
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. 

Os pais de Miguel, um adolescente de 14 anos, foram convocados pelo diretor 
do colégio em que ele estudava. Os informaram com preocupação de que a 
conduta do menino tinha mudado e o viam com frequência em companhias de 
estudantes mais indisciplinados e autores de muitas travessuras e atos 
violentos. Minha impressão, disse o diretor, é que ele faz para se comportar da 
maneira como o grupo o exige, ainda que não lhe seja fácil porque provém de 
uma família que lhe inculcava valores, mas seu maior interesse é ser aceito 
pelos seus companheiros para que não o sigam provocando e incomodando. 

Retornando à casa e verdadeiramente chateados e ao mesmo tempo tristes, 
mas sem ânimo de castigá-lo fisicamente, pediram uma explicação a Miguel, 
mas este simplesmente se mantinha calado, ainda que no seu interior algo o 
reclamava por suas ações. Sua mãe o olhou com ternura e disse: Quero que 
escute com atenção a seguinte história. 

“Um jovem eremita, se refugiava na montanha para se dedicar a meditar e 
orar. Um dia alguém o perguntou: Como pode ter tanto trabalho se você vive 
em solidão?

Ele respondeu: “Tenho que treinar a: dois falcoes, duas águias, tranquilizar dois 
coelhos, disciplinar uma serpente, motivar um asno e domar um leão. Não vejo 
nenhum animal por aqui. Onde estão?

O eremita o respondeu: Levamos estes animais todos dentro.

Os dois falcoes se lançam sobre tudo o que os apresentam, bom ou mal, tenho 
que treiná-los para que se lancem sobre coisas boas: São meus olhos. 

As águias com suas garras ferem e destroem, tenho que treiná-las para que se 
ponham ao serviço e ajudem sem fazer dano: São minhas mãos.

Os coelhos querem ir para onde eles quiserem, querem esquivar as situações 
difíceis, tenho que ensiná-los a estarem tranquilos, ainda que haja sofrimento, 
problemas ou qualquer coisa que eu não goste: São meus pés. 

O mais difícil é vigiar a serpente, está encerrada numa forte 
jaula, mas ela sempre está pronta para atacar, morder e 
colocar seu veneno em qualquer que esteja perto, por isso 
tenho que discipliná-la: É a minha linga. 

O burro é obstinado, não quer cumprir com seu dever, sempre 
está cansado e se nega a levar sua carga cada dia: É o meu 
corpo

Por último, necessito domar o leão, que quer ser o rei, é altivo 
e sempre quer ser o primeiro, é vaidoso, orgulhoso, se acha o 
melhor: É o meu ego. Como vê tenho muito trabalho para 
fazer. ”

Ao escutar esta história, Miguel compreendeu como muitos 
meninos e meninas por não conhecerem sua natureza e 
potencialidade, caem rendidos às pressões externas como os 
animais da narração e fecham os olhos ao chamado de Deus.  

OBJETIVO: 

ORACAO PELA JMJ 2019
SINAL:    

Descobrir que somos vulneráveis diante das situações 
ou estímulos que encontramos em nossos ambientes e 
afetam nossa personalidade. E que o encontro pessoal 
com Jesus nos ajuda a esclarecer nossa identidade e 
nossa vocação.  

Jóvem diante de um cruzamento de três caminos. 
(Buscar imagen)

VER

VIVA SUA VIDA COMO UMA OPÇÃO
OU SE DEIXE VIVER!
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1. Que relação você encontra na história do Eremita 
com as situações de pressão que viveu Miguel?

2. Acredita que Miguel sentia medo de ser o mesmo, 
de ser autêntico?

3. Quais aspectos interiores você acredita que Miguel 
deve trabalhar para não voltar a ser vulnerável às 
pressões do grupo? 

Partilha

JULGAR
Textos Iluminativos

1. Como você pode trabalhar no domínio 
dos teus impulsos? Fragilidades? 
Caráter?

2. Conhece pessoas que, integrados 
normalmente entre seus amigos, 
optaram por uma vida vocacional?

3. Quais valores deverias assumir para ser 
um bom discípulo de Jesus?

Mt 16,24-26; 20,25-28   referente ao 
seguimento de Jesus com valores 
assumidos como um bom discípulo (a)

Romanos 12,1-2:   A vida cristã: Não 
seguir a corrente dos demais.

 Rogo-os, pois, irmãos, pela grande 
ternura de Deus, que o ofereçam sua 
própria pessoa como um sacrifício vivo 
e santo capaz de agradá-lo; este culto 
convém ä criaturas que têm juízo. 2. 
Não sigam a corrente do mundo em 
que vivemos, mas sim transformem-se 
a partir de uma renovação interior. 
Assim saberão distinguir qual é a 
vontade de Deus, o que é bom, o que te 
agrada, o que é perfeito. 

DIALOGUEMOS



  

Aprofundando
Vivemos em uma sociedade globalizada que está 
atravessando uma imersão profunda no consumismo, onde 
não se satisfaz com o necessário se não com o desejo e o 

para evitar ser outra pessoa, desconhecendo o seu valor como 
filho único e irrepetível de Deus. Treinar as mãos, capazes 
também de ferir e destruir, para que se ponham ao serviço dos 
demais e ajudem sem fazer dano. Treinar os pés, que ante 
situações difíceis querem fugir ou pulá-las, para que estejam 
tranquilos e firmes, ainda que haja sofrimento, problemas ou 
qualquer coisa que desgoste. Treinar a língua, tão difícil de 
vigiar e que geralmente está pronta para atacar, morder e 
envenenar, para que disciplinada saiba se expressar com 
prudência, respeito e moderação. Treinar o corpo, as vezes 
obstinado em não cumprir seu dever, sempre cansado e 
protestando pela carga de cada dia, motivá-lo e 
cuidá-lo para que se entusiasme pela vida, o trabalho 
e a dedicação. E finalmente, treinar o ego, que é 
altivo e grosseiro, quer ser sempre rei e o centro, 
vaidoso, orgulhoso, que quer ser o primeiro e se 
acha o melhor, para que “domado ou 
dominado” aprenda a servir, a doar-se aos 
demais e a ser humilde.

Prestar atenção no que crê e ao que se 
considera que está bem ou mal pode te 
ajudar a fazer o correto. A confiança em si 
mesmo ajuda a rejeitar a pressão do 
grupo ou da sociedade hedonista que 
envolvida no consumismo agressivo te 
impulsiona a ter objetos desnecessários 
e a se excluir da realidade. É difícil ser fiel 
e autentico hoje em dia, mais ainda 
confessar a fé em Cristo. Só seremos 
autênticos se vivermos em pensamentos, 
ações, e expressões, a verdade que nos 
revela Deus por meio dos sinais concretos 
em nossas vidas, transcendendo e gerando 
em nós uma identidade, sermos jovens cristão 
hoje em nossos ambientes.

Vivemos em uma sociedade globalizada que está atravessando 
uma imersão profunda no consumismo, onde não se satisfaz com 
o necessário se não com o desejo e o prazer.

Papa Francisco aos jovens na Vigília de Domingo de Ramos de 
2017: “Quero convidá-los a fazer este caminho até o Sínodo e até 
Panamá sem medo, sem inquietações, sem vergonha, fazê-lo com 
coragem. Buscar a beleza das pequenas coisas, a beleza de todos 
os dias, não perde-la, de agradecer por aquilo que cada um é (...) 
“Nem o Sínodo nem a JMJ serão um espetáculo, um circo no qual 
depois se esqueça tudo. Não: algo concreto. A vida requer o 
encontro e esta es a vossa vocação. Existirão momentos nos quais 
não entenderemos nada, momentos escuros, momentos de luz. 
Mas quero sublinhar que nós estamos no presente. Na minha 
idade já estamos por ir, mas na vossa idade tens o futuro adiante. 

Hoje em dia, os jovens têm diante de si múltiplas opções, muitas 
delas disfarçadas de vitais, e nas quais devem escolher as que 
conduzem à vida, pois não todas as opções que se oferecem no 
mundo levam a ela. 

Por essa razão ao aparecer jovens com condutas fora do comum, 
não massificados, são vítimas da pressão do grupo e seriam 
capazes de ceder por estarem em sintonia com a maioria e serem 
aceitos, ou porque têm medo de que o provoquem e incomodem. 
Mas não se pode desconhecer que é uma etapa de busca e 
crescimento, de construção da identidade e de um novo lugar no 
mundo. Não se trata de um processo previsível, linear; e sim o 
contrário, múltiplo e contraditório produto de diferentes 
relacionamentos, o que João Paulo II apontava como “um 
crescimento que leve consigo a acumulação gradual de tudo o que 
é verdadeiro, bom e belo”...

Treinar os olhos, capazes de perceber o bom e o mal, para que 
busquem e se foquem nas coisas boas sobre tudo em seu interior 



Sinta-se libre e comece a viver, e te convidamos a: 

• Não pôr atenção aos comentários daninhos dos meios de 
comuunicacao e às pessoas que buscam afetar minha 
autoestima com suas mensagens

• Exteriorizar minhas qualidades ou talentos para mostrar os 
diferentes aspectos que me fazem ser como eu sou.

• Ser mais cuidadoso no trato com os meus familiares, amigos e 
companheiros, ressaltam as qualidades que eles possuem. 

• Permitir no cotidiano e nos ambientes onde te desenvolves que 
Jesus te fale e descubra a vocação a que foste chamado (a). 

ATUAR
Experiências a mais para levar



 

CELEBRAR

Do santo Evangelho segundo São Mateus 16, 13-19

E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os 
seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do 
homem? 14 E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e 
outros, Jeremias, ou um dos profetas.15 Disse-lhes ele: E vós, 
quem dizeis que eu sou? 16 E Simão Pedro, respondendo, disse: 
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 E Jesus, respondendo, 
disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não 
lhe foi revelado pela carne e pelo sangue, mas meu Pai, que está 
nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não preva-
lecerão contra ela; 19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e 
tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que 
desligares na terra será desligado nos céus. ”

Nós te convidamos a elaborar uma espécie de radiografia de 
Jesus, onde localize a partir de um texto bíblico sugeridos, o 
perfil do mestre da Galileia, com suas qualidades em uma 
silhueta e ao lado dela gerar a tua com os mesmos critérios 
que a da anterior. Depois, trace linhas que unam as quali-
dades que tem em comum com Jesus.

Serão distribuídos entre os jovens meias páginas de papel de 
diversas cores. Os jovens escreverão em meia página duas coisas 
concretas que buscam para viver no mundo e uma prece a Jesus do 
que acredita necessitarem para alcançar o que buscam. Ao redor do 
crucifixo cada jovem pegará seu papel e dirá: “Senhor Jesus 
busco...xxx” ( e dizer as duas coisas que escreveu) e “Te peço...xxx ( 
Y diz a prece que escreveu no seu papel). Logo depois colocar sua 
meia página de papel ao redor ou ao pé do crucifixo. 

Pai Nosso 
 Canção Deus te fez tão bem (Mauricio Alen)


