira ou uma fronteira, transforma-se numa ponte.” 

(Querida Amazônia, n.37)

Apesar de vivermos no hoje, estamos constantemente pensando nas possi-
bilidades futuras. Mas como construir um futuro? Primeiramente, não podemos 
construir um futuro sem raízes. A nossa própria história interliga-se a inúmeras 
outras. Embora os questionamentos mais instigantes venham à tona somente 



8

com o passar do tempo, pela maturidade dos anos, muito cedo nos é propicia-
do compreender que o mundo não começa no agora, quando nele surgimos. 
Vejamos o que nos disse o Papa Francisco, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude no Panamá em 2019, em discurso na Vigília com os jovens: 

Às vezes, tenho visto árvores jovens e bonitas que 
elevam seus ramos ao céu, buscando sempre mais, 
parecem um canto de esperança. Mais adiante de-
pois de uma tempestade, encontrei-as caídas, sem 
vida. Porque tinham poucas raízes, tinham soltado 
seus ramos sem enraizar bem na terra, e, assim, su-
cumbiram diante dos embates da natureza. Por isso 
me dói ver que alguns proponham aos jovens cons-
truir um futuro sem raízes como se o mundo come-
çasse agora. Porque é impossível que alguém cresça 
se não tem raízes fortes que o ajudem a estar bem 
sustentado e agarrado à terra (CV, n.179). 

Então, pensemos sobre as memórias de nossas origens. São enriquece-
doras da nossa humanidade e, por elas, temos como confrontar os pensa-
mentos diversos sobre as muitas culturas existentes. Possibilitam refletir-
mos em como se encontra o mundo, atualmente globalizado e consumista. 
Um mundo que alimenta o desenraizamento e a cultura do descarte, contra 
o que devemos lutar para não nos tornarmos rasos e objetificados. Nunca 
é tarde para tentarmos resgatar as nossas memórias, deixar-nos enriquecer 
por elas e lutar para que sejam mantidas.

Ante as muitas situações e propostas que nos distanciam de nossa histó-
ria e de nossa essência, o papa Francisco nos propõe um caminho de liber-
dade, entusiasmo, criatividade e novos horizontes, para maior cultivo das ra-
ízes que nos alimentam e sustentam, pois delas vêm a força que nos fazem 
crescer, florescer e frutificar (CV, n.186). 

Nossas raízes são um ponto em comum de união, diálogo e crescimen-
to conjunto, como ressalta o santo padre na Exortação Pós-Sinodal Querida 
Amazônia (n.37):

É a partir das nossas raízes que nos sentamos à mesa 
comum, lugar de diálogo e de esperanças comparti-
lhadas. Desse modo, a diferença, que pode ser uma 
bandeira ou uma fronteira, transforma-se numa 
ponte. A identidade e o diálogo não são inimigos. 
A própria identidade cultural aprofunda-se e enri-
quece-se no diálogo com os que são diferentes, e o 
modo autêntico de conservá-la não é um isolamento 
que empobrece. 



9

A Igreja também tem as suas raízes: na sua autêntica tradição, garante 
seu futuro. Equivocamos quando, por algum motivo ou por alguma época, 
venhamos a tratar a história e a tradição da Igreja como peças de museu, 
pois não podemos esquecer que ela foi e é continuamente reavivada pela 
ação do Espírito Santo, basta lembrar Pentecostes (At 2, 1-4). A tradição não 
é estática, mas sim, é como a raiz de uma árvore que cresce. Em Querida 
Amazônia, Francisco escreve que a Tradição milenar testemunha a ação divi-
na no seu povo, cuja “missão é mais a de manter vivo o fogo, do que conser-
var as suas cinzas” (n.87).

E pensar nas raízes é também nos lembrarmos das nossas gerações pas-
sadas e do cuidado mútuo e necessário entre jovens e idosos. Não se deve cul-
tuar a juventude, tampouco ter os mais velhos como seres incontestáveis, mas 
é necessário que haja um profundo respeito entre jovens e adultos, sobretudo 
anciãos. Os mais velhos possuem experiências valiosas e é a partir do respeito 
e do diálogo que surgem as trocas: As juventudes atentas aos conhecimentos 
provenientes de situações já vividas pelos idosos, e estes abertos à escuta dos 
questionamentos e posicionamentos dos jovens, com a prudência de todos 
nós, quando necessário, sermos exortados a que sejamos sensatos (Tt 2,6). 

Meditações pela Palavra:

Aprofundando a palavra

Glórias e desafios
“É bom que ninguém se iluda, ninguém aja de maneira ingênua: quem escuta 
a voz de Deus e faz sua opção interior e arranca-se de si e parte para lutar 
pacificamente por um mundo mais justo e mais humano, não pense que vai 

encontrar caminho fácil, pétalas de rosas debaixo dos pés, multidões à escuta, 
aplausos por toda a parte e, permanentemente, como proteção decisiva, a Mão 
de Deus. Quem se arranca de si e parte como peregrino da justiça e da paz, 

prepare-se para desertos.” 
(Dom Helder Câmara)

Muitos de nós somos constantemente pressionados pelas pessoas 
a nossa volta. Às vezes nos sentimos inseguros e ansiamos por certezas: 
Atuação profissional, estabilidade financeira, relacionamentos, espiritualida-
de… Queremos entender qual nosso papel e, o quanto antes, sabermos que 
lugar ocupamos no mundo.

Sl 148, 12-13 / Pr 20,29 / 
Ef 6, 1-4
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Essa fase do ciclo da vida é marcada por problemas e desafios, mas tam-
bém por muita energia, criatividade, generosidade e potencial de engajamen-
to. A glória da juventude está no coração, muito mais do que na força física ou 
na impressão que se causa aos outros, assim diz o Papa Francisco (CV, n.9). 
Diante disso, a Igreja no Brasil, após reflexões, predispõe-se a considerar a ju-
ventude com suas potencialidades para renovar a sociedade e a Igreja. É opor-
tuno sermos orientados e acompanhados, sem que nos privem da liberdade 
para encontrar novos caminhos, criativos e audaciosos (CV, n.203). 

Faz-se necessário que expressemos nossos conhecimentos, sensibi-
lidades, talentos, nossa própria linguagem, e que aprendamos uns com 
os outros. Francisco diz: “Não importa qual a cor, se são ‘conservadores 
ou progressistas’, se são ‘de direita ou de esquerda’; o importante é que 
recolhamos tudo o que deu bons resultados e é eficaz para comunicar a 
alegria do Evangelho” (CV, n. 205). 

Atuantes como juventudes unificadas a serviço do Reino, é preciso que, 
sem ingenuidades e omissões, tenhamos consciência de que algumas atitu-
des e posicionamentos são incompatíveis com a Verdade da Boa Nova, como 
o egoísmo, as superficialidades, as manipulações ideológicas que geram 
preconceitos e vícios. O nosso maior anseio deve ser pela real inserção do 
Evangelho junto ao povo de Deus, e um dos desafios para isso é enfrentar o 
que o papa Francisco, na Evangelii Gaudium, chama de mundanismo espiritual. 

Para ele, o mundanismo espiritual pode vir escondido atrás de aparên-
cias de religiosidade e de amor à Igreja, em que a finalidade é a glória da 
pessoa humana e não a de Deus. Tal comportamento é comparável ao dos 
fariseus, seja pelo cuidado exibicionista na liturgia, seja pela divulgação de 
conquistas políticas e sociais, tratando a Igreja como mera instituição. 

Em qualquer caso, o mundanismo espiritual não traz o selo de Cristo en-
carnado, crucificado e ressuscitado, mas se encerra em grupos de elite, em 
quem não sai à procura dos que andam perdidos e das imensas multidões 
sedentas de Cristo (EG, n.95). 

Analisemos ainda o que diz o papa Francisco: 

Quem caiu nesse mundanismo olha de cima e de lon-
ge, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem 
o questiona, faz ressaltar constantemente os erros 
alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscre-
veu os pontos de referência do coração ao horizonte 
fechado da sua imanência e dos seus interesses e, 
consequentemente, não aprende com os seus peca-
dos nem está verdadeiramente aberto ao perdão. É 
uma tremenda corrupção, com aparências de bem. 
Devemos evitá-lo, pondo a Igreja em movimento de 
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saída de si mesma, de missão centrada em Jesus 
Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma 
Igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais! 
Esse mundanismo asfixiante cura-se saboreando o 
ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estar-
mos centrados em nós mesmos, escondidos numa 
aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que 
nos roubem o Evangelho! (EG, n.97).

Crescimento e formação
“Não vou dar muitos conselhos para vocês, porque de conselhos que ficam em 
conselho, está cheia a Igreja e o Mundo. Além do mais, vocês já sabem tudo e 

estão dispostos (as) a caminhar com os olhos e coração abertos.” 
(Dom Pedro Casaldáliga às Pastorais da juventude no DNJ 25 anos)

Nas raízes do sustento da vida cristã está o amor fraterno. É a partir de 
um encontro muito especial, com o Libertador e Redentor, que a vida ganha 
novo sentido. O aprofundamento da experiência pessoal no amor de Deus 
pode ser promovido com a inclusão de variados recursos como músicas, 
poesias, momentos de adoração, testemunhos, reflexões com a Sagrada 
Escritura, de modo que a “doutrinação” jamais venha a substituir a alegre 
experiência do encontro com o Senhor (CV, n.215). 

A excessiva transmissão de conteúdos doutrinais não deve ocupar o es-
paço em que, na verdade, possam enraizar grandes experiências da vida 
cristã. Na exortação Christus Vivit, Francisco assegura: 

Qualquer projeto formativo, qualquer caminho de 
crescimento para os jovens, deve certamente incluir 
uma formação doutrinal e moral. É igualmente im-
portante que seja centrado em dois eixos principais: 
um é o aprofundamento do Kerygma, a experiência 
fundante do encontro com Deus pelo Cristo morto e 
ressuscitado; o outro é o crescimento no amor fra-
terno, na vida comunitária, no serviço (CV, n.213).

A nossa missão nesta Terra, na totalidade de nossas vidas, deve ser um 
passo rumo à santidade. O crescimento se dá com pequenos gestos dentro 
das ocupações diárias, de forma que a nossa doação e esforços tenham um 
sentido evangélico a nos identificar, cada vez mais, com Jesus e, conforme 
caminhamos para nos santificarmos, mais fecundos nos tornamos para o 
mundo (GE, n.33).
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O Papa Francisco aponta o gnosticismo e o pelagianismo como inimigos 
sutis da santidade. No pelagianismo, mesmo que o indivíduo fale da Graça 
de Deus aos irmãos, confia-se apenas nas próprias forças e sente-se superior 
aos demais por cumprir determinadas normas, ou por ser irredutivelmente 
fiel a certo estilo católico (GE, n.49). No gnosticismo, há uma tentação de 
transformar a experiência cristã em um conjunto de especulações mentais 
que acabam por nos afastar do frescor do Evangelho (n.46). 

A Boa Nova não pode, de maneira alguma, ser resumida a experiências 
pontuais, nem a especulações mentais que nos limitam e nos distanciam da 
preciosidade do Evangelho, que é sempre vivo! Como seres dependentes 
da Graça de Deus, nosso crescimento acontece pelo sustento que vem dela, 
na busca humilde por meio da oração e ações, guiados pelo Espírito Santo. 
À medida que Deus ultrapassa a razão, não há como reduzi-lo a enrijecidas 
lógicas dominantes. Nossa fé não pode se fechar nem em explicações siste-
máticas, tampouco em experiências específicas e no subjetivismo. 
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2. Jesus Cristo:
amigo sempre jovem 

“Eu já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que seu patrão faz; eu 
chamo vocês de amigos, por que eu comuniquei à vocês tudo o que ouvi de meu Pai.”

(Jo 15, 15)

No Evangelho de João, Jesus nos eleva de servos a amigos, numa intimi-
dade onde partilhamos tudo o que acontece conosco e entramos em Seu 
mistério. Por mais que a gente viva e experimente, não chegaremos ao pro-
fundo da juventude nem conheceremos a verdadeira plenitude de ser jovem 
se não encontrarmos, a cada dia, o grande amigo, se não vivermos em ami-
zade com Jesus (CV, n.150).

Ultimamente, a Igreja tem buscado apresentar, em todas as suas instân-
cias, o rosto jovem de Jesus como forma de vivenciar um rejuvenescimento 
espiritual, isto é, viver sua identifi cação conforme “Cristo, o eternamente jo-
vem”. Na conclusão do Concílio Vaticano II em 1965, o Papa Paulo VI já fazia 
menção ao Cristo eternamente jovem, quando se reportou às juventudes.

Mais uma vez somos interpelados por essa afi rmação. Na exortação 
apostólica pós-sinodal, Christus Vivit, o Papa Francisco afi rma-nos: “Jesus, 
o eternamente jovem, quer dar-nos um coração sempre jovem” (CV n.13). 
Sendo assim, percebemos que o ser jovem de Jesus é algo que prepondera 
toda a nossa vida cristã.
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A Juventude de Jesus
“E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens”. 

(Lc 2, 52)

A juventude de Jesus foi um tempo de preparação e vivência do projeto 
do Pai. Essa preparação se deu à medida que Ele “crescia em sabedoria” (Lc 
2,52) ao aprofundar suas relações com Deus Pai e com os irmãos. As idas 
ao templo para meditar, associadas ao “ocupar-se com as coisas do Pai” (Lc 
2,49), permitiam que Jesus fosse se “formando” espiritualmente para enfren-
tar e cumprir a sua grande missão. 

Preocupar-se com as coisas do Pai não fazia de Jesus um jovem isolado, 
distante dos acontecimentos sociais da época. Ele cresceu em torno de seus 
pais, de inúmeros parentes e amigos, consciente de ser membro da família 
e integrante ativo em sua comunidade.

Essa integração é bem expressa na música “O filho do carpinteiro” de 
Padre Zezinho, scj. A letra é inspirada em trechos bíblicos e narra a inquieta-
ção do povo ao ver Jesus com tamanha sabedoria: Como um dos seus, saído 
da simplicidade e do convívio comunitário, podia pregar daquela maneira, a 
anunciar um Novo Reino? – Vimos esse menino crescer! É o filho de Maria e 
de José! Ele é o carpinteiro! Provavelmente, eram as exclamações e indaga-
ções feitas pela comunidade que viu Jesus crescer.

Por conseguinte, a vida pública de Jesus, que se deu em sua juventude, 
é também enraizada em meio ao povo. Em Mt 3, 13-17, podemos observar 
como foi esse início, quando, com o objetivo de consagrar-se para iniciar 
sua missão suprema, Ele vai ao encontro de João Batista e da multidão às 
margens do Rio Jordão para ser batizado. O ato de estar em meio ao povo 
continua ao longo de sua jornada missionária por toda a Judeia, Galileia e 
Samaria. Convidou os Doze para com Ele caminhar, trazendo-os para si, a 
fim de continuarem sua missão, e, com eles, multiplicou pães e peixes e vi-
veu a Via-Sacra, seguido por multidões. 

Dos primórdios de sua vida pública até o alto da Cruz, Jesus exerceu sua 
divindade junto ao povo de Deus, principalmente, em meio aos mais sofri-
dos. E não é de longe nem de fora que Jesus nos ilumina. Ele nos inspira a 
partir de sua própria juventude, que é conosco partilhada à medida que as-
sumimos o compromisso de segui-lo, reconhecendo na sua juventude, como 
vivenciamos a nossa.
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3. Seguindo os passos 
do Mestre

Juventude Samaritana
“Toda a Lei encontra a sua plenitude num só mandamento, 

que é amar o próximo como a si mesmo.” 
(Gl 5, 14)

Estar sempre em meio ao povo inspira-nos ao verdadeiro seguimento a 
Jesus Cristo. Estar junto ao povo abre-nos caminho para uma juventude que 
segue, verdadeiramente, os passos do Bom Pastor, ou seja, uma juventude 
missionária, solidária e samaritana que vive a essência do ser comunida-
de. Ao relatar a parábola do bom samaritano (Lc 10,25-37), Jesus nos coloca 
diante de uma grande verdade: Ele está junto daqueles que sofrem, do seu 
próximo. Para Jesus, o próximo vai além de parentescos, crenças e naciona-
lismos. É algo que perpassa toda e qualquer manifestação cultural humana. 
O próximo é aquele que se faz próximo.

A postura inesperada do samaritano contém o cen-
tro do ensinamento de Jesus: o próximo não é ape-
nas alguém com quem possuímos vínculos, mas todo 
aquele de quem nos aproximamos. É todo aquele 
que sofre diante de nós. Não é a lei que estabele-
ce prioridades, mas a compaixão que impulsiona a 
fazer pelo outro aquilo que é possível, rompendo, 
dessa forma, com a indiferença. A fé leva necessa-
riamente à ação, à fraternidade e à caridade (Texto 
Base da CF 2020, n.8).
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Pois bem, trazendo para o nosso cotidiano, vamos destacar duas mulhe-
res que, na prática, seguiram os ensinamentos do mestre e são exemplos 
bastante atuais. De início Maria, a mãe de Jesus. Maria foi aquela que, ao sa-
ber da situação que sua prima Isabel enfrentava (grávida e de idade avança-
da), saiu apressadamente para encontrá-la e para servi-la. Embora também 
estivesse grávida, não pensou duas vezes para fazer o que fosse possível 
para dar novos ares àquela realidade. 

“Influencer de Deus”, Maria impulsiona-nos a uma Juventude que corre 
apressadamente ao encontro de quem precisa e/ou de situações emergen-
tes, uma juventude centrada nos ideais de Jesus. É necessário que, nós, jo-
vens, alarguemos o nosso olhar para enxergar além das superficialidades 
existentes. Um olhar largo, porém, filtrado! Filtrado do ódio, do preconceito, 
da ignorância e, por outro lado, centrado na compaixão e misericórdia. “Não 
se trata apenas de um olhar de comiseração ou de dó, mas, sim, de um olhar 
compassivo que reconhece a dignidade de cada um e procura resgatar a 
imagem e semelhança no rosto de homens e mulheres desfigurados pelo 
pecado” (Texto Base da CF 2020, n.83).

A segunda mulher é Santa Dulce, a freira dos pobres. Durante sua 
vida, caminhou ao lado dos que viviam em situações de miserabilidade 
social e, em meio a eles, foi presença do Cristo que cuida e consola. Pelas 
vielas e becos de Salvador/BA, Dulce dos Pobres conquistou o coração 
de muitos por lhes mostrar serem também dignos de ter uma “vida em 
abundância” (Jo 10,10):

Sua peregrinação pelas ruas da cidade, encontran-
do pobres e desamparados, demonstra claramente 
como age um coração cuidador e cheio de ternura 
sintonizado com Deus. É um esvaziar-se de si mesmo 
para deixar Deus preencher todo o nosso vazio com 
a abundância da sua graça, que nos impulsiona a ir 
ao encontro dos mais fragilizados. Santa Dulce pulsa-
va a ternura divina no seu coração e se compadecia 
com a dor do rosto de Deus no rosto humano” (Texto 
Base da CF 2020, n.139).

Os exemplos do Samaritano, da Virgem Maria e de Santa Dulce fazem-
nos refletir que Juventude Missionária queremos ser. Uma JM acomodada 
que termina sua missão ao final de cada encontro semanal? Uma JM centra-
da no grupo e distante das periferias geográficas e existenciais de nossa so-
ciedade? São questões pertinentes que devem inquietar-nos para a constru-
ção de uma JM cada vez mais samaritana, aberta aos sofrimentos do outro.     
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Tecendo laços
Aprendendo uns com os outros, poderemos ser reflexo melhor desse po-
liedro maravilhoso que é ser Igreja de Jesus Cristo. Ela pode atrair os 

jovens precisamente porque não é uma unidade monolítica, mas uma rede 
de dons variados que o Espírito derrama incessantemente nela, 

tornando-a sempre nova apesar de suas misérias 
(CV, n. 207).

O anonimato e a indiferença devem ser substituídos por uma união que 
ultrapasse os vínculos meramente funcionais, união genuinamente huma-
na. Uma famosa frase do filósofo e educador Martin Buber diz que “toda 
a verdadeira vida é encontro”. Como povo de Deus que somos e queremos 
ser, seguidores dos ensinamentos de Cristo e atentos ao primeiro retrato 
da comunidade cristã, devemos confirmar nossa comunhão fraterna com os 
irmãos, no partir do pão e nas orações (At 2, 42-43). 

As instituições da nossa Igreja devem ser lugares de encontro, acolhida 
e aproximação, e nós, como juventude, temos um papel fundamental nessa 
construção: É preciso que sejamos livres, fraternos e comprometidos, que de-
senvolvamos laços firmes, com amizade e confiança. É essencial que saiamos 
ao encontro de outros jovens, partilhemos nossas dores e celebremos nossas 
alegrias. É importante estarmos atentos às realidades em que estamos inse-
ridos, nos grupos de base, na Paróquia, na Universidade, no trabalho e na 
família. Que estejamos abertos e engajados nas ações e nos encontros, junto 
às nossas comunidades eclesiais, como nos propõe Papa Francisco: 

Sejam líderes populares, não elitistas fechados em 
grupos seletos. Para que aprendam a escutar o senti-
mento do povo, sejam seus porta-vozes e trabalhem 
por sua promoção. É disso que o povo precisa, e o 
“povo” não deve ser entendido como uma das estru-
turas específicas da sociedade ou da Igreja, mas são 
todos que caminham numa rede de comunidades, 
de todos e para todos. Os líderes populares são ca-
pazes de incorporar todos, incluindo na marcha juve-
nil, os mais pobres, fracos, limitados e feridos. Não 
têm nojo nem medo dos jovens feridos e crucificados 
(CV, n.231).

Para além dos vínculos comunitários locais, as experiências da Missão 
sem Fronteiras são ocasiões para nós, juventudes, reafirmarmos o nosso 
protagonismo junto ao protagonismo de outras juventudes, das diversas 
localidades do Brasil. Há um fortalecimento pessoal identitário de pertenci-
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mento ao grupo, de partilhar, celebrar e testemunhar, numa espiritualidade 
que encoraja seguir em frente, que abre caminho para novos frutos e para 
que assumamos o chamado à missão ad gentes. 

A partir da ação do Espírito Santo, com o nosso enraizamento e compro-
misso, deverão surgir diversos rostos de santidades entre nós, “pelo encon-
tro das nossas fragilidades com a força da graça”, como nos encoraja o Papa 
Francisco em sua exortação apostólica Gaudete et exsultate (n.34). Somos 
protagonistas do presente, inseridos em nossos círculos e não hesitaremos 
em ser alegres missionários, certos de que Jesus caminha conosco. 

Na Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, João Paulo II afi rma que con-
tinua sempre atual os ensinamentos do Concílio Vaticano II: “A mensagem 
cristã não afasta os homens da tarefa de construir o mundo, nem os leva a 
desatender o bem de seus semelhantes, mas, antes, os obriga ainda mais a 
realizar essas atividades” (NMI, n.52). 

Por isso, somos chamados a dar testemunho por meio de ações, cientes 
que o tripé de nossa caminhada, como jovens missionários, é a oração, o 
sacrifício e a solidariedade concreta. A nossa Igreja não está fechada em si 
mesma e se faz presente em lutas efetivas, ouvindo os clamores dos que so-
frem, dos marginalizados e excluídos, intervindo em realidades sociais à luz 
do Evangelho, como nos orienta a própria Doutrina Social da Igreja.

Atenta às diferentes realidades e a sua dimensão sócio-transformadora, 
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove atenção es-
pecial sobre as causas de grupos mais necessitados a partir de organismos 
vinculados à Comissão Episcopal da CNBB e às Pastorais Sociais, pelos quais 
podemos estreitar os laços de acordo com nosso desejo e com as neces-
sidades mais expressivas de cada uma de nossas comunidades locais, tor-
nando nossas habilidades, específi cas ou profi ssionais, um caminho para a 
Evangelização e para a mudança das realidades que nos cercam. Além de in-
centivar a nossa atuação em outros organismos e pastorais sociais, as POM 
também promovem parcerias com Arquidioceses e Dioceses, intercâmbios 
missionários e encontros de espiritualidade e experiências de voluntariado 
na Comunidade ecumênica de Taizé.  

Provocações: 
Quais são as realidades sociais de minha paróquia/co-
munidade e quais os organismos e pastorais atuantes? 

Enquanto Juventude Missionária de uma Igreja em 
saída, que ações concretas tenho promovido ou posso 
promover junto à minha comunidade?
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Vida de Grupo/Celebrar 
“Quem ama, faz sempre comunidade; não fica nunca sozinho”. 

(Santa Teresa D’Ávilla)

Proposta de encontro: Centrado na partilha de sonhos, alegrias e lutas 
como jovem missionário/a. Pode haver uma apresentação sobre os dons do 
grupo: músicas, desenhos, poesias e outras expressões. Possibilidade de um 
encontro mais aberto, no qual cada integrante inclua mais um/a jovem que 
ainda não conhece ou não participa da JM.

Cáritas Brasileira

CEBs - Comunidades Eclesiais de Base 

CIMI (Conselho indigenista 
Missionário)

CCM (Centro Cultural Missionário)

CEDHOR (Centro de Direitos 
Humanos Dom Oscar Romero)

CEFEP (Centro Nacional de fé e 
política Dom Helder Câmara)

CERIS (Centro de estatísticas 
religiosas e investigações sociais)

IBRADES (Instituto brasileiro 
de apoio ao desenvolvimento 
econômico e social)

Pastoral Juvenil Nacional - 
Jovens conectados 

PJ - Pastoral da Juventude 

Pastoral Operária 

Pastoral do povo de rua 

Conselho Pastoral dos 
Pescadores 

Pastoral da Mulher 
Margizalizada 

Pastoral do Menor 

Pastoral da Criança

Pastoral da Saúde

Serviço Pastoral dos migrantes

Pastoral Carcerária

Entidades, Organismos e Pastorais Sociais: 
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“ Palavra que 
permanece”

Ricardo Grzona

Palavra que permanece

Em um mundo que muda e 
muda.

Palavra fi el no tempo,

És imutável e estável.

Que possamos girar em torno a � 

Para mudar a história

E unidos a �  daremos fruto,

Alimentando o mundo.

Palavra que permanece,

Jesus Cristo, o fi el amigo,

Mostra-nos o caminho,

Para assim tua Palavra proclamar.

A
PA
LA

VRA
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1. O Que é, seu uso e valor...

Vivemos em um mundo superlotado de ruídos, de sinais e de palavras 
ao vento. A comunicação é constante e intensa e a informação sobre tudo 
transborda, sem tempo para pensarmos sobre o que nos consome. Sim, pa-
rece que não somos nós a consumir as informações, mas elas que nos de-
voram. O volume de informações é tamanho que nem dá tempo decodifi car 
signifi cados. É uma enxurrada de informações, signos, sons, vozes.

Estamos sobrecarregados de informações nessa atual cultura marcada 
pelo consumo e pelo descarte. Temos sido empurrados a consumir, a des-
perdiçar as palavras em discussões e mensagens impensadas, infrutíferas. 
Vivenciamos um paradoxo, pois é impressionante que, na era da comunica-
ção com quase todos conectados, somos igualmente desinformados e até 
distantes de coração. 

Temos como falar com qualquer pessoa ou lugar, acessar o que há no 
mundo todo, mas não conseguimos dialogar com aqueles que estão mais 
próximos a nós, submersos em uma cultura da verborreia e do falar por 
falar. Como cantou Renato Russo, falamos demais por não ter nada a dizer. 
Dentro desse universo da comunicação, a palavra tem um lugar privilegiado, 
e é sobre ela que iremos refl etir.

Sabemos que no limiar do desenvolvimento humano a palavra é, sobre-
tudo, a principal ferramenta para a formação do sujeito na sociedade. Ela 
nos apresenta o mundo por meio de seus sons, suas formas, dos signifi ca-
dos sobre o que nos rodeia e permite nossa participação ativa no mundo. 
Ela também pode nos desorientar e nos imobilizar diante dos desafi os do 
mundo. Para a ciência da linguagem, a palavra é o conjunto de unidades 

Pensamento
musicado 

• PALAVRAS: Titãs
• UM CORPO NO MUNDO – Luedji Luna
• PALAVRAS AO VENTO – Cássia Eller
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linguísticas que carregam consigo diversos signifi cados e que se manifestam 
por meio da fala, da escrita e dos gestos.

Essa formidável elaboração humana que é a palavra já foi muito respeitada. 
A pessoa valia por aquilo que falava, pela palavra dada. Era o sinal do respeito 
maior e do contrato entre os senhores. Era o selo entre os amantes. Que ena-
morados não se entregariam após ouvir um “eu te amo”? Quanto terror, tam-
bém, diante de uma palavra maldita ou diante de um “morra, vá pro inferno”?

Com o passar do tempo, as palavras se reelaboraram e se ressignifi ca-
ram até chegarmos hoje e vermos que elas têm valor maior quando escritas. 
Se não bastasse a exigência de serem escritas, codifi cadas e materializadas, 
ainda precisam ser registradas, documentadas. Conseguimos esvaziar o 
grande e doce mistério das palavras e, com isso, empobrecemos.

É urgente recuperarmos o valor transformador da palavra em todas as 
suas expressões. Neste tempo em que seu mau uso tem gerado inúmeras 
controvérsias, divisões e morte, haja vista as Fake News, é necessário apre-
sentar ou reapresentar sua dimensão construtiva que gera vida, comunhão 
e pontes. Fazer dessa maravilhosa ferramenta que a biologia nos favoreceu 
para gerar vida e comunicar o belo, o bem e o eterno.

 Para tal, precisamos buscar a origem da palavra. É indispensável redes-
cobrir a fonte da palavra e recolocá-la ao centro, dissolvendo estes tempos 
sombrios onde as malditas palavras tem se abundado.

• A PALAVRA – Carlos Drummond De Andrade
• O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS – Manuel De Barros
• OS NOMES DOS POETAS POPULARES DEVERIAM
 Pe. Antonio Vieira
• PALAVRAS CUIDADAS - Maria Fernanda Reis Esteves

Poemas

Provocações: 
O que você já pensou sobre a palavra? O que é a pa-
lavra? Qual a importância e o uso que eu dou ou faço 
dela? Quando falar e quando calar? Quais palavras 
orientam a minha vida? Existe uma Palavra a ser dita? 
Quais as palavras que nunca são ditas? Qual palavra 
me destrói e qual me refaz? 

De onde a palavra vem? Qual o princípio do seu eco? 
Há uma palavra geradora?



24

2. A Palavra não é qualquer 
palavra, ELA tem uma Fonte

Refletimos que a palavra sempre foi crucial para as relações construtivas 
de toda sociedade. Os avanços tecnológicos que possibilitam acesso rápido 
e eficaz a tantas informações nos deixam, por vezes, atordoados, fazendo-
nos perder a direção, o sentido da vida. Encontrar palavras de esperança, em 
meio a tantas mensagens, está cada vez mais difícil. 

Para nós cristãos e cristãs, temos uma experiência existencial com a 
Bíblia, o nosso livro sagrado que acreditamos conter a Palavra de Deus, onde 
o conceito de palavra se apresenta de uma forma diferente da usual que co-
nhecemos. “Na Bíblia, o termo hebraico dabar significa ao mesmo tempo ‘pa-
lavra’ e “ação”. Por isso, quando Deus “diz” também “faz”. Sob essa luz pode-
mos compreender melhor porque a criação se realiza por meio da Palavra”.

É a Palavra originária. É a Palavra fundante, aquela da qual tudo se fez e 
se faz. Aquela que no princípio se manifestou no faça-se. Revelou-se em uma 
ação criadora, ordenadora e tudo passou a existir pelo seu movimento. O 
Canto da criação nos diz que era tudo escuridão e sem forma. Era o caos, o 
nada e dentro desse vácuo ecoou um som suave e potente, tenebrosamente 
iluminador. Faça-se! E tudo passou a existir (Gn1).

Na história da salvação, que é história de libertação e que continua a acon-
tecer em nossos dias, foi a Palavra que conduziu o povo do antigo testamento 
pelos desertos da vida e os animou nos momentos de dificuldade e desânimo 
(Ex 13, 20-22). Ela os sustentou nas horas da fome de sentido e os iluminou 
na escuridão das dúvidas: “Tua palavra é lâmpada para meus pés, e luz para 
o meu caminho” (Sl 119). Ao povo do primeiro testamento se manifestou por 
sinais, por elementos da natureza e pelos homens e mulheres. Desde Abraão, 
passando por Moisés, Isaac, Jacó e pelos profetas, esta Palavra ativa e criadora 
os acompanhou até que, não cabendo mais em si mesma, ela transbordou no 
tornar-se humano por meio de uma jovem mulher, Maria (Lc 1, 26-38. 2, 1-14).

A Palavra originária se apresenta para nós como Deus, que no seu infi-
nito amor quer sempre se comunicar conosco por livre gratuidade. Nessa 
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transbordante gratuidade se humaniza, tomando nossa forma humana, que 
é sua imagem e semelhança, em Jesus de Nazaré (Jo 1). 

 “No Verbo encarnado, o Deus criador se contextualiza como Emanuel, 
como ‘Deus Conosco’, prometido ao longo da história (Is 7,14; Mt 1,23; 28,20). 
Nele se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ‘O povo que jazia nas tre-
vas viu uma grande luz (Mt 4,16)” (SUESS, p.18, 2015).

Faz-nos entender que a Palavra de Deus atravessa toda a existência hu-
mana. Deus, Pai e Criador do mundo, por meio de sua Palavra, manifesta 
seu amor por todos os povos ao longo da história. Cristo se apresenta como 
Palavra de vida eterna. Os discípulos assim o reconhecem quando Pedro, 
diante das vozes que ecoavam de sua realidade, pergunta: “A quem iremos, 
Senhor? Tu tens palavras de vida eterna” (Jo 6,68), e segui-lo implica uma 
transformação radical no modo que vemos o próximo e o mundo. 

A força da Palavra vinda de Deus é transformadora, e acolher a Sagrada 
Escritura que contém a Palavra é, acima de tudo, acolher o próprio Deus. 
Suas Palavras são fontes inesgotáveis de vida e nos ajudam a entender o que 
nos cerca. Ela ilumina nossos caminhos, por isso, deve ser a base das nossas 
vidas e ações, como aquele homem prudente que construiu sua casa sobre 
a rocha (Mt 7,24-25).

Todavia, devemos estar atentos para que nossas palavras não se tornem 
vazias, meras informações acerca de Jesus. A Palavra do Pai não pode se 
tornar uma alienação, mas palavra que transforma nossa história por meio 
da transfiguração de nossas vidas, pois ouvir Sua palavra é deixar-se mol-
dar por ela, traduzida em nossos gestos, atitudes, obras, pontos de vista, 
posicionamento social a que ela nos inspira. Um cuidado total e pleno pela 
vida em todas as suas manifestações como um verdadeiro dom. É tornar a 
Palavra dele vida em nossa vida. 

O profeta Ezequiel em uma de suas visões relata que o anjo do Senhor 
lhe ordena que coma o pergaminho: “Ele me disse: ‘Criatura humana, coma 
isso, coma esse rolo e depois vá levar a mensagem para a casa de Israel...” 
(Ez 3,1-5). A João, o vidente do Apocalipse, a Palavra é apresentada como 
alimento, e ele faz a experiência de comer a palavra: “Aquela mesma voz do 
céu, que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo: Vá. Pegue o livrinho... Ele 
falou comigo: ‘Pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será 
doce como o mel” (Ap 10, 8-11).  

Portanto, a Palavra de Deus deve ser alimento para cada um de nós. Pois, 
assim como os alimentos nos dão vida e energia e se transformam em nós, 
também a Sua Palavra, que também é Deus verbalizado, deve penetrar-nos 
de tal maneira que possamos dizer, à semelhança de São Paulo: “Eu vivo, 
mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20).
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3. Vivências da Palavra 
no cotidiano

Viver a Palavra de Deus em nosso cotidiano é nos colocarmos con-
tinuamente diante d’Ele em nosso dia a dia. Essa é uma preocupação do 
Documento de Aparecida, como já sinalizamos em JJM anteriores. No 
Documento de Aparecida, tal preocupação aparece no capítulo VI, intitulado 
como caminho de formação dos discípulos missionários, em que nos são 
apresentados os lugares de encontro com Jesus Cristo e um desses lugares 
é a Sagrada Escritura. O documento nos diz:

Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada 
Escritura, existe uma privilegiada à qual todos somos 
convidados: a Lectio Divina ou exercício de leitura 
orante da Sagrada Escritura. Essa leitura orante, bem 
praticada, conduz ao encontro com Jesus-Mestre, ao 
conhecimento do mistério de Jesus-Messias, à comu-
nhão com Jesus-Filho de Deus e ao testemunho de Je-
sus-Senhor do universo. Com seus quatro momentos 
(leitura, meditação, oração, contemplação), a leitura 
orante favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo 
semelhante ao modo de tantos personagens do Evan-
gelho: Nicodemos e sua ânsia de vida eterna (cf.Jo 3,1-
21), a Samaritana e seu desejo de culto verdadeiro (cf. 
J0 4,1-42), o cego de nascimento e seu desejo de luz 
interior (cf. Jo 9), Zaqueu e sua vontade de ser diferen-
te (cf. Lc 19,1-10). Todos eles, graças a esse encontro, 
foram iluminados e recriados porque se abriram à ex-
periência da misericórdia do Pai que se oferece por 
sua Palavra de verdade e vida (DAp 249).
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Portanto, fazer da leitura orante uma prática cotidiana possibilita cons-
truir uma vida semelhante à de Jesus, uma vez que, com Ele e por Ele, esta-
remos a conviver, a aprender e consequentemente, a ser. 

O papa Bento XVI na mensagem aos jovens do mundo, por ocasião da XXI 
JMJ 09/04/2006, exortava a juventude “a adquirir a intimidade com a Bíblia, a 
tê-la às mãos, a fim de que seja para vocês (jovens) uma bússola que indica o 
caminho a seguir”. E o Papa Francisco nos diz: “Aprendam a permanecer em 
silêncio diante d’Ele, a ler e meditar a Bíblia, especialmente os Evangelhos, 
a dialogar com Ele, todos os dias, para sentir a Sua presença de amizade e 
de amor” (Mensagem aos jovens reunidos para a “Sexta Jornada dos Jovens” da 
Lituânia 28-30 de junho).

Com essa prática, somos chamados por Deus e por sua Igreja a semear a 
Palavra de amor, de Justiça e Paz (Lc 8,5-15), embora em meio a tantos discur-
sos de ódio, opressão e intolerância. Para tal é fundamental que a Juventude 
Missionária seja fiel na escuta e no testemunho da Palavra e para isso se faz 
indispensável o exercício diário de Sua leitura: “É urgente e necessário que 
surja uma nova geração de apóstolos enraizados na Palavra de Cristo, em 
condições de dar resposta aos desafios para anunciar o Evangelho em toda 
a parte” (Bento XVI) – E como faremos esse exercício? (Conferir sugestão)1

A começar, devemos compreender o texto Bíblico como a comunicação 
de Deus em um tempo e um espaço, e que essa comunicação continua a 
acontecer no agora. Evitar o fundamentalismo. O fundamentalista toma 
tudo ao pé da letra e aplica à vida sem se permitir, sequer, analisar o que tal 
passagem queria dizer, ensinar. Isso seria como ficar à margem da Palavra, 
em sua superfície. Por isso, seguem cinco pontos para se levar em conta 
nesse exercício:

• A Bíblia contém muitos relatos (cerca de 40% do seu conteúdo), mas 
não quer dizer que todos eles tenham a pretensão de historicidade. 
Isso não impede que, em algumas narrações, existam um fundo his-
tórico preciso.

•  A maneira como o povo da Bíblia percebia o mundo não era ne-
cessariamente como o vemos hoje. A Bíblia maneja uma cosmo-
logia que hoje foi superada e isso se pode dizer para muitos usos 
e costumes, formas de organização familiar e aspectos culturais. 
Consequentemente, é um erro apoiar-se em citações bíblicas para 
contradizer colocações que a ciência e a antropologia de hoje pro-
põem. Deve-se saber estabelecer corretamente as pontes entre o 
ontem e o hoje.

1  Tal sugestão encontra-se no Manual de Lectio Divina, produzido em conjunto com o 
CELAM, CEBIPAL, CNBB, Sociedades Bíblicas Unidas, e Sociedade Bíblica do Brasil.
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• A Bíblia responde aos problemas vitais da existência humana, mas 
isso não quer dizer que ela necessariamente contenha uma resposta 
imediata a cada um dos problemas.

• Os textos bíblicos em português são tradução do hebraico, aramaico 
e grego. Quando se traduz de um idioma a outro, e muito mais ainda 
quando se trata de idioma antigo, depara-se com formulações lin-
guísticas e literárias nem sempre fáceis para traduzir. Por isso, não 
se deve apegar à tradução como se fosse de inspiração originária.

• O que buscamos é a “escuta” atenta da Palavra de Deus na Escritura. 
Tal como sucede em uma conversação, é preciso escutar o outro 
atentamente e deixar que ele se expresse com sua própria lingua-
gem, para não interpretá-lo mal. Esse é o tipo de leitura a ser feita 
pelo praticante da leitura orante da Palavra. 

• Por fim, não há de se valer da Bíblia para confirmar as próprias ideias, 
mas deixar que ela converta as nossas, que nela sejamos moldados.

Lembremos o que nos ensina o Concílio Vaticano II sobre a leitura da 
Bíblia, que nos diz para ela ser “lida e interpretada com o mesmo Espírito 
com que foi escrita” (DV2). Invoquemos, então, o mesmo Espírito para o bom 
exercício com a palavra de Deus.

4. A pessoa humana como 
portadora da Palavra

A existência humana criada e restaurada em Cristo Jesus é a maior prova 
do amor de Deus. Nela a vida de Deus se manifesta. Sem Deus o homem 
não existiria porque dele provém (Gn1,26-31), nem andaria pelo caminho 
da Vida plena se Cristo não tivesse se encarnado e morrido na cruz por nós. 
Portanto, a melhor forma de existir é vivermos conforme o plano de Deus e, 
assim, sermos portadores dessa Palavra na qual encontramos existência e 
salvação. A missão de Cristo, Verbo do Pai, é participada conosco pela força 
do Espírito Santo. Com Ele, a vida divina se revela nas nossas ações, expres-
sando a esperança e o Amor de Deus.

Desse modo, anunciar a Palavra é testemunhar o amor de Deus, assim 
como fez João Batista, o qual revelou Cristo às pessoas por meio de palavras 
de conversão e de mudança de vida. Assim é a nossa missão, pois como João 
Batista, também somos convidados a ser sinal da presença de Jesus no mun-
do. Que nosso testemunho, nosso olhar, nosso falar e nosso agir expressem 
esse puro amor.
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5. Celebrar a Palavra é 
celebrar a vida 

“Vão fazer discípulos” - MT 28,19-20

Para organizar esta celebração, conte com pessoas, materiais e cantos, 
respectivamente indicados conforme o desenvolvimento da celebração. O 
Assessor do grupo ou o padre (ou pároco, conforme disponibilidade), presi-
de a celebração.

MONITOR: Irmãos e irmãs jovens missionários, ao concluir nossas ati-
vidades do mês, juntos celebramos a presença fiel de Deus entre nós por 
meio de Sua Palavra. A Palavra O trouxe mais próximo a nós, e também 
nos presenteou com irmãos e irmãs com os quais compartilhamos o ca-
minho de Jesus. Ao dar graças ao Senhor, também nos abrimos à ação de 
seu Espírito para que, no cotidiano de nossa vida como discípulos missio-
nários, sejamos enviados para formar outros discípulos. Coloquemo-nos 
de pé e cantemos.

PRESIDENTE: Convida a invocação da Trindade.

1ª PARTE: A Palavra que nos foi dada
MONITOR: Vamos expressar com sinais o que a Palavra de Deus signifi-

cou para nós durante todos esses dias. Um aspecto comum é que ela este-
ve e permanecerá no centro de nossa vida, de nossas jornadas e projetos. 
Neste momento, iremos receber o texto da Bíblia em procissão: Todos, de 
pé, vamos acompanhar, com o olhar e com movimentos do nosso corpo, o 
ingresso da Palavra (A Bíblia é trazida em procissão, acompanhada do Círio, 
enquanto se entoa um hino).
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MONITOR: Após todo o nosso tempo de reflexão, estudo e partilha so-
bre a Palavra de Deus, expressemos o que a Bíblia é para cada um de nós em 
uma folha. Em seguida, coloquemos esses símbolos junto à Bíblia, elevando 
uma oração de ação de graças ao Senhor. 

(Dispor alguns minutos para cada participante ter como preparar seus 
símbolos, colocá-los próximo à Bíblia e fazer sua oração. Pode-se intercalar 
com um mantra apropriado a cada três participantes).

PRESIDENTE: O Senhor agiu sobre nós todos esses dias. Juntos, demos 
graças a Ele, dizendo/cantando a uma só voz o Salmo 100 (99).

2ª PARTE Palavra que purifica
PRESIDENTE: O dia em que Jesus chamou Pedro para ser discípulo, Pedro 

disse: “Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador!” (Lc 5,8). Depois, ao 
confiar no poder de Sua Palavra, os resultados foram tão grandes que Pedro 
descobriu o senhorio de Jesus e ao mesmo tempo a sua pequenez. Neste 
instante, vamos pedir perdão ao Senhor, pelas vezes em que também não 
confiamos totalmente em sua Palavra, sem nos deixarmos entregues entre 
suas mãos. Permitamos, ao amável coração do Pai misericordioso, envolver-
nos nos braços de seu Filho crucificado, que nos deu sua vida e derramou 
sobre nós o seu Espírito.

(Momento de silêncio profundo para o exame de consciência e coração)

LEITOR 1: Por todas as vezes que falamos mais do que Te escutamos.

TODOS: Senhor, piedade de nós.

LEITOR 2: Por todas as vezes que Tua Palavra salvadora nos chamou à 
conversão e endurecemos o nosso coração.

TODOS: Senhor, piedade de nós.

LEITOR 3: Por todas as vezes que preferimos palavras vazias que nos 
enganam, e não nos apoiamos em Tua Palavra que é luz e guia.

TODOS: Senhor, piedade de nós.

PRESIDENTE: Digamos juntos como o salmista: “Ó Deus, cria em mim um 
coração puro e dá-me uma vontade nova e firme!” (Sl 51 (50),12).

PRESIDENTE: Pai, que Teu Espírito Criador opere em nós, realizando a 
nova criação que o Teu Filho nos ofereceu por sua morte e ressurreição, e 
confirme nossa vida segundo os desejos do Teu coração. Que caminhemos 
em santidade, dando glória ao teu nome e sirvamos, com alegria e genero-
sidade, a todas as irmãs e irmãos, sobretudo os desfavorecidos. Por Jesus 
Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Palavra que nos envia
MONITOR: Quando Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, foi 

chamado para ser pescador de homens (Lc 5,10-11). Igualmente, depois da 
morte e ressurreição do Senhor, também foi perdoado na tríplice confissão 
de amor e recebeu o encargo de pastorear aos irmãos e irmãs (Jo 21, 15-17). 
Escutemos também as palavras ditas por Jesus a cada um, na passagem do 
envio missionário dos discípulos.

PRESIDENTE: Leitura do Evangelho segundo Mateus (Mt 28,18-20) (Segue 
profundo momento de silêncio. Depois, fazer um rápido comentário e possi-
bilitar a partilha do texto pelos demais).

MONITOR: Ao gesto de envio que o Senhor nos faz para que formemos 
discípulos e discípulas missionárias a muitos outros jovens, vamos receber 
o sinal que distingue um discípulo de Jesus, o qual nos recorda as palavras: 
“Se alguém que ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, 
esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe” (Mc 8,34).

(Todos cantam um refrão apropriado enquanto o presidente faz o sinal 
da cruz na fronte de cada um).

PRESIDENTE: Cada um de nós, missionários e missionárias de Jesus, 
prontos a partir em busca de novos irmãos e irmãs, digamos em oração ao 
Senhor quais as convicções que nos animam. (Todos em pé, ler as frases 
abaixo entre dois coros, em que uns citam as de número par, outros as de 
número ímpar)

1. Senhor, tudo o que vemos no mundo desaparecerá algum dia. Desde as 
formosas montanhas até as estrelas.

2. Mas nós sabemos que algo permanecerá para sempre: Tua Palavra, 
Senhor.

3. Senhor, nós não queremos que nos sacudam e arrastem por qualquer 
caminho.

4. Queremos estar firmes, unidos a ti, que és a palavra eterna do Pai e a 
quem foi dado todo o poder no céu e na terra.

5. Estar unidos a ti, Jesus, e à tua Palavra, nos dá segurança diante deste 
mundo em transformação e tão necessitado de ti.

6. O tempo e a história nos dizem que tua fidelidade, Senhor, permanece 
para sempre.

7. Por isso, queremos que nossa vida gire em torno de ti, que és “Palavra 
encarnada”.

8. Somente se estamos unidos a ti, Senhor, poderemos dar frutos.



32

9. O fruto em nossa vida de fé é o testemunho de um projeto de vida que 
tenha raízes profundas em ti, Jesus.

10. O testemunho que queremos dar são as obras concretas de evangeliza-
ção e promoção da vida, tal como nos ensinaste.

11. Nós te pedimos, Senhor, que sejas nosso Caminho, nossa Verdade e 
nossa Vida.

12. E nos colocamos ao teu serviço para que nossos povos tenham vida 
abundante em ti.

13. Aceitamos o envio para evangelizar. Não ficaremos parados, embora 
tenhamos de passar por muitas dificuldades.

14. Tu, Senhor, voltarás algum dia, ao final dos tempos.

15. Tu, Senhor, nos julgarás especialmente pelo serviço completo do anún-
cio do Reino com todas as suas implicações.

16. Nós nos sentimos limitados e pequenos.

17. Mas és tu, Senhor, quem nos escolhes e nos infundes confiança.

18. Como escolheste a Pedro e lhe disseste: “Leve o barco para um lugar 
onde o lago é bem fundo”.

19. Queremos navegar contigo no mar da história.

20. Lançar as redes em teu nome.

21. Para convocar e enviar a outros e outras irmãs nossas em teu nome.

22. Graças por tê-lo sempre conosco.

Todos: Aqui estamos, Senhor!

PRESIDENTE: Vamos fazer o último gesto. Em nome da Igreja, vamos 
dizer à pessoa que está ao nosso lado:

Irmão, irmã, o Senhor te chama, o Senhor te convida, não sejas surdo ao 
seu chamado, sê obediente, transforma-te em um missionário/a para cons-
truir o Reino. Não estarás só, porque todos os demais e eu mesmo te acom-
panho nessa missão. O Senhor está contigo até o fim do mundo.
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1.  jovem no centro de uma 
realidade mutável

“Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar
o vosso povo e discernir entre o bem e o mal.

(I Rs 3, 9). 

Ser jovem hoje é viver a própria condição em um mundo muito dife-
rente daquele da geração de nossos pais e educadores. Além do turbilhão 
de desejos, necessidades, sensibilidades e aspectos relacionais, passamos 
por processos de mudanças e de transformações em uma velocidade nunca 
vista, características das sociedades e culturas contemporâneas. A alta com-
plexidade combinada a rápidas mudanças faz com que nos encontremos em 
um contexto de fl uidez e incertezas jamais experimentado. É uma realidade 
que exige um olhar integral. 

Diante das diversas possibilidades, ansiamos pelo que possa transformar 
nossas vidas e encher de sentido nossa história, correndo riscos de nos lançar 
por caminhos inimagináveis que, às vezes, levam até mesmo a nos perder de 
quem somos e o que queremos. Quantas vezes nos iludimos por felicidades 

Pensamento
musicado 

• Compromisso - Fábio Jr.
• Vocação - Padre Zezinho  
• Por uma grande missão - Dom Pedro Brito
• Meu espírito está - Padre Zezinho
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falsas, por escolhas que aprisionam, em vocações que não são nossas, condi-
cionadas por desilusões que nos fizeram desistir de nós mesmos. 

Carregamos tantos anseios, sonhos, planos e expectativas que projeta-
mos no outro aquilo que queremos, sem nos darmos conta da nossa essên-
cia e dos propósitos de Deus em nossa vida. 

Precisamos então, nessa realidade fluida e imediatista, que preparemos 
o encontro com nossa força interior de busca de sentido. Estejamos ora 
imobilizados, ora agitados (desorientados), é necessário encontrarmos um 
equilíbrio e, para tal, é indispensável a sabedoria. Sem ela não sabemos que 
caminho percorrer. Esta sabedoria nos vem de Deus, que nos ajuda a fazer a 
escolha mais acertada, por meio do dom do discernimento. À luz da sabedo-
ria divina, conseguimos fazer um bom discernimento em nossa vida. “Tomo 
hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós: ponho diante de ti a vida e 
a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a 
tua posteridade, amando o Senhor, teu Deus…” (Dt 30,19-20). 

Toda escolha acompanha a renúncia das demais opções, exigindo tomar 
decisões nada fáceis, ainda mais na juventude, fase permeada de dúvidas 
e incertezas, anseios e descobertas. Estamos suscetíveis a encontrar cami-
nhos inadequados, por vezes, fruto de um frágil processo de amadurecimen-
to que gera alguma escolha errônea. Pesa mais quando desamparados de 
sólidas referências de vida. Precisamos ficar atentos às nossas inclinações 
agressivas e egocêntricas, e evitar que ganhem raízes.  

O interessante é que há sempre esperança no reencontro de nós 
mesmos, sendo esse um convite de Deus para o recomeço, para a recons-
trução. Apesar de existirem circunstâncias de cansaço e incertezas, sempre 
podemos recorrer à âncora da súplica que nos leva a ficar de novo nas mãos 
de Deus e junto à fonte da paz: 

Por nada vos deixeis inquietar; pelo contrário: em 
tudo, pela oração e pela prece, apresentai os vossos 
pedidos a Deus em ações de graças. Então, a paz de 
Deus, que ultrapassa toda a inteligência, guardará 
os vossos corações. Além disso, irmãos, tudo o que 
é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é jus-
to, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 
que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, 
eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que 
aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em 
mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. 
Fiquei imensamente contente, no Senhor, porque, fi-
nalmente, vi reflorescer o vosso interesse por mim. É 
verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos falta-
va oportunidade de mostrá-lo (Flp 4, 6-10).
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2. Discernimento, 
um dom de Deus

“Há diversidade de dons, mas um só Espírito. 
Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor.” 

I Coríntios, 12 - 4-5)

A palavra discernimento, segundo os dicionários de língua portuguesa, é 
a capacidade de compreender situações, separar o certo do errado, em um 
processo que se desenvolve ao longo do tempo, numa experiência pessoal 
e irrepetível.

O Sínodo da Juventude considera que a finalidade do discernimento 
consiste em descobrir como transformar, à luz da fé, a nossa realidade em 
passos rumo à plenitude da alegria à qual somos todos chamados. Dessa 
maneira, o discernimento se mostra mais do que uma capacidade racional 
de escolha, mas também fundamental dom de Deus que precisa ser lapida-
do diariamente. 

Temos como exemplo o SIM de Maria: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se 
em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Este sim revela que o discernimento 
é um processo relacional que implica escutar a Deus, um Deus que se co-
munica conosco por meio de tantos sinais querendo nos salvar, nos quais 
precisamos ficar atentos e confiantes n’Ele para fazer a nossa opção. 

Desse modo, temos como entender porque precisamos discernir, pois a 
vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração apresentadas 
como se fossem todas válidas e boas. Cada um de nós, especialmente na 
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fase juvenil, estamos sujeitos a mudanças constantes. Sem a sapiência do 
discernimento seremos presas fáceis, a agir feito marionetes, à mercê das 
tendências da ocasião. 

Revela-se importante saber discernir, ainda mais quando surge alguma 
novidade em nossas vidas. Teremos que discernir se é o vinho novo que vem 
de Deus ou um apelo que brota das circunstâncias em que vivemos, dentro 
de algum momento ou contexto específico. Somos livres, com a liberdade 
de Jesus, mas Ele nos chama para o exame acerca do que há dentro de nós 
– desejos, angústias, temores, expectativas – e o que acontece fora de nós 
– os “sinais dos tempos” – para reconhecer os caminhos da liberdade plena: 
“Examinai tudo, guardai o que é bom” (1Ts 5, 21).

Exercitar o discernimento envolve tomar decisões e orientar as ações 
pessoais em situações de incertezas, perante impulsos interiores contras-
tantes. Com efeito, existe um discernimento dos sinais dos tempos, que 
aposta no reconhecimento da presença e da ação do Espírito na história; um 
discernimento moral, que distingue o que é bom do que é mau; um discerni-
mento espiritual, que se propõe reconhecer a tentação para rejeitá-la.

Nesse processo, somos convidados/as a fazer o discernimento vocacio-
nal, ou seja, fazer com que, em diálogo com o Senhor e à escuta da voz do 
Espírito, entendamos o chamado à verdadeira vida, à amizade com Jesus e 
à santidade, que se manifesta sempre em um serviço prestado às pessoas 
e ao mundo. Ocorre por meio dos acontecimentos da vida de cada um, em-
bora, venham por sinais e eventos quase sempre mudos ou ambíguos, uma 
vez que podem ser interpretados de diferentes modos. Discernir o chamado 
de Deus é uma decisão que exige um percurso de reconhecer, interpretar e 
escolher os apelos Dele em nossas vidas. 

Diante de tantas realidades, possibilidades de ser e de expressar, nós, ju-
ventudes, precisamos ter firmeza quanto ao que procuramos, respondendo 
com convicção os anseios e desafios da vida, como os discípulos responde-
ram a Jesus. Para isso se consolidar, é preciso ter discernimento. 
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3. Vocação e Missão 

E disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura” 
(Mc 16, 15)

Vocação é uma graça, um chamado. Por isso, ao longo dos séculos, a 
compreensão teológica do mistério da vocação conheceu diferentes acentu-
ações, de acordo com o contexto sócio-eclesial em que o tema foi elaborado. 
De maneira geral, vocação é um termo derivado do verbo no latim “vocare” 
que significa “chamar”. Para entender profundamente o mistério da voca-
ção, que tem a sua origem última em Deus, somos chamados a purificar o 
nosso imaginário e a nossa linguagem religiosa, reencontrando a riqueza e o 
equilíbrio da narração bíblica. 

A vocação não é um estandarte já escrito, que o ser humano deveria sim-
plesmente recitar, nem uma improvisação teatral sem roteiro. Sob essa luz, 
a vocação aparece realmente como um dom de graça e de aliança, como o 
segredo mais belo e precioso da nossa liberdade. Lembremos Samuel (1 Sm 
3,1-21), o jovem vocacionado, que nos permite identificar os traços funda-
mentais do discernimento: a escuta e o reconhecimento da iniciativa divina, 
uma experiência pessoal, uma compreensão progressiva, um acompanha-
mento paciente e respeitoso do mistério em ação, um destino comunitário. 
Assim, o Sínodo dos Bispos para a Juventude esclarece que a vocação não 
se impõe a Samuel como um destino a suportar. Trata-se de uma proposta 
de amor, um envio missionário numa história cotidiana de confiança mútua. 

Como em Samuel, também para cada jovem, a vocação – apesar de ter 
momentos fortes e privilegiados – comporta uma longa viagem. A Palavra do 
Senhor requer tempo para ser entendida e interpretada. A missão, a que ela 
chama, revela-se progressivamente, fazendo com que nós jovens nos sinta-
mos fascinados na aventura da descoberta gradual de nós mesmos. 
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São Paulo trata várias vezes do tema vocação nas suas cartas, evocando 
a imagem da Igreja como corpo formado por diferentes membros, e colo-
cando, em evidência, que cada membro é necessário e ao mesmo tempo 
dependente do todo, uma vez que somente a unidade entre todos torna o 
corpo vivo e harmonioso. 

– Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; 
há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir, 

mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos 
(1 Cor 12, 4- 6).

Não há como compreender plenamente o significado da vocação batis-
mal sem considerá-la como um chamado à santidade, para todos e sem ex-
ceção. Esse apelo implica necessariamente o convite a participar na missão 
da Igreja, em seu objetivo fundamental de estar em comunhão com Deus e 
entre todas as pessoas. As várias formas de seguimento a Cristo manifes-
tam a missão de testemunhar a pessoa de Jesus, crucificado-ressuscitado, 
no qual todos nós encontramos a salvação.

No seu ardor missionário, o Papa Francisco afirma que a missão não 
é apenas uma parte da nossa vida, não é um apêndice ou um momento 
(Documentos da CNBB - 105). É algo que não podemos arrancar de nós mes-
mos. Portanto, cada cristão pode dizer: “Eu sou uma missão nesta terra, e 
para isso estou neste mundo” (EG, n 273). Não podemos ficar tranquilos em 
nossos templos em espera passiva, por isso, ir ao encontro do outro é es-
sencial. O outro não é apenas alguém, mas um irmão, dom de Deus, conti-
nuação da encarnação do Senhor. As atitudes de alteridade e gratuidade são 
expressão da espiritualidade da comunhão. O outro é diferente de mim. E 
essa diferença nos distingue, mas não nos separa.   

A Igreja é chamada a tornar-se, cada vez mais e na prática, aquilo que já 
é a sua essência: comunidade missionária. Comunidade que reflete o amor e 
a comunhão das pessoas da Santíssima Trindade. Comunidade que age, por 
toda a terra, segundo o modelo das três pessoas divinas, que tudo fazem em 
vista do Reino de amor, justiça e paz. 

Devemos evangelizar com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade, co-
ragem e alegria. Não ter medo de nos sujarmos na lama da estrada e sim, 
ter medo de ficarmos fechados nas estruturas que criamos. Se uma pessoa 
experimentou verdadeiramente o amor de Deus, que o salva, não precisa 
de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo, nem espera que lhe 
deem muitas lições ou longas instruções. Como lembra Papa Francisco, cada 
cristão é missionário na medida em que se encontra com o amor de Deus 
em Cristo Jesus.
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Vocação Sacerdotal 
Em um dia de muitas incertezas, fui à 

missa como de costume, nos fins de se-
mana. Na entrada da igreja, um amigo me 
faz um convite para conhecer o grupo de 
jovens que ele participava e contava com 
minha participação. Com um pouco de in-
sistência aceitei conhecer. No dia seguin-
te, acontecia uma ação solidária promovi-
da por este grupo de jovens com o nome 
de Juventude Missionária, junto de outras 
pessoas impelidas a ajudar uma comunidade que vive sobre o lixão da 
cidade, muito necessitada.

Foi a primeira de muitas ações que participei junto da JM, e pude 
perceber o rosto de Cristo em minha frente em inúmeras situações. 
Crianças abandonadas, jovens explorados, doentes, moradores de ruas, 
cárceres sem vez nem voz. Uma das atividades que muito marcou foi a 
primeira Missão Nacional da JM. Em meio a essa problemática social, vi 
que minhas ações como um Jovem Missionário faziam alguma diferen-
ça, por mínimas que fossem, mas a “esperança” fazia-se percebida. Foi 
então quando senti a necessidade de colaborar ainda mais. 

4. Celebração vocacional 
“Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.”

(Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas)

Muitos jovens são fascinados pela figura de Jesus. Sua vida parece-lhes 
boa e bela, pois pobre e simples, cheia de amizades sinceras e profundas, 
pródiga de generosidade e companhias fraternas, nunca fechada a ninguém, 
mas sempre disponível ao dom. A vida de Jesus continua a ser, ainda hoje, 
profundamente atraente e inspiradora, sendo, para muitos jovens, uma pro-
vocação que interpela.

Portanto, em vista do que foi apresentado, entendemos que a melhor 
vocação é a que mais nos aproxima do Cristo Ressuscitado. Nesse sentido, 
trouxemos alguns testemunhos vocacionais, sobre escolhas e opções feitas 
por jovens da JM.

YU
RI
A
TA
IDE
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Depois veio muita dedicação para contribuir com mais qualidade. 
Percebia que precisava fazer mais. Encontrei muita inspiração nas 
ações de Jesus, que dedicou sua vida e toda sua juventude para que 
todos tivessem uma vida digna e bem viver. Também o ardor missio-
nário de São Francisco Xavier que me faz sentir como os discípulos de 
Emaús ao ouvir seu testemunho.

Depois de deixar o emprego, para estar mais disponível e ativo 
nas forças missionárias locais, ainda sentia uma enorme necessidade 
de fazer mais. Acompanhado de muitos religiosos que se dedicam ao 
anúncio da Boa Notícia de Jesus, pude refletir e ter muitas orientações 
para decidir minha vocação. Motivei-me a escolher e a “decidir” por 
seguir a vida religiosa. Ainda sigo em discernimento e agora estou em 
Curitiba, no seminário dos missionários Xaverianos, que seguem o ca-
risma de São Francisco Xavier, a missão Ad Gentes - Além Fronteiras.

Continuo a sentir o apelo de fazer mais, de seguir a missão que Jesus 
nos confiou; ir aonde ainda não conseguimos chegar. Porém, sigo mais 
confiante neste caminho da vida religiosa. Dúvidas nunca irão passar, 
ainda assim, sigo na certeza de ser este o caminho mais propício a este 
apelo que sinto. E só tenho a agradecer à Juventude Missionária das 
POM por apresentar-me o caminho que me permitiu escolher esse esti-
lo de vida: a vida de um Jovem Missionário, sempre solidário!

Yuri Ataide, 29 anos 
Belém do Pará
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Vida Consagrada 
Lembrar meu chamado vocacional 

é estar plenamente em contato com as 
melhores lembranças do meu período de 
participante da Juventude Missionária.

Não há meio mais concreto do toque 
de Deus em minha vida, que o despertar 
para as realidades que me circundavam 
e que necessitavam de minhas mãos e 
braços, pois o Senhor me chamava para 
ajudar a ceifar a sua messe, em realidades que tomei conhecimento 
pela JM.

Foi como jovem missionária que aprofundei o meu contato com 
a Santa Igreja Católica, a participação na Vida Sacramental, a impor-
tância da oração que ilumina tudo o que fazemos, a importância da 
comunidade e o despertar para o ardor missionário. Em cada experi-
ência de contato com as necessidades do povo de Deus, percebi que 
existia um mundo além de mim. Ressoava assim o pedido de Deus 
para a vivencia de uma doação total ao Seu Reino, que somente com 
o tempo pude entender.

Hoje sou uma Religiosa Consagrada. Faço parte da Congregação 
das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, e posso afirmar com 
muita alegria que, Ser Jovem Missionário é mais que participar de um 
grupo. É um carisma, é um convite a ouvir a voz de Deus que chama, 
que ama e que envia para trabalhar na sua messe e acender no mun-
do a chama do amor. Uma vez Jovem Missionário, sempre se é uma 
brasa acesa no coração que parte e se reparte espalhando, semeando 
a Boa Nova pelo mundo, capaz de abraçar confiantemente o chamado 
de Deus.

Jovem Missionária, Sempre Solidária. Eu Sou!
Obrigada Juventude Missionária!

Irmã Luana Eloah Guedes da Cruz de Jesus Crucificado, sdp

IR.
LU
ANA
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Vocação Matrimonial 
Éramos crianças quando nos co-

nhecemos na catequese. O assunto 
vocação ainda não nos chamavam 
tanta atenção! Os anos se passaram e 
a amizade foi nos tornando mais pró-
ximos um do outro. Conversar todos 
os dias havia virado rotina e nossos en-
contros eram no grupo da Juventude 
Missionária, local em que o despertar 
da vocação começou a fazer sentido e 
a nossa amizade iria muito mais além. Iniciamos um namoro no qual 
não sabíamos até onde iria, até que foi ficando firme e fomos enten-
dendo o sentido de estarmos namorando, além de gostar um do ou-
tro. Namoramos por longos anos, até nos estruturarmos e terminar-
mos os estudos. Esses anos nos mostrou o quão importante éramos 
um para o outro, pois namorávamos à distância e continuávamos 
nos vendo praticamente só nós encontros da JM. Nosso namoro nos 
tornou fortes pela oração, compreensão, companheirismo, respeito 
e muito diálogo. Decidimos então que deveríamos noivar e, no ano 
seguinte, seria o nosso casamento, e essa foi a concretização da nossa 
vocação. Namoramos seis anos, ficamos noivos por um ano e somos 
uma família há três meses. 

Ana Carolina e Luan
Caldas Novas – Goiás

ANA  E LUAN
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“Deus é Aquele que sempre renova,
porque Ele é sempre novo: 

Deus é jovem! Deus é o Eterno que 
não tem tempo, mas é capaz de renovar,

rejuvenescer-se continuamente e 
rejuvenescer tudo”.
(Papa Francisco) 
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