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Empenha-te, com força e esforço inexoráveis, por uma boa educação cristã da 
juventude, em meio a qualquer povo, onde quer que isto seja possível, ainda que 

para isto tenhas que derramar a última gota de sangue, para a glória de Deus! 
( Pe. Jordan)

aMantra para início da oração:
Seremos responsáveis por levar o teu nome, ó 
Cristo Salvador! Ajudai-nos em nossa missão!

aContextualização da realidade dos jovens 
militantes de pastorais e movimentos

Contemplando a realidade juvenil nas pastorais 
e movimentos, o documento 85 da CNBB nos 
ajuda a rezar melhor reafirmando sua missão com 
as juventudes e reconhece sua importância nas 
pastorais e movimentos eclesiais e não eclesiais.

Para além do discurso corrente de que os jovens 
de hoje não participam, são desinteressados 
e alienados, alguns estudos recentes têm 
demonstrado que os jovens desejam participar 
ativamente da vida social, têm muitas sugestões 
do que deve ser feito para melhorar a situação do 
país e querem dar sua contribuição. Entretanto, 
não encontram espaços adequados: as formas de 
participação presentes na sociedade e no Estado 
são percebidas pelos jovens como muito distantes 
de sua realidade cotidiana. (Doc 85, p. 39)

Vale ressaltar que  atualmente no Brasil há uma 
série de novas formas de participação juvenil, 
entre as quais podemos destacar: a) a pertença a 
grupos (pastorais, movimentos eclesiais, novas 
comunidades, redes, ONGs e outras organizações 
juvenis) que atuam para transformar o espaço 
local, nos bairros, nas favelas e periferias; b) a 
participação em grupos que trabalham nos espaços 
de cultura e lazer: grafiteiros, conjuntos musicais, de 
dança e de teatro de diferentes estilos, associações 
esportivas; c) mobilizações em torno de uma causa 
e/ou campanha: grupos ecológicos, comitês da 
Campanha contra a Fome, ações contra a violência 
e pela paz, grupos por uma outra globalização 
etc.; d) grupos reunidos em torno de identidades 
específicas: mulheres, negros, indígenas, pessoas 
com deficiência etc. (Doc 85, p. 38)

O protagonismo juvenil e seu processo identitário 
perpassa pelas experiências vivenciadas no 
coletivo, com uma causa em comum:  A CIVILIZAÇÃO 
DO AMOR. “Cultivem visão planetária e coração 
universal. Deixem operar dentro de vós o milagre de 
serdes violentos como os profetas, exigentes como 
Jesus Cristo, revolucionários como o Evangelho, 
sem ferir o amor”.( Dom Hélder Câmara)

aTexto bíblico (Mt 5, 13-16)
“Vocês são o sal da terra. Ora se o Sal perde o 

gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve 
para mais nada; serve só para ser jogado fora e ser 
pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. 
Não pode ficar escondida uma cidade sobre um 
monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-
la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no 
candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão 
em casa. Assim também: que a luz de vocês brilhe 
diante dos homens, para que eles vejam as boas 
obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que 
está no céu”. 

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 Comunitário.

aOração: Sol da justiça (Livro: Preces 
Salvatorianas, p. 169).

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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