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1 Introdução|Motivação
Queridos jovens,
Há exato um ano, nosso Brasil acolheu o maior evento
mundial da juventude: a JMJ (Jornada Mundial da
Juventude). Mais de 3 milhões de jovens de diversos
países e dioceses invadiram o Rio de janeiro para celebrar
um momento histórico junto ao querido Papa Francisco.
Durante seis dias, o pontífice emocionou e direcionou
os jovens a amar a Igreja e a assumir o protagonismo na
evangelização.
A JMJ foi inesquecível, particularmente, para a juventude
católica do Brasil. Por isso, queremos unir toda a juventude
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mais uma vez, em suas diversas expressões - novas
comunidades, pastorais da juventude, congregações e
movimentos -, para reviver a JMJ e, celebrando um ano
do evento, renovar os compromissos que assumimos na
missa de envio, quando o papa nos exortou dizendo:
“Ide, sem medo, para servir”.
Desejamos que essa data não fique somente em nossa
memória, mas que seja sempre um motivo para seguirmos
adiante na missão de fazer discípulos entre todas as
nações. Muitas coisas já surgiram pós-JMJ e uma delas
talvez seja a mais importante: a revitalização da Pastoral
Juvenil, cujo propósito é renovar a evangelização da
juventude no Brasil.
Muitas outras iniciativas surgirão, mas, para que elas se
concretizem, não podemos estacionar. O motivo maior
desta celebração é levar a juventude a enxergar a JMJ
não apenas como um “evento de massa”, mas como um
processo de formação e animação que nos leva a abraçar
a evangelização da juventude de forma afetiva e efetiva.

2 Ambientação
Enquanto se canta, alguns jovens escolhidos previamente
levam para frente do espaço os símbolos da JMJ (a cruz
e o ícone de Nossa Senhora) e outros itens próprios da
juventude e do espírito missionário, como terço, Bíblia
Sagrada, sandálias, smartphones, etc.
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3 CANTO: NO PEITO EU LEVO UMA CRUZ
Eu venho do sul e do norte,
Do oeste e do leste, de todo lugar
Estrada da vida eu percorro
Levando socorro a quem precisar
Assunto de paz é meu forte
Eu cruzo montanhas, mas vou aprender
O mundo não me satisfaz
O que eu quero é a paz, o que eu quero é viver.
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus (2x)
Eu sei que não tenho a idade
Da maturidade de quem já viveu
Mas sei que já tenho a idade
De ver a verdade o que eu quero é ser eu
O mundo ferido e cansado
De um triste passado de guerras sem fim
Tem medo da bomba que fez,
E da fé que desfez, mas aponta pra mim
Eu venho trazer meu recado,
Não tenho passado mas sei entender
Um jovem foi crucificado
Por ter ensinado a gente viver
Eu grito ao mundo descrente que eu quero é ser gente,
Que eu creio na cruz
Eu creio na força do jovem
Que segue o caminho de Cristo Jesus
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4 sinal da Cruz (Cantado)
5 Leitura Bíblica
Canto de aclamação ao Evangelho (CD oficial da JMJ Rio-2013)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (4x)
1. Ide e fazei discípulos entre todas as nações (bis)
2. Ouvi nações a palavra do Senhor (bis)
Leitura:
Mt 28, 16-20
‘Ide e fazei discípulos entre todas as nações’. (Mt 28,19)
Perguntas:
• Para onde Jesus nos envia?
• Como atrair novos discípulos para a missão?

6 PARA REFLEXÃO (todos juntos ou por grupos):
A. Palavras do Papa Francisco aos jovens na JMJ Rio-2013
1. Ide. A fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto
mais é partilhada, transmitida, para que todos possam
conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor
da vida e da História. De forma especial, queria que este
mandato de Cristo – “Ide” – ressoasse em vocês, jovens da
Igreja na América Latina, comprometidos com a Missão
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Continental promovida pelos Bispos. O Brasil, a América
Latina, o mundo precisa de Cristo! Paulo exclama: “Ai de
mim se eu não pregar o evangelho!” (1Co 9,16).
2. Sem medo. Alguém poderia pensar: “Eu não tenho
nenhuma preparação especial, como é que posso ir e
anunciar o Evangelho?” Querido amigo, esse seu temor
não é muito diferente do sentimento que teve Jeremias,
um jovem como vocês, quando foi chamado por Deus
para ser profeta. Deus responde a vocês com as mesmas
palavras dirigidas a Jeremias: “Não tenhas medo, pois
estou contigo para defender-te” (Jr 1,8). Deus está
conosco!”Não tenham medo!”. Quando vamos anunciar
Cristo, Ele mesmo vai à nossa frente e nos guia.
3. Para servir. São Paulo dizia: “Eu me tornei escravo de
todos, a fim de ganhar o maior número possível” (1 Cor
9, 19). Para anunciar
Jesus, Paulo fez-se “escravo de todos”. Evangelizar
significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus,
significa superar os nossos egoísmos, significa servir,
inclinando-nos para lavar os pés dos nossos irmãos, tal
como fez Jesus.
Ide, sem medo, para servir. Seguindo essas três
palavras, vocês experimentarão que quem evangeliza
é evangelizado; quem transmite a alegria da fé, recebe
alegria. Queridos jovens, regressando às suas casas,
não tenham medo de serem generosos com Cristo, de
testemunhar o Evangelho.
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B. Pós-JMJ: ‘Encontro Nacional de Revitalização da
Pastoral Juvenil’
Entre os dias 11 e 15 de dezembro de 2013, mais de
300 lideranças da juventude de diversas expressões
e dioceses do Brasil se reuniram para construir o
processo de revitalização da pastoral juvenil. Três pontos
foram destacados como principais urgências a serem
desenvolvidas nos próximos anos:
Missão – A Igreja reconhece a potencialidade e o
protagonismo do jovem e a contribuição da juventude
na missão. Algumas iniciativas estão sendo organizadas
em nível nacional: a Experiência Missionária na Amazônia
e a Formação Missionária para Jovens na POM (Pontifícia
Obras Missionárias), em parceria com as Comissões
Missionárias da Amazônia, da Missão Continental e a
Comissão para a Juventude da CNBB.
Assessoria – A Igreja, preocupada com a evangelização dos
jovens, oferece diversos cursos nacionais de capacitação
para assessores adultos, como o curso a distância sobre
Acompanhamento de Adolescentes e Jovens, promovido
pela CNBB em parceria com a TV Século XXI, e o Curso
de Capacitação para Assessores (a distância e presencial).
Setor Diocesano da Juventude – A Igreja tem um olhar
especial pela juventude e pelas suas necessidades, por
meio “estruturas de acompanhamento”. O Setor Juventude,
espaço de comunhão das diversas expressões juvenis
na diocese, favorece a qualidade da evangelização e a
presença qualificada do jovem na Igreja e na sociedade.
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7 CANTO
Sou marcado desde sempre
com o sinal do Redentor,
que sobre o monte, o Corcovado,
abraça o mundo com Seu amor.
Cristo nos convida:
“Venham, meus amigos!”
Cristo nos envia:
“Sejam missionários!”
Juventude, primavera:
esperança do amanhecer;
quem escuta este chamado
acolhe o dom de crer!
Quem nos dera fosse a terra,
fosse o mundo todo assim!
Não à guerra, fora o ódio,
Só o bem e paz a não ter fim.
Do nascente ao poente,
nossa casa não tem porta,
nossa terra não tem cerca,
nem limites o nosso amor!
Espalhados pelo mundo,
conservamos o mesmo ardor.
É Tua graça que nos sustenta
nos mantém fiéis a Ti, Senhor!
Atendendo ao Teu chamado:
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“Vão e façam, entre as nações,
um povo novo, em unidade,
para mim seus corações!”
Anunciar Teu Evangelho
a toda gente é transformar
o velho homem em novo homem
em mundo novo que vai chegar.

8 TESTEMUNHOS
Neste momento, alguns jovens poderiam partilhar a
vivência que tiveram na JMJ do Rio de Janeiro ou relatar
o que estão fazendo após a Jornada no grupo, na diocese
ou na paróquia.
Alguns testemunhos:
Novas comunidades
Ao chegar ao Rio de Janeiro para a JMJ, eu não imaginava
o que viveria naqueles dias. Fui tocado já na Missa de
abertura na hora da comunhão. Daí por diante fui
contagiado pela fé da multidão, pelo Pentecostes das
diversas línguas, ardia em meu peito o desejo de ser
inteiramente de Deus. Tudo isso me levou a pensar sobre
a minha vocação, o que parecia definido tomou um rumo
diferente. Hoje sou membro de uma Nova Comunidade
e se Deus quiser também serei seminarista.
William Praxedes da Silva, Recife – PE
Comunidade Obra de Maria
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Movimentos
Após a JMJ, o impulso do papa para irmos e sermos
missionários ecoou em nossos corações. Desde então,
nasceu na Arquidiocese de Juiz de Fora - MG os Jovens
Missionários Continentais. Nosso objetivo é ser presença
viva de amor, ser Igreja onde ela mais necessita. Somos
jovens de diferentes carismas. Além das missões uma
vez por mês, nos reunimos semanalmente para missa
e adoração toda sexta-feira das 22h até 00h, onde
experimentamos um momento único, de agradecer a
Deus por tudo e, a cada três meses temos formação.
Atualmente, somos mais de 60 jovens e já realizamos
oito missões em cidades da Arq. de Juiz de Fora. Ao final
de cada missão temos a certeza de que estamos vivendo
por algo maior, algo que não passa, vivendo por Deus. O
que recebemos é muito maior do que tudo aquilo que
nós doamos no tempo em que ficamos nas casas das
famílias. Esse é um dos frutos da JMJ em nossas vidas.
Cristiano Pires, Juiz de Fora – MG
Movimento dos Focolares
Congregações
Ter vivenciado a Jornada Mundial da Juventude pela
1º vez foi algo único e inesquecível. Cada jovem sentiu
esse momento de forma diferente. Para mim o mais
marcante foi o um minuto de silêncio, pedido feito
pelo papa. Quanto menos eu esperava, milhares de
pessoas em Copacabana se silenciaram, ao meu redor
pessoas ajoelhadas, só ouvia o som das ondas do mar.
Ter a oportunidade de estar entre aqueles jovens do
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mundo inteiro e ter visto o papa de perto, não tem
como não se emocionar.
Renan Ribeiro Poleto, Americana – SP
Salesianos
Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP)
Na diocese de Nova Iguaçu – RJ, os preparativos para
recepcionar os jovens do mundo inteiro começaram
um ano antes. Demos início com a Vigília diocesana
dos jovens, na qual todas as expressões de juventude
colaboraram e mostraram o seu carisma, seus dons, sua
missão. No total foram 13 vigílias em plena comunhão
com a diocese. Os jovens foram convidados para conhecer
os lugares mais carentes e distantes de nossa diocese.
Fizemos a missão jovem, culminando com o Bote Fé e
a abertura da Jornada Mundial da Juventude em nossa
diocese. Diversos jovens dos quatro cantos do mundo
estiveram presentes.
Os jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular
(PJMP) recepcionaram jovens de diversas regiões do Brasil
e colaboraram com todos os trabalhos durante a jornada.
O mais gostoso de tudo isso, foi a confraternização
de todos os povos, muitos não sabiam as línguas dos
outros, mas com a graça de Deus pudemos, caminhar,
dividir o alimento, a barraca. Naqueles dias chovia e
fazia muito frio, muitos jovens não tinham agasalho, só
nos foi possível pedir a ajuda de Deus. E a providência
chegou, muitas famílias nos disponibilizaram agasalhos,
isso provou que Deus nos ouviu.
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Muitos jovens que não participavam da Igreja vieram
nos ajudar, e hoje, estão em nossos grupos jovens da
PJMP. Eles estão evangelizando como missionários, com
o pedido do papa, sejam revolucionários, levem a Palavra
de Cristo a todos os lugares.
Guilherme Monteiro Cerqueira, Nova Iguaçu – RJ
Pastoral da Juventude do Meio Popular - PJMP

9 VÍDEO
Seria interessante, caso possível, produzir um vídeo de
alguns momentos da JMJ ou sobre os frutos do evento.

10 ORAÇÃO DA JMJ 2013
Ó Pai, enviaste o Teu Filho Eterno para salvar o mundo
e escolheste homens e mulheres para que, por Ele,
com Ele e n’Ele, proclamassem a Boa-Nova a todas
as nações. Concede as graças necessárias para que
brilhe no rosto de todos os jovens a alegria de serem,
pela força do Espírito, os evangelizadores de que a
Igreja precisa no Terceiro Milênio.
Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua imagem de
braços abertos no alto do Corcovado acolhe todos
os povos. Em Tua oferta pascal, nos conduziste pelo
Espírito Santo ao encontro filial com o Pai. Os jovens,
que se alimentam da Eucaristia, Te ouvem na Palavra
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e Te encontram no irmão, necessitam de Tua infinita
misericórdia para percorrer os caminhos do mundo
como discípulos-missionários da nova evangelização.
Ó Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho, com
o esplendor da Tua Verdade e com o fogo do Teu
Amor, envia Tua Luz sobre todos os jovens para que,
impulsionados pela Jornada Mundial da Juventude,
levem aos quatro cantos do mundo a fé, a esperança
e a caridade, tornando-se grandes construtores da
cultura da vida e da paz e os protagonistas de um
mundo novo. Amém!

11 ABRAÇO DA PAZ
Cantar algum cântico especial para este momento.

12 ORAÇÃO DO PAI NOSSO
13 CANTO FINAL - Mãe Aparecida (CD oficial da
JMJ Rio-2013)
Mãe aparecida, rogai por nós,
Jovens devotos, os vossos fiéis, confiamos em vós.
Mãe Aparecida, cuida de nós,
Vosso filho Jesus, o Rei dos reis ouve vossa voz.
Com a Vossa poderosa intercessão,
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Vinde nos dar abrigo, nos estender a mão.
Dobramos os joelhos em Vossa presença,
Recebei o nosso coração.
Renovais a nossa fé, nos ajudais a lutar
Para os problemas da vida enfrentar.
Protegei os nossos jovens, mãe Aparecida, vinde nos guiar.
Ave Maria! Ave Maria! Maria, mãe da juventude.
Ave Maria! Ave Maria! Maria, mãe do filho de Deus.
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CNBB

www.jovensconectados.org.br

