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”Sempre que 

possível, dê 

um sorriso a 

um estranho 

na rua. Pode 

ser o único 

gesto de amor 

que ele verá 

no dia.” PAPA FRANCISCO
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MENSAGEM DO DNPJ 
Pe Eduardo Novo

Bem vindos às V Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, 
Cada Jornada é um belo pórtico para a jornada seguinte, neste caminho sempre 
novo de Evangelização que a Igreja nos propõe.
Cada Jornada é uma nova oportunidade de animação vocacional, um belo mo-
mento para nos redescobrirmos e nos reposicionarmos no que é a pastoral ju-
venil, é sobretudo o acompanhamento dos jovens na relação com Jesus Cristo, 
este Jesus que tem um desígnio especial para cada uma e cada um, “alicerçado 
na beleza da misericórdia de Deus”.  
A condição “dramática e fascinante“ dos jovens de hoje, continua a merecer a 
nossa atenção, continua a questionarmo-nos, a desinstalarmo-nos, a inquie-
tarmos procurando perceber as razões que ligam o desenvolvimento, o dom, os 
afectos, o próprio tempo e a vida. 
No momento actual, são muitos os caminhos propostos e nem sempre a visão 
cristã da pessoa é aquela que fala mais alto no modo como nos entendemos a 
nós próprios e aos outros.
As jornadas deste ano centram-se no tema “CONSTRUIR-SE COMO PESSOA: de-
safios para a Pastoral Juvenil”. Sabemos como este é um aspecto fundamental 
da Pastoral Juvenil, numa fase em que se estruturam as identidades e se definem 
as opções para a vida.
As Jornadas pretendem ajudar a refletir e debater o que significa ser pessoa na 
perspectiva bíblica e teológica, e que desafios e consequências pastorais daí de-
correm. Teremos ainda uma atenção particular para com a questão da “ideologia 
de género”, recentemente tratada pelos nossos bispos, procurando perceber de 
que modo a perspectiva cristã ilumina todo este debate e pode ajudar a clarificar 
perspectivas.
A situação que hoje vivemos traduz, de alguma forma, situações similares que a 
História testemunhou. Como em Babel, baralham-se as línguas … e instala-se a 



CONS TRUIR-SE COMO PESSOA  |   desafios para a pastoral juvenil

confusão… Nesta encruzilhada da vida, com tantos sinais contraditórios e gera-
dores da uma confusão babilónica, urge parar para perguntar: Quem sou? Para 
onde vou? duas questões intemporais que recolocamos como  objecto de refle-
xão para este momento. 
Invoquemos S. Paulo, uma das principais figuras da Igreja, cujo retiro forçado pela 
“queda do cavalo”, o desarmou de tantas certezas e lhe mostrou outro caminho. 
Ao cristão, como a S. Paulo, importa que espere contra toda a esperança. Abertos 
á Esperança, seremos sinal de conversão: ser capaz, contra todos os sinais, de 
reconhecer que, afinal, a última palavra é Deus! 
Se o ano passado nos questionámos se o jovem (t)em saída? o jovem e a mise-
ricórdia, quando rumávamos a Cracóvia, este ano voltámos da cidade da Miseri-
córdia com o apelo renovado do papa “Lançai-nos na aventura da misericórdia! 
Lançai-nos na aventura de construir pontes e derrubar muros (cercas e arame 
farpado); lançai-nos na aventura de socorrer o pobre, quem se sente sozinho e 
abandonado, quem já não encontra sentido para a sua vida.” 
Deixemo-nos transformar. Faz-te próximo. 
E esta afirmação levanta questões, Como agir ? è com particular alegria que com 
a Paulus editora apresentamos também hoje o DOCAT- a doutrina social da igreja 
para jovens para ajudar a concretizar o sonho do Papa Francisco “que um milhão 
de jovens, mais ainda, que uma geração inteira, seja, para os seus contemporâ-
neos, uma Doutrina Social em movimento”.

Que estas Jornadas sejam um espaço cada vez maior de enriquecimento, de par-
tilha e escuta mútua, de encontro, de comunhão, de formação.
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“Num mundo 

geralmente duro 

com o pecador 

e indulgente 

com o pecado, é 

necessário 

cultivar um 

forte sentido de 

justiça.” PAPA FRANCISCO
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RESUMO DAS CONFERÊNCIAS

 

SER E CONSTRUIR-SE COMO PESSOA
P. José Manuel Pereira de Almeida

Na condição humana constitui uma experiência originária o reconhecer-se pes-
soa diante do ‘tu’ pessoal de um outro. É encontrar-me diante de alguém que 
como eu existe neste mundo, e que, com a sua presença, torna possível para mim 
uma vida que não é definida só pela relação com as coisas. A presença do outro 
permite que eu seja definido (em termos de existência, não de simples definição 
conceptual) como radicalmente constituído na relação interpessoal.
A experiência humana da presença dos outros na nossa vida é, portanto, radi-
calmente, o ‘dom’, que nos é dado, de podermos ser pessoas. As possibilidades 
de vida humana são dadas pelo facto de os outros nos darem a possibilidade de 
viver, nos tornarem possível o viver pessoal.
Nas sociedades em que nos encontramos, a reflexão dos cristãos tem de corres-
ponder a um percurso em que se torne cada vez mais palpável um certo estilo de 
vida: o de uma vida que faz viver. 
A mentalidade dos discípulos de Jesus é marcada por esta relação. Posso confiar 
na Sua palavra, confiar-Lhe toda a minha vida, confiar-me a Ele. E posso arriscar 
viver sem ter medo de me perder: o outro não é meu inimigo, nem sequer meu 
concorrente. Posso chamar-lhe irmão.
A referência ao património da Doutrina Social da Igreja recorda-nos a perspec-
tiva personalista, a pessoa humana criada à imagem de Deus, chamada a ser 
Sua semelhança: na comunhão com Deus vivida na tendencial comunhão de um 
mundo fraterno.
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”Queridos  

Jovens, não  

tenhais medo de 

dar passos  

definitivos na 
vida. Tende  

Confiança!  
O Senhor não vos 

deixa sozinhos. PAPA FRANCISCO
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ORAÇÕES

ORAÇÃO INICIAL
Invocação inicial

V/ Deus, vinde em nosso auxílio.

R/ Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

V/ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo

R/ Como era no princípio, agora e sempre. Amen. Aleluia. 

Cântico inicial

Vem, Espírito de Amor,

Vem acender em nós o Teu fogo.

Vem, Espírito de Amor,

Vem, Espírito de Amor.

Salmo 8

Ant. Como é admirável, Senhor, o vosso nome em toda a terra. 

Como é admirável!

Senhor, nosso Deus, * 
como é admirável o vosso nome em toda a terra! † 
A vossa majestade está acima dos céus.

Da boca das crianças e meninos de peito * 
sai um louvor que confunde os vossos adversários † 
e reduz ao silêncio os inimigos rebeldes. 
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Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, * 
a lua e as estrelas que lá colocastes, 
que é o homem para que Vos lembreis dele, * 
o filho do homem para dele Vos ocupardes? 

Fizestes dele quase um ser divino, * 
de honra e glória o coroastes;. 
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos. * 
Tudo submetestes a seus pés: 

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, * 
e até os animais selvagens, 
as aves do céu e os peixes do mar, * 
tudo o que se move nos oceanos.

Senhor, nosso Deus,* 
como é admirável o vosso nome em toda a terra!

Leitura Breve (Rom. 12, 1-2)

Por isso, vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vos-
sos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso ver-
dadeiro culto, o espiritual.
Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, ad-
quirindo uma nova mentalidade, para poderdes discernir qual é a vontade de 
Deus: o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito.

Silêncio

Pai nosso
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Oração conclusiva

Deus todo-poderoso e eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para 
que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Cântico final
Louvai o nosso Deus, louvai o nosso Deus,
povos todos! Aleluia! (bis)
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”Cristo 

“bota fé” 

nos jovens e 

confia-lhes 
o futuro da 

sua própria 

causa:  

“Ide, fazei  

discípulos.”” PAPA FRANCISCO
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ORAÇÃO FINAL
Pai, dá-me a sabedoria
(rezada por todos em coro)
 
Pai,
Dá-me a sabedoria para Te reconhecer;
Desejo para Te procurar;
Pacieência para Te esperar;
Um coração para Te contemplar;
E uma vida para Te anunciar
Pelo poder do Espírito
De Nosso Senhor Jesus Crsito, Amen.

(Santo Ambrósio de 

Milão)

 
Cântico final
 Deus é amor:
Atreve-te a viver por amor.
Deus é Amor:
Nada há a temer.
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”O primeiro em 

pedir desculpas, 

é o mais valente. 

O primeiro em 

perdoas, é o 

mais forte.  

O primeiro a 

esquecer, é o 

mais feliz.” PAPA FRANCISCO
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DOCAT 

DOCAT é um livro que aborda a Doutrina Social da Igreja numa linguagem jovem, 
acessível e dinâmica. Foi apresentado pelo Papa Francisco na Polónia, durante 
as Jornadas Mundiais da Juventude, no final de julho. O “sonho” do Santo Padre 
é ter um milhão de jovens a aplicar a Doutrina Social da Igreja em todo o mundo. 
«Eu espero que um milhão de jovens, mais ainda, que uma geração inteira seja, 
para os seus contemporâneos, uma doutrina social em movimento», refere o 
Papa Francisco no prefácio da obra.

Para o Santo Padre, «o mundo só mudará quando homens com Jesus se en-
tregarem por ele, com Ele forem para as periferias e para o meio da miséria». O 
Papa Francisco desafia todos os jovens a irem para a política e a lutarem pela 
justiça e pela dignidade humana, sobretudo dos mais pobres. «Um cristão que 
não seja revolucionário neste tempo, não é cristão», diz o Santo Padre.
 
A PAULUS Editora apresenta o DOCAT e ajuda a concretizar o “sonho” do Papa. 
Dar a conhecer a Doutrina Social da Igreja e ajudar a agir de acordo com ela 
no dia a dia é o objetivo do DOCAT, agora disponível em todas as livrarias e em 
www.paulus.pt.
Link do vídeo de apresentação: https://youtu.be/W9bM_GMip3Y
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Deus é assim: 

Ele dá 

sempre o 

primeiro 

passo, 

Ele vem 

ao nosso 

Encontro.”

PAPA FRANCISCO
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MISSA 

» Entrada: ESTRELA POLAR [Movimento dos Focolares (Gen Verde)]
Esta sede de Te encontrar em mim | De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio. | Única razão és Tu, único sustento Tu,  | 
A minha vida existe porque existes Tu.
Tudo gira à Tua volta em função de Ti | Não importa quando, onde e o por-
quê. (2x)

Brilha a Tua luz no centro do meu ser,  | dás sentido à vida que em mim nasceu:
tudo o que farei será somente amor. | Único sustento és Tu, a estrela polar Tu, | 
a minha vida existe porque existes Tu.
Tudo gira à Tua volta em função de Ti | Não importa quando, onde e o por-
quê. (2x)

Para terminar: Esta sede de Te encontrar em mim | De correr p’ra Ti, de estar 
junto de Ti.

» Ato Penitencial 

LEITURA I: Rom 8, 22-27 «O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis»
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Irmãos : Nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores 
da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias 
do Espírito, gememos interiormente, esperando a adopção filial e a libertação 
do nosso corpo. É em esperança que estamos salvos, pois ver o que se espera 
não é esperança: quem espera o que já vê? Mas espe-rar o que não vemos é 
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esperá-lo com perseverança. Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa 
fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações; mas o próprio 
Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E Aquele que vê no íntimo dos 
corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus 
que o Espírito inter-cede pelos cristãos.
Palavra do Senhor.

» Salmo: [Salmo 18B (19B) 8.9.10.11 (R. cf. Jo 6, 63c)]
Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

» Aleluia: [J.Roux. Arr: A.Cartageno]
Refrão: Aleluia Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós, diz o Senhor.
Quem permanece em Mim dá fruto abundante. [Jo 15, 4a.5b]

EVANGELHO: Jo 15, 1-8 «Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e 
meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fru-
to e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já es-
tais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não 
permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim. Eu 
sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse 
dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece 
em Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, 
lançam-nos ao fogo e eles ar-dem. Se permanecerdes em Mim e as minhas pa-
lavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. 
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A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra da salvação.

» Ofertório: PARA VÓS NASCI [Letra: Santa Teresa de Jesus; Música: João 
Rego (Carmelita)]
Vossa sou, para Vós nasci, Que quereis, Senhor, de mim? (2x)

1. Vossa sou, pois me criastes; Vossa, pois me redimistes; Vossa, pois me sus-
tentastes; Vossa, pois me chamastes;
Vossa, porque me esperastes; Vossa, pois não me perdi. Que quereis Senhor de mim?
Vossa sou, para Vós nasci, Que quereis, Senhor, de mim? (2x)

2. Eis aqui meu coração, Eu o ponho em vossa palma, O meu corpo, a vida, a 
alma, O meu íntimo e afeição;
Doce Esposo e Redenção, se por vossa me ofereci. Que quereis Senhor de mim?

» Santo | » Pai-nosso | » Abraço de Paz | » Cordeiro

» Comunhão: PÃO DO CÉU [Letra: Simão Cruz; Música: Tarcízio Morais]
Pão do Céu, Pão de Deus, Vida em mim és Senhor Jesus. | No caminho da vida 
és o pão que dá força e luz.
Quem comer deste pão viverá por mim | Quem deste vinho beber, viverá no 
amor | E feliz reinará com o seu Senhor. �
Bom Pastor és caminho seguro verdade e vida. | Quem te segue não anda no 
mundo perdido e só.
Nem a vida, ou a morte, ou algum poder,  |  Do seu amor poderá jamais separar, 
|  Para a vida sem fim ressuscitará. 
Eu sou o pão da vida: Eu sou a ressurreição.  |  Tomai e comei este é o meu 
corpo: Pão de vida e unidade.
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Permanecei em mim: Eu a videira vós os ramos.  |  Tomai e bebei este é o 
meu sangue: Para vossa salvação.

Pão do céu é o maná que nos dás com sabor a ti  |  És a força que alenta o nosso 
peregrinar.
Quem tem sede há-de em ti encontrar a fonte  |  Da alegria sem fim e da Tua paz   
|  E brotará dele um rio de água viva. �
Para quem hemos de ir se tu és o Santo de Deus.  |  As palavras, Senhor, que nos 
dás são de vida eterna.
Quem te segue não se perderá na noite  |  Em caminhos e vales de solidão | Pois 
terá luz da vida, vida verdadeira. �
Eu sou o pão da vida: Eu sou a ressurreição.  |  Tomai e comei este é o meu 
corpo: Pão de vida e unidade.
Permanecei em mim: Eu a videira vós os ramos.  |  Tomai e bebei este é o 
meu sangue: Para vossa salvação.

» Ação de Graças: NADA TE TURBE [Letra: Santa Teresa de Jesus; Músi-
ca: Jacques Berthier - Taizé]
Nada te turbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta.

» Final: MISERICORDIAS DOMINI [Jacques Berthier - Taizé]
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Eternamente cantarei, o amor do nosso Deus
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10 FRASES RETIRADAS DA EXORTAÇÃO “AMORIS 
LAETITIA”: A ALEGRIA DO AMOR NA FAMÍLIA

 “Cristo pôs sobretudo a lei do amor e do dom de si mesmo aos ou-
tros (cf. Mt 22, 39; Jo 13, 34), e fê-lo através de um princípio que um 
pai ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida: «Nin-
guém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos» 
(Jo 15, 13)”. (A L n 27, capítulo 1)

“A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da 
Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o 
amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito”. 
(A L n 29, capítulo 1)

“Como Maria, (as famílias) são exortadas a viver, com coragem e se-
renidade, os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guar-
dar e meditar no coração as maravilhas de Deus (cf. Lc 2, 19.51)”. (A 
L 30, capítulo 1)

“Como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio, 
para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda, ou 
por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e hu-
mano”. (A L 35, capítulo 2)
 
 “Precisamos encontrar as palavras, as motivações e os testemu-
nhos que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas dos jovens, 
onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor 
e até mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar, com entu-
siasmo e coragem, o desafio de matrimônio”. (AL 40, capítulo.2)
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“Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam 
mutuamente. Este exemplo mostra que devemos insistir nos direi-
tos da família, e não apenas nos direitos individuais. A família é um 
bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa ser pro-
tegida”. (A L n 44, capítulo 2)

“Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como so-
ciedade natural fundada no matrimónio seja algo que beneficia a 
sociedade. Antes pelo contrário, prejudica o amadurecimento das 
pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento 
ético das cidades e das aldeias ”́. (A L n 52, capítulo 2)

“Dou graças a Deus porque muitas famílias, que estão bem longe 
de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua voca-
ção e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao longo 
do caminho”. (A L n 57, capítulo 3)

“A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Na-
zaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna ca-
paz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre 
este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode 
tornar-se uma luz na escuridão do mundo”. (A L n 66, capítulo 3)

“Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança permanen-
te daquilo que aconteceu na cruz; são um para o outro, e para 
os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz 
participar»”. (A L n 72, capítulo 3)
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