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“Deus caminha ao seu lado, nunca lhes deixa desamparados”
(Papa Francisco, JMJ, 24 de julho 2013)

aMantra para início da oração:
Ó luz do senhor que vem sobre a terra
inunda meu ser permanece em nós.

aContextualizando a realidade dos jovens do 
campo e da cidade: 

Os jovens ocupam, hoje, um quarto da população 
do país. Isso significa 51,3 milhões de jovens de 15 
a 29 anos vivendo, atualmente, no Brasil, sendo 84,8 
% nas cidades e 15,2 % no campo (IBGE 2010). 

Os jovens procuram realizações em suas vidas. 
A vida na cidade é sempre apresentada como 
“melhor opção” e que na cidade encontramos muitas 
oportunidades e facilidades. Os jovens saem do 
campo em busca desse mundo ilusório, mas quando 
se deparam com a realidade que os aguarda, logo 
percebem as dificuldades que terão que enfrentar.

Os maiores desafios postos para a juventude 
rural: 1,8 milhões em situação de extrema 
pobreza; conquistar o seu lugar no espaço rural; 
baixa remuneração; não ter propriedade de terra; 
dificuldade para acessar créditos para novas 
atividades produtivas; dificuldade de acesso ao 
ensino; ausência de infraestrutura de saúde; trabalho 
permanente; falta de opções de lazer. Contudo, a 
atividade rural impulsionada pela tecnologia abre 
espaço para jovens seguirem carreira profissional 
no campo. Também é no campo que se percebe o 
jovem mais vinculado a família, maior participação 
de grupo de jovens e comunidade local, formação 
de lideranças, participação do sindicato dos 
trabalhadores rurais. 

Já na cidade, aproximadamente vivem 43 milhões 
de jovens enfrentando inúmeros desafios como: 
desemprego; facilidade no mundo das drogas; 
violência; falta de habitação; fraca referência 
familiar; isolamento; depressão levando a altos 
números de suicídios. Mas vê se também um jovem 
inovador, digital, conectado ao mundo e com todos. 
Uma juventude promissora que ousa crer na mudança 
da sociedade.

É gratificante perceber os jovens do campo de da 
cidade se organizando em diversos coletivos para 
discutir questões de como a partir da Agroecologia 
pode se construir laços entre o campo e a cidade, 

mobilizar para mudar os cortes na agricultura familiar; 
a mudança do ensino médio, resistência e luta 
antirracista; questões de gênero, formas alternativas 
de sobrevivência e sustentabilidade financeira nas 
periferias através de pequenos negócios. 

“Os jovens que participam de coletivos se unem 
por causa do afeto, da ideologia, da vontade 
política de mudar a realidade e por acreditarem em 
uma mobilização não subordinada ao Estado e às 
instituições. Para eles, a política não é feita através de 
instituições. Mas, sim, de uma mudança do cotidiano, 
de uma mudança miúda, de ações do dia a dia, de 
uma forma diferente de pensar e estar no mundo”, 
destaca a pesquisadora em coletivos culturais, Lívia 
Abdalla.

aTexto bíblico (Jo 10, 10b. 14-18)
“Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 

abundância. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas 
ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me 
conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas 
ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são 
deste redil: também a elas devo conduzir; escutarão 
a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. 
É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha 
vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira 
a minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho poder 
de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente; 
esta é a ordem que recebi do meu Pai”.

aLeitura Orante:
* O que os textos (a vida da juventude e a bíblia) 

dizem? 
* O que Deus me fala através da vida da juventude 

e da bíblia?  
* O que eu quero dizer a Deus? 
* Qual meu novo olhar a partir da Palavra - 

Compromisso.

aOração: Salmo 71 (70)

aBenção final: Abençoe-vos Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, confirme 
e multiplique como a areia do mar e como as estrelas 
do céu, até o fim dos tempos. Amém!
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