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Como pode alguém dizer que tem confiança em Deus, se logo desanima em meio às 
aflições, sofrimentos e trabalhos, quando tudo parece estar perdido? 

É aí que se revela a confiança! (Pe. Jordan)

aMantra para início da oração:
Eu estou no meio de vós, como aquele que serve!

aContextualização:
O trabalho é um dos instrumentos que dignifica o 

ser humano e uma principal via que oferece condição 
de vida digna. Baseado na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos toda a pessoa tem direito 
ao trabalho, sendo assim é preciso disponibilizar 
trabalho para quem dele necessita. De acordo com 
a Doutrina Social da Igreja as “implicações morais 
que a questão do trabalho comporta na vida social 
induz a Igreja a qualificar o desemprego como uma 
“verdadeira calamidade social”, sobretudo em 
relação às jovens gerações” (DSI, 287).

Um dos grandes problemas que a juventude 
brasileira enfrenta em nossos dias é o desemprego 
e a inserção no mercado de trabalho, isto se deve 
as opções políticas e medidas econômicas adotadas 
em nosso país (Documento 85 da CNBB). Segundo 
dados divulgados em novembro de 2018 pelo IBGE, 
o impacto maior do desemprego está presente na 
população jovem. São mais de sete milhões de 
brasileiros de 14 a 29 anos sem emprego no país. 

A região que concentra maior percentual de 
desempregados é a região Nordeste, a taxa ficou em 
14,4%, em seguida vem o Sudeste com 12,5%, o 
Norte, com 11,5%, e o Centro-Oeste, com 8,9%, a 
região Sul tem menor taxa, de 6,9%. O desemprego 
é maior entre o gênero feminino, as mulheres 
representam com 51,1%. A taxa de desocupação 
entre os que se declararam pretos é de 14,6%, 
entre os que se declaram pardos é de 13,8% e entre 
a população branca foi de 9,4%.

O desemprego que atinge a população juvenil, 
conduzem os jovens a exclusão e marginalização. 
Além, é claro de suprimir na juventude a capacidade 
de sonhar e ao mesmo tempo de contribuir para 
o desenvolvimento da sociedade. Segundo a 
pesquisa do IBGE os jovens de norte a sul do Brasil 
que são afetados pelo desemprego, na sua maioria 
estão desprovidos de uma educação de qualidade 
e de uma adequada capacitação profissional. Como 
cristãos e sociedade, fica o desafio de assegurar 

as Políticas Públicas que garantam o direito ao 
trabalho e, que este seja de qualidade e decente 
para a população juvenil.

Outra situação que afeta a juventude é a gravidez 
na adolescência. Segundo pesquisa divulgada em 
dezembro de 2017 pelo Ipea uma em cada 5 crianças 
no Brasil é filha de meninas entre 10 e 19 anos, das 
adolescentes que engravidam 76% abandonam a 
escola e 58% não estudam, nem trabalham.

“Camila e Ícaro têm 17 anos e são pais da Alice, 
de seis meses. Eles se conheceram há dois anos 
em uma matinê: “Fiquei desesperada quando 
descobri que tava grávida. Pensei: ‘e as festas, e a 
escola, como vai ficar?’”.  Ela abandonou a escola 
no primeiro ano do Ensino Médio. Ele termina um 
curso técnico em 2018 e não trabalha” (Profissão 
Repórter, 06/12/2017).

Os dados e a entrevista sinalizam que é preciso 
olhar com atenção para essa realidade e buscar 
desenvolver ações que venham assegurar o direito 
à educação e ao trabalho dos jovens pais e mães 
de família. “É responsabilidade do Estado criar as 
condições legislativas e trabalhistas para garantir o 
futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto 
de fundar uma família” (Relatório Final do Sínodo 
da Família).

aTexto bíblico - Mt 20, 01-16

aLeitura Orante:
* O que a vida da Juventude sem emprego e os 

pais e mães de família 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.

Oração: Salmo do dia (33)

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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