
It is, therefore necessary for young people to be conscious that 
they have to submit themselves to a certain training in life: Train 
the eyes, able to perceive the good and the bad, so that they 
look for and focus on the good things especially within 
themselves; to avoid turning themselves into a person 
unaware of their value as an only and irreplaceable child of 
God. Train the hands that are capable of hurting and 
destroying, so that they are used at the service of 

to run away, so they are calm and firm, even if there is 

usually ready to attack, bite and poison, so that it 
can be disciplined and can express itself with 
prudence, respect and moderation. Train the 
body, which is sometimes stubborn in not 
fulfilling its duty, always tired and protesting 
the burden of each day; motivate it and care 
for it to be enthusiastic about life and work. 
And finally, train the ego, which is arrogant 
and rude, always wants to be the king and 
the center, vain, proud, who wants to be the 
first and believes himself the best, so that 
"tamed or dominated" learns to serve, to 
give to others, and to be humble.
If you are young, paying attention to what 
you believe and what you think is right or 
wrong can help you do the right thing. 
Self-confidence helps to reject the pressure 
of a group or of the hedonistic society that, 
surrounded by aggressive consumerism, 
impels you to have unnecessary objects and 
to exclude yourself from reality. 

Olá, JOVENS!

VER:
Nestes momentos há mais jovens de entre 10 e 24 anos que nunca antes na 
história da humanidade, uns 1.800 milhões em uma provação mundial de 
7.300 milhões. São 32% da população dos países menos adiantados e 17% nos 
países mais desenvolvidos. O que significa que, ao serem tão numerosos nos 
países mais pobres, têm dificuldades para fugir da violência, encontrar 
trabalho descente ou ascender a uma escolaridade em condições e à serviços 
de saúde que tenham em conta suas necessidades  

A Índia é o país do mundo com maior número de pessoas entre 10 e 24 anos: 
356 milhões, a pesar de que tem menos habitantes que a China, que conta 
com 269 milhões de jovens. Os seguem Indonésia, com 67 milhões de jovens; 
Estados Unidos da América, com 65; Paquistão, com 59; Nigéria, com 57; 
Brasil, com 51; e Bangladesh com 48.

Lamentavelmente, a superioridade numérica nem sempre é um fator decisivo. 
Os jovens geralmente têm um poder aquisitivo mais baixo; se conseguem um 
emprego, geralmente trabalham em cargos nos níveis inferiores ou no setor 
informal, e só os maiores de 18 têm direito a voto; estão geralmente pior 
integrados nos processos eleitorais e políticos que os grupos de maior idade.

 A falta de trabalho e de acesso à experiência e os conhecimentos de pessoas 
mais velhas que eles, empurra os jovens a buscar modelos de conduta, vias 
para melhorar a autoestima e incluso fontes de alimento, casa e sustento 
dentro de seu próprio grupo de idade. Se essa tendência não se compensa 
com a esperança de um futuro melhor, pode levar os jovens à violência.  De 
fato, a principal causa de mortalidade dos homens jovens é a violência, muitas 
vezes vem de conflitos civis e bandas. O HIV é hoje a segunda causa de 
mortalidade dos adolescentes. E mais de 12% do total dos 232 milhões de 
migrantes internacionais em 2013 foram jovens. 

Os jovens raras vezes têm a culpa dos obstáculos ao seu desenvolvimento. 
Temos que prestar atenção neles. Porque têm direitos humanos que devem 
ser respeitados. Porque nunca antes houve 1.800 milhões de jovens vivos e 
porque eles definirão e dirigirão nosso futuro em todo planeta. Não obstante, 

em um mundo em que prevalecem as preocupações dos 
adultos, muitas vezes não os tem em conta. É uma tendência 
que deve ser corrigida sem dilatação, já que põe em risco 
tanto aos jovens como o conjunto de economias e sociedades.

Em relação com a fé e a religiosidade, os jovens veem a Igreja 
de diversas maneiras: uns a amam espontaneamente como ela 
é, sacramento de Cristo; outros, a questionam para que seja 
autêntica, e não faltam os que buscam um Cristo vivo sem seu 
corpo que é a Igreja. Existe uma massa indiferente, 
acomodada passivamente à civilização de consumo ou outros 
sucedâneos; assim como seguidores de outras religiões, as 
vezes fanáticos, e não crentes.

OBJETIVO: 

ORAÇÃO PELA JMJ 2019
SINAL:     

Motivar os jovens sobre sua identidade e a importância 
de sua presença na sociedade e na Igreja, e dar a eles a 
bem-vinda à primeira catequese.

Descobrir quem é o mais jovem entre todos os 
presentes na catequese, ou quem estará 
aniversariando dentro destes dias para 
felicitá-lo fraternalmente.
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O que nos chama a atenção desses dados tirados de 
recentes informações da ONU?

O que você pensa da situação da juventude em teu 
país?

Quais comentários poderia fazer sobre a religiosidade 
dos jovens?

DIALOGUEMOS

JULGAR
Textos Iluminativos

A proposta de Jesus (Bem-aventuranças, 
Mt 5, 3-12)
O jovem rico (Mt 19, 16-22)
Mensagem aos jovens (1 Jo 2, 13-15)

“Vem à minha memória as palavras que 
Deus dirigiu a Abraão: «Vá de sua terra, 
de sua pátria e da casa do teu pai à 
terra que eu te mostrarei» (Gên. 12,1). 
Estas palavras estão dirigidas hoje 
também a vocês: são as palavras de 
um Pai que nos convida a “sair” para 
se lançar à um futuro não conhecido, 
mas prometedor de seguras 
realizações, em cujo encontro Ele 
mesmo os acompanha. Os convido a 
escutar a voz de Deus que ressoa no 
coração de cada um através do sopro vital 
do Espírito Santo.

Quando Deus disse a Abraão «Vá» o que 
queria dizer a ele? Certamente não o pedia 
para fugir dos seus ou do mundo. Seu convite 
foi uma forte provocação para que deixasse tudo 
e se encaminhasse até uma terra nova. Dita terra, 
não é acaso para vocês aquela sociedade mais justa 
e fraterna que desejam profundamente e que querem 
construir até as periferias do mundo?

Entretanto, hoje, a expressão «Vá» assume um 
significado diverso: o de infidelidade, de injustiça e de 
guerra. Muitos jovens entre vocês estão submetidos a 
chantagem da violência e se veem obrigados a fugir 
da terra natal. O grito deles sobe a Deus, como o de 
Israel, escravo da opressão do Faraó (cfr. Es 2, 23)……

Em Cracóvia, durante a abertura da última Jornada Mundial 
da Juventude, os perguntei várias vezes: «As coisas, podem 
ser mudadas? ». E vocês exclamaram juntos em forte voz 
«sim»”. Essa é uma resposta que nasce de um coração jovem 
que não suporta a injustiça e não pode se dobrar à cultura 
do descartável, nem ceder ante a globalização da 
indiferença. Escutem esse grito que vem do mais íntimo! 
Também quando advirtam, como o profeta Jeremias, a 
inexperiência própria da jovem idade, Deus os estimula a ir 
aonde Ele nos envia: «Não tenham medo, que contigo estou 
para te salvar» (Jer 1,8).

Um mundo melhor se constrói também graças a vocês, que 
sempre desejam mudar e serem generosos. Não tenham 
medo de escutar o Espírito que os sugere opções audazes, 
não percam tempo quando a consciência os peça para 
arriscar, para seguir o Mestre. Também a Igreja deseja se pôr 
à escuta da voz, da sensibilidade, da fé de cada um; assim 
como também das dúvidas e das críticas. Façam sentir a 
todos os gritos de vocês, o deixem ressoar nas comunidades 
e o façam chegar aos pastores” (Francisco, Carta aos jovens 
para a Preparação do Sínodo 2018)



  

APROFUNDAR / REFLETIR
(Documento de Puebla, Opção preferencial pelos jovens nn. 1166ss.) 

A juventude não é só um grupo de pessoas de idade cronológica. 
É também uma atitude frente à vida, numa etapa não definitiva, 
mas transitória. Possui traços muito característicos: Um 
inconformismo que a tudo questiona; um espírito de aventura 
que a leva a compromissos e situações radicais; uma 
capacidade criadora com respostas novas para o mundo em 
transformação, que aspira a sempre melhorar em sinal de 
esperança. Sua aspiração pessoal mais espontânea e 
forte é a liberdade, emancipada de qualquer tutela 
exterior. É sinal de alegria e felicidade. Muito sensível 
aos problemas sociais. Exige autenticidade e 
simplicidade, rejeitando com rebeldia uma 
sociedade invadida por hipocrisias e 
contravalores. Este dinamismo a torna capaz de 
renovar "as culturas" que, doutra forma, 
envelheceriam.

A juventude no corpo social: papel normal 
desempenhado pela juventude na sociedade 
é dinamizar o corpo social. Quando os 
adultos não são autênticos nem abertos 
para o diálogo com os jovens, impedem que 
o dinamismo criador do jovem faça 
progredir o corpo social. Ao perceberem 
que não são tomados a sério, os jovens se 
lançam por diversos caminhos: ou são 
perseguidos por diversas ideologias, 
especialmente as radicalizadas, já que, sendo 
sensíveis às mesmas por seu idealismo natural, 
nem sempre têm a suficiente preparação para 
um claro discernimento, ou mostram-se 
indiferentes para com o sistema vigente ou se 
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membros, e os quer gradualmente 
responsáveis na sua construção até 
que os envie como testemunhas e 
missionários, especialmente à grande massa 
juvenil. Nela, os jovens sentem-se povo novo, o 
povo das bem-aventuranças, sem outra segurança 
que a de Cristo; um povo dotado de coração de pobre, 
contemplativo, em atitude de escutar e discernir 
evangelicamente, construtor de paz, portador de alegria e 
de um projeto libertador integral em favor, sobretudo, de seus 
irmãos jovens. A Virgem Mãe bondosa, indefectível na fé, 
educa o jovem para ser Igreja.

acomodam a ele com dificuldade e perdem a capacidade 
dinamizadora.

Hoje em dia, a juventude é manipulada especialmente na área 
política e no emprego do "tempo livre". Uma parte da 
juventude tem legítimas inquietações políticas e consciência 
de poder social. Sua falta de formação nesses campos e a 
ausência de assessoria equilibrada a levam a radicalizações ou 
frustrações. O jovem ocupa grande parte do seu "tempo livre" 
com o esporte e uso dos meios de comunicação social. Estes 
são, para alguns, instrumentos de educação e recreação sadia; 
para outros, elementos de alienação.

 A família é o corpo social primário no qual se origina e se 
educa e juventude. Da sua estabilidade, tipo de 
relacionamento com a juventude, vivência e abertura aos seus 
valores depende em grande parte o fracasso ou êxito da 
realização desta juventude na sociedade ou na Igreja.

  Embora não se dê conta disso, a juventude vai ao encontro 
de um Messias, Cristo, o qual caminha em direção dos jovens. 
Somente ele torna o jovem verdadeiramente livre. Este é o 
Cristo que deve ser apresentado aos jovens como libertador 
integral que, pelo espírito das bem-aventuranças, oferece a 
todo jovem a inserção num processo de constante conversão; 
compreende suas fraquezas e oferece-lhe um encontro muito 
pessoal com Ele e com a comunidade, nos sacramentos da 
reconciliação e da Eucaristia. O jovem deve experimentar 
Cristo como amigo pessoal que nunca falha, caminho de total 
realização. Com ele e pela lei do amor, o jovem caminha em 
direção do Pai comum e dos irmãos. Com isto, sente-se 
verdadeiramente feliz.

  Os jovens devem sentir que são Igreja, experimentando-a 
como lugar de comunhão e participação. Por isso, a Igreja 
aceita suas críticas, por reconhecer-se limitada em seus 
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È tempo di pensare e dialogare su come possiamo impegnarci di 
fronte ad alcune delle domande proposte dal Documento 
preparatorio per il Sinodo del 2018:

• É hora de pensar e dialogar como podemos nos 
comprometermos frente a algumas das perguntas que 
planteia o Documento preparatório para o Sínodo 2018:

• Como comunicamos aos jovens que são necessários para 
construir o futuro da Igreja?

• Como fazemos que a Pastoral fale o idioma do jovem, 
principalmente os meios de comunicação, o esporte e a 
música? 

• Como estamos preparando a juventude para afrontar a 
violência extrema (guerras, quadrilhas, cadeias, dependência 
de drogas, casamentos forcados) e por outro lado como 
acompanhamos e ajudamos aos que já vivem esta realidade?

• Os jovens muitas vezes se sentem descartados e rejeitados 
pelo sistema político, econômicos social em que vivem. 
Escutamos o potencial de protesto para que se transforme 
em proposta e colaboração? 

ATUAR
Experiências a mais para levar



 

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé
Onde houver erros, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar
Que ser consolado. Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado
Pois é dando que se recebe
É perdoando, que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna

 (São Francisco de Assís)
(Se pode pôr em 2 colunas ou somente indicar o princípio da música para que a busquem)

CELEBRAR 
Canção  

Fazer dois cartazes que digam 

“É ÓTIMO SER JOVEM, É ALGO MARAVILHOSO” (um) e “A 
JUVENTUDE É UMA DOENÇA QUE TEM QUE SER 
SUPORTADA PACIENTEMENTE, PORQUE SE CURA COM OS 
ANOS” (o outro). 

Convidar a que cada um se coloque ao lado do cartaz 
com o qual concorda mais e comente.


