
ORAÇÃO PELOS JOVENS ENGAJADOS 
NA POLÍTICA E AÇÕES SOCIAIS 

Outubro/2019

“Os sábios, brilharão com brilha o firmamento, e os que  ensinam a muitos 
a justiça, brilharão para sempre como estrelas.”  

(Dn 12,3)

aMantra para início da oração:
Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, 
porque o Senhor será a tua luz, ó povo que Deus 
conduz.

aContextualização:
Nesse mês de outubro somos convidadas a rezar 

pelos jovens engajados na Política e Ações Sociais. 
A Igreja do Brasil nos recorda temáticas importantes 
para o nosso convívio social. E a juventudes não 
pode ficar de fora deste contexto. Este ano de 
2019, tanto a Campanha da Fraternidade como o 
Dia Nacional da Juventude, trouxeram a questão 
das Políticas Públicas. Não é possível ser cristão, 
batizado e enviado, sem ter o compromisso com 
o outro, com o próximo. Por isso, é de grande 
importância os jovens participarem de forma ativa 
da política, que nos leva a prática do bem comum 
como já bem falou o Papa Francisco.

Se analisarmos a história do Brasil, veremos 
que todas as importantes mudanças e conquistas 
contaram com a participação decisiva da juventude. 
Na década de 50, entidades estudantis e juvenis 
estiveram à frente da campanha “O Petróleo é 
Nosso”; já entre 1964 e 1985 a participação da 
juventude foi decisiva contra a ditadura militar, 
que interrompeu nossa democracia, nossos 
direitos civis. A participação dos jovens na política 
brasileira está crescendo. Inconformados com a 
situação social e econômica do país estão cada vez 
mais intervindo nas decisões políticas e ganhando 
relevância como grupo social. O interesse dos 
jovens decorre da constatação de sua participação 
majoritária nas manifestações de protesto que vêm 
ocorrendo em espaços públicos no Brasil, desde 
2013. 

No entanto, é importante reconhecer a existência 
de múltiplas formas de organização juvenil, que 
dialogam com distintos contextos e experiências de 
inserção na sociedade, nos grupos e movimentos, 

que se relacionam com modos específicos de 
compreender e vivenciar a política e o campo da 
participação. Fala-se muito hoje no Brasil, sobre os 
jovens, mas a sociedade brasileira tem sido tímida 
em suas ações, para não dizer que chega a ser 
constrangedora a proteção social dedicada a eles. 
A juventude brasileira vive uma vulnerabilidade, 
apesar de ser um grupo significativo tanto 
demográfica quanto economicamente. Não 
devemos desvincular a fé de nossas ações 
sociopolíticas para não facilitar a exclusão social, 
sofrimento e morte das populações de maior 
vulnerabilidade social. Sejamos missionárias, 
profetas da esperança! Tudo isso, sem esquecer 
que o Evangelho nos impele ao compromisso 
social. É missão de todos nós fazer a Civilização do 
Amor florescer, aqui e agora.

aTexto bíblico - Mt,5,1-12 (As Bem-aventuranças )

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 compromisso assumo diante dessa 
realidade juvenil? 

Oração: 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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