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Todos os povos, todas nações, todas as raças, todas as tribos,
 todos os seres humanos: é devedor de todos! (Pe. Jordan)

aMantra para início da oração:
 Todo teu pensar, todo teu falar, todo teu agir seja 
motivado pela luz da fé. 

aContextualização:
O Brasil é um país plural. Orgulhamo-nos de toda nossa 

diversidade cultural. Mas, quando nos aproximamos das 
questões de pluralidade através das lentes do cotidiano 
encontramos fatos desconcertantes que formam um 
paradoxo onde a beleza da pluralidade se confunde com 
ações de preconceito onde as minorias ainda padecem.

Durante muito tempo, propagou-se o mito de que 
não há racismo no Brasil. Mas o racismo não apenas 
existe, como se manifesta dos modos mais variados e 
perversos. E, seja de forma direta, ou de maneira mais 
velada, a discriminação racial é um fator fundamental 
para a compreensão da desigualdade social no Brasil. 

Nossa juventude negra e indígena sofre cotidianamente 
os efeitos da ausência de políticas públicas de 
promoção da igualdade racial. As estatísticas de cor ou 
raça produzidas pelo IBGE mostram que em média, os 
brancos têm os maiores salários, sofrem menos com o 
desemprego e são a maioria entre os que frequentam o 
ensino superior, por exemplo. Também os indicadores 
socioeconômicos da população negra e parda, assim 
como os dos indígenas, costumam ser bem mais 
desvantajosos. No que se refere à segurança pública, a 
população jovem e negra é a maior vítima da violência 
urbana. O número de negros mortos pela polícia é 
três vezes maior que o número de brancos. Segundo 
o Atlas da Violência (2017), 23.100 jovens negros são 
assassinados por ano no Brasil. Isso equivale a dizer que 
um de nossos jovens, entre 15 e 29 anos, é morto a cada 
23 minutos. Trata-se de um extermínio sistemático da 
juventude negra. 

Nos casos de assassinato de indígenas, o ano de 
2017 registrou 110 casos. Os três estados com o maior 
número de ocorrências registradas foram Roraima (com 
33 mortes), Amazonas (28) e Mato Grosso do Sul (17). A 
taxa de suicídios entre indígenas é três vezes superior 
à média do País. O Brasil registrou uma média de 5,8 
óbitos para 100 mil habitantes. Na população indígena 
a média é de 15,2 registros por 100 mil, sendo 44,8% 
em idade entre 10 e 19 anos. No ano de 2017 foram 
128 casos de suicídio registrados pela Sesai. A não 
demarcação de terra e o preconceito são alguns dos 
fatores para analisar as ocorrências.

Uma das grandes reivindicações e preocupações 
dos povos indígenas é o quesito educação das jovens 
gerações. A educação tradicional entre os povos 
indígenas se preocupa com esta tríplice necessidade: do 
corpo, da mente e do espírito. Nesta visão, as pessoas se 
sentem completas quando percebem que a completude 

só é possível num contexto social, coletivo. Cada fase 
porque passa um indígena – desde a mais tenra idade 
– alimenta um olhar para o todo, pois o conhecimento 
que aprendem e vivem é um saber holístico que não se 
desdobra em mil especialidades, mas compreende o 
humano como uma unidade integrada a um Todo maior e 
Único. O nosso sistema de educação sabe trabalhar com 
essa diversidade? Olhar os povos indígenas brasileiros 
a partir de uma visão rasa de produção, de consumo, de 
riqueza e pobreza é, no mínimo, esvaziar os sentidos 
que buscam para si.

Jovens indígenas e quilombolas de todo o Brasil lutam 
por seus direitos. Exemplo disso é a marcha, em Brasília, 
para cobrar políticas públicas de acesso à universidade, 
através de bolsas de estudos permanentes. O protesto 
foi contra os cortes nas bolsas de estudos do Governo 
Federal para alunos de comunidades tradicionais.

O próprio Papa reconhece a força juvenil e aponta os 
jovens e indígenas como protagonistas da conversão 
ecológica. Num evento comemorativo aos três anos da 
publicação da Encíclica Laudato Si, o Papa Francisco 
citou os dois Sínodos que tem como protagonistas 
grupos diretamente interessados na conversão 
ecológica: os jovens e os povos indígenas, de modo 
especial os da Amazônia. “São os jovens que deverão 
enfrentar as consequências da atual crise ambiental e 
climática. Portanto, a solidariedade intergeracional não 
é uma atitude opcional, mas uma questão essencial de 
justiça”, afirmou o Papa citando a Laudato Si.

Viver, manter, presenciar e manifestar culturas 
diferentes enriquece e nos ensina sobre nós mesmos. 
Temos o privilégio de viver todas essas diversidades 
dentro do nosso próprio país. Que implicações a 
Universalidade do nosso carisma e o amor inclusivo 
trazem para a nossa missão salvatoriana em relação à 
diversidade cultural desses rostos juvenis?

aTexto bíblico - Gl 3, 26-29

aLeitura Orante:
* O que a vida da Juventude negra e indígena e a bíblia 

dizem? – (Destacar pontos dos textos)
* O que Deus me fala através da vida da juventude 

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

Compromisso.

Oração: Salmo do dia (105)

aBenção final: Que o Deus da esperança com o rosto  
da juventude nos torne instrumentos de paz, de justiça 
e nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.  
Amém!
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