ORAÇÃO PELOS JOVENS COM
DEFICIÊNCIA: FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL
Novembro/2019

“Se nós nos mantivermos assim unidos, vocês haverão de ver quanta coisa
maravilhosa haveremos de realizar, com a graça de Deus.”
(Pe. Jordan)

aMantra para início da oração:
Todo o teu pensar, todo o teu falar, todo o teu agir,
sejam motivados pela luz da Fé.

aContextualização:
Neste mês de novembro nos unimos e lembramos
de todas as pessoas, de modo especial pelos
jovens, que são portadores de alguma deficiência,
seja ela física, auditiva ou visual. Sabemos que
essa realidade está conosco em todos os cantos
e situações de nossa vida. É muito importante
que saibamos quem são, onde vivem, como se
comunicam e quais são seus maiores sonhos e
desejos. Cabe a cada um e a cada uma de nós saber
que cada um tem seu valor, espaço e importância.
De acordo com o Censo 2010, quase 46
milhões de brasileiros, cerca de 24% da população,
declarou ter algum grau de dificuldade em pelo
menos uma das habilidades investigadas: enxergar,
ouvir, caminhar ou subir degraus.
Considerando somente os que possuem
grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir,
caminhar ou subir degraus (ou seja, pessoas com
deficiência nessas habilidades), além dos que
declararam ter deficiência mental ou intelectual,
temos mais de 12,5 milhões de brasileiros
com deficiência, o que corresponde a 6,7% da
população.
Em 2010, a deficiência visual estava
presente em 3,4% da população brasileira; a
deficiência motora em 2,3%; deficiência auditiva
em 1,1%.
Além de investigar no Censo a população
que possui deficiências, o IBGE pesquisa
periodicamente os serviços municipais adaptados
às pessoas com dificuldades de mobilidade,
por meio da Pesquisa de Informações Básicas
Municipais (Munic).
Segundo a Munic 2017, entre os 1.679

municípios que dispunham de serviço de
transporte coletivo por ônibus intramunicipal,
11,7% estavam com a frota totalmente adaptada
para a acessibilidade de pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida, enquanto 48,8%
possuíam frota parcialmente adaptada.
É muito importante que o governo e a
sociedade pensem em ações para incluir os
brasileiros, independente de possuírem algum tipo
de deficiência, em todos os lugares da sociedade
para que tenham direito à Educação, ao emprego, à
saúde e bem-estar.
O Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência é comemorado no Brasil no dia 21 de
setembro. A data marca a realização de diversas
atividades que possibilitam a visibilidade das lutas
e bandeiras do movimento social e a defesa de
uma sociedade sem barreiras e preconceitos.

aTexto bíblico - Mc 2, 1-12 ou Mc 10,46-52
aLeitura Orante:
* O que o texto bíblico me diz, tendo presente a
realidade dos jovens deficientes?
* O que quero dizer a Deus?
* Que compromisso assumo diante da vida da
Juventude?

aBenção final: Em dupla podemos cantar... Deus
te abençoe (coloca as mãos sobre a cabeça do seu
par), Deus te proteja (coloca as mãos sobre o ombro
do seu par), Deus te dê a paz, Deus te dê a paz (Dá
lhe um abraço no seu par).
Pela intercessão do Padre Francisco Jordan e da
Bem Aventurada Maria dos Apóstolos, que Deus
nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
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