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CEBI - Centro de Estudos Bíblicos
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Telefone – (27) 3223-0823/ 9945-2068
Atendimento: 2ª a 6ª feiras 13h às 19h
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.br

ORIENTAÇÕES GERAIS
- Os Círculos Bíblicos são o Evangelho no Lar, a Igreja que visita
as famílias nas suas casas;
- Os Círculos Bíblicos são coordenados por uma Equipe na
Comunidade, mas não são propriedade exclusiva dessa equipe.
- Toda a Comunidade é chamada a realizar os Círculos Bíblicos;
- Especialmente neste tempo quaresmal e principalmente por
causa do tempo da CF/ 2013, todos os cristãos são chamados a
serem discípulos missionários de Jesus Cristo.
- Conversar com as outras Equipes da Comunidade para se
organizar o maior número de grupos possível e visitar o maior
número de famílias possível.
- É bom estar atentos para a necessidade de visitar algumas
famílias específicas: especialmente aquelas que têm jovens.
Como conciliar? Como trabalhar juntos?
- Quanto maior o número de grupos mais pessoas serão visitadas;
- Organizar os grupos por ruas, ou por proximidade. Isso evita
andar muito longe dentro do bairro, além de atender mais famílias;
- A Campanha da Fraternidade começa no Tempo da Quaresma.
Ela continuará durante a Páscoa, passando pela Semana
Missionária, a Jornada Mundial da Juventude. Ela precisa
continuar acontecendo durante o ano todo.
- O conteúdo do livro de Círculos Bíblicos pode ser completado
com outros materiais da Campanha da Fraternidade e dados sobre
as diversas juventudes.
- Buscar mais informações junto à Paróquia e no site da CNBB
(www.cnbb.org.br) e também através das indicações e sugestões
que estão no final deste livro;
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- Combinar com os outros grupos de Círculos Bíblicos e a
Comunidade onde cada grupo irá visitar;
- Cada Equipe de Círculos Bíblicos deve preparar bem cada um
dos encontros;
- Convidar sempre famílias e pessoas que não participam ou não
são visitadas normalmente;
- Garantir sempre o clima de acolhida fraterna, de oração, de
partilha, onde ninguém é dono da verdade e cada uma das pessoas
é convidada a partilhar as suas experiências;
- Os Gestos Concretos da CF/2013 sugeridos e outros decididos
pelo grupo serão apresentados no final dos encontros.
- Combinar com os outros grupos e o Conselho da Comunidade
um encontro, uma assembleia onde todos conversem sobre as
diversas juventudes presentes na Comunidade e os desafios que a
CF 2013 apresentou para nós;
- Os/as animadores/as dos Círculos Bíblicos deverão ler com
antecedência o Texto de Apoio para terem uma visão geral de
cada encontro.
- Cantos e refrãos poderão ser substituídos, se o grupo não
conhece os sugeridos, mas devem ser escolhidos outros de acordo
com o que se pede;

Bom trabalho a todos e todas e a cada um em particular.
Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos
CEBI-ES - Leitura Popular da Bíblia
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APRESENTAÇÃO
“Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8)
Estamos vivenciando um tempo especial! É momento de
preparação para celebrarmos a Páscoa – passagem da morte para
a vida.
E é exatamente neste tempo de quaresma que somos convidados/
as a assumirmos um compromisso com a vida, motivados/as por
uma situação que nos desafia e exige mudança.
Com o tema Fraternidade e Juventude, a Igreja Católica no Brasil
nos conclama a uma conversão concreta, a partir dos clamores
das juventudes. O objetivo da Campanha da Fraternidade 2013
é: “Acolher os jovens no contexto de mudança de época,
propiciando caminhos para seu protagonismo no seguimento
de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma
sociedade fraterna fundamentada na cultura da vida, da justiça
e da paz”.
Essa proposta de conversão irá continuar no Tempo Pascal
quando continuaremos os preparativos para a Semana Missionária
e a Jornada Mundial da Juventude, que irá acontecer com a visita
do Santo Padre o Papa Bento XVI.
Temos a certeza de que o empenho da cada grupo de Círculo
Bíblico na reflexão da Vida e da Bíblia, se transforma em semente
que irá germinar e dar muitos frutos. Por isso preparamos com
muito carinho esses roteiros que servem de orientação e motivação
para os grupos.
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Desejamos que todos nós possamos estar atento/as aos clamores
e apelos que nos vem da vida de nossas juventudes. Estejamos
com o coração aberto para acolher, compreender e transformar o
que não contribui para a vida plena. O mais importante ainda é
dizer como o Profeta Isaías: “Eis-me aqui, envia-me!”.
Boa Quaresma, boa Caminhada em direção à Páscoa definitiva
de Jesus Cristo e nossa,
Vitória, 21 de janeiro de 2013
Festa da jovem e mártir Santa Inês
Maria de Fátima Castelan
Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos –
CEBI-ES
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Oração oficial da CF 2013
Tema: Fraternidade e Juventude
Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

Pai santo, vosso Filho Jesus,
conduzido pelo Espírito
e obediente à vossa vontade,
aceitou a cruz como prova de amor à humanidade.
Convertei-nos e, nos desafios deste mundo,
tornai-nos missionários
a serviço da juventude.
Para anunciar o Evangelho como projeto de vida,
enviai-nos, Senhor;
para ser presença geradora de fraternidade,
enviai-nos, Senhor;
para ser profetas em tempo de mudança,
enviai-nos, Senhor;
para promover a sociedade da não violência,
enviai-nos, Senhor;
para salvar a quem perdeu a esperança,
enviai-nos, Senhor;
para...
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1º ENCONTRO
Tema: “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME!” (Is 6,8)
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque; próximo à Bíblia colocar um
Cartaz da CF 2013 ou o tema e lema escrito em um cartaz,
um mapa do Espírito Santo, algo que recorde o tempo da
quaresma que estamos vivendo.
02 – ACOLHIDA
Preparar um momento alegre acolhendo cada pessoa com
carinho, valorizando o nome de cada uma e, em especial, a
juventude presente. Cantar um refrão de acolhida.
03 – SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a: Nós estamos reunidos em nome da Trindade, a
melhor Comunidade. Cantemos: Em nome do Pai...
04 – INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos iniciando o nosso Retiro Quaresmal que
nos levará a celebrar bem a Páscoa do Senhor e nossa. É um tempo
que o Senhor nos convida a uma reflexão profunda de nossa vida,
de nossa fé e de nosso caminhar.
Leitor/a 1: Não basta ficarmos apenas nos autoflagelando, ou
simplesmente nos punindo. A Quaresma é um tempo de renovação
da Graça Batismal que recebemos, generosa e gratuitamente da
parte de Deus. É por isso mesmo que a Igreja no Brasil nos propõe
a cada ano uma Campanha da Fraternidade durante a Quaresma.
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TODOS: EIS O TEMPO DE CONVERSÃO, EIS O DIA DA
SALVAÇÃO AO PAI VOLTEMOS JUNTOS ANDEMOS.
EIS O TEMPO DE CONVERSÃO!
Leitor/a 2: A Campanha da Fraternidade deste ano é um convite
para que olhemos a realidade da juventude. O Tema desta
Campanha é “Fraternidade e Juventude” e o lema é “Eis-me
aqui, envia-me!”. Em especial durante esse tempo de quaresma,
tempo de reflexão e conversão, somos convidados/as a pensar
sobre a vida de nossa juventude e a assumir compromissos para
a transformação de tudo o que está impedindo que essa vida seja
plena.
TODOS: “FRATERNIDADE E JUVENTUDE”; “EIS-ME
AQUI, ENVIA-ME!”
Leitor/a 1: O objetivo geral desta Campanha da Fraternidade é:
“Acolher os jovens no contexto de mudança de época, propiciando
caminhos para seu protagonismo no seguimento de Jesus Cristo,
na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna
fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz.”
REFRÃO: Estou aqui, meu Senhor, sou jovem, sou teu povo!
Eu tenho fome de justiça e de amor, quero ajudar a construir
um mundo novo. Estou aqui, meu Senhor, sou jovem, sou teu
povo! Para formar a rede de fraternidade, e um novo céu, uma
nova terra, a tua vontade. /: Eis-me aqui, envia-me, Senhor!:/
Leitor/a 2: E quem é essa juventude? Onde está essa juventude?
Quais são seus sonhos, seus desejos? O que sabemos sobre a
realidade da juventude, em especial, aqui do nosso estado? Pois
é, são muitas perguntas que precisamos fazer a nós mesmos, às
nossas famílias e à juventude que convive conosco. O desafio
está lançado!
FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)
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CANTO: Hino da CF 2013
05 – PARTILHANDO A VIDA
Leitor/a 1: Escutemos agora o relato de “Alguns dados sobre as
Juventudes brasileiras”
No Brasil (entre 2008 e 2010):
a) Viviam 50% dos jovens de toda a América Latina;
b) 26,4% dos brasileiros (190 milhões) eram jovens (50,2
milhões);
c) 84% dos jovens no Brasil eram pobres (42,2 milhões);
d) 30,6% dos jovens viviam com até meio salário mínimo
(15,4 milhões);
e) 53,7% dos jovens viviam entre meio salário até dois
salários mínimos (26,9 milhões);
f) 15,7% dos jovens viviam com mais de dois salários
mínimos (7,9 milhões);
g) 70,2% dos jovens que morriam no Brasil morriam no
trânsito e de homicídio;
h) Dos 469 mil presos, 346.262 tinham entre 18 e 34 anos e
eram pobres, negros e baixa escolaridade (2010);
i) Os jovens negros tinham 111,2% menos chances que
jovens brancos de chegarem à vida adulta (2008);
j) Morriam 3 vezes mais jovens negros que jovens brancos
(2008);
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No Espírito Santo (entre 2008 e 2010):
k) Dos 3.512.672 habitantes, 947 mil eram jovens entre 15 e
29 anos (2010);
l) 51,4% dos jovens só trabalhavam; (média 487 mil)
m) 19,2% dos jovens não trabalhavam nem estudavam (em
média 200 mil);
n) 17,1% dos jovens só estudavam (média 162 mil);
o) 12,4% dos jovens trabalham e estudavam (média 117,5
mil);
Para conversar: (seria muito importante ouvir também
depoimentos dos/as jovens)
Qual é o retrato da juventude que vive e convive em nossa
realidade, próximo de nós? Como essa realidade nos desafia?
CANTO: Eis-me aqui, Senhor.
06 – ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 – SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto que irá iluminar a nossa vida no encontro de
hoje é do livro do Profeta Isaías, também chamado de Primeiro
Isaías (Is 1-39). Esse profeta viveu no oitavo século AEC (antes
da era comum) no Reino de Judá. No tempo que ele viveu o povo
de Judá estava sofrendo com a dominação estrangeira do império
assírio. A situação era de guerra e exploração do povo.
Leitor/a 2: No Reino de Judá a religião estava ligada com o
poder político, fazendo alianças com o império estrangeiro.
Isaías, inicialmente, era profeta do rei, do palácio. Ele estava do
lado do sistema opressor. Mas, algo muito forte aconteceu em sua
vida, em sua forma de olhar para a realidade. E essa experiência
ele contou de forma celebrativa.
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CANTO: Ai de mim se eu não disser
08 – TEXTO BÍBLICO: Is 6,1-8
Ler o texto devagar e mais de uma vez, se possível, com
traduções diferentes da Bíblia (Existem diversas traduções de
Bíblia: TEB, Pastoral, Ave Maria, CNBB, Vozes, Santuário).
Em seguida, deixar um tempo de silêncio para meditar a
Palavra escutada.
09 – PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a: Vamos refletir sobre esse texto que acabamos de
ouvir e partilhar o que mais chamou a nossa atenção.
a) Como o jovem Isaías se sentia diante da realidade em que
vivia?
b) De acordo com esse texto de Isaías, a quem Deus escolhe
para profetizar?
c) Pensando na realidade da juventude atual e diante da
pergunta de Deus: “Quem enviarei?”. Qual é a nossa resposta?
10 – GESTO CONCRETO
MAPEAR OU IDENTIFICAR ONDE OS JOVENS ESTÃO:
Onde estão os jovens da sua comunidade / bairro/ vila/
município?
Fazer uma pesquisa levando em conta os dados do “Partilhando
a Vida”. Ex: visitar escolas – quantos jovens estavam
matriculados em 2012? Quantos abandonaram?Famílias:
jovens desempregados? Só estudando? Só trabalhando? E
outros dados, etc. Apresentar o resultado do “Gesto Concreto”
dos cinco encontros da CF/2013, num Encontro específico
para toda a Comunidade. (visitas, pesquisa, convites...).
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11 – CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Neste tempo de quaresma, tempo de conversão,
somos convidados/as a rever nossas atitudes, repensar nossas
ações e assumir compromissos para que a vida, em especial, da
juventude, seja resgatada e protegida.
Leitor/a 2: Vamos rezar, pedindo a Deus sua graça para
construirmos seu Reino. Nossa oração será feita com as palavras
de um jovem numa poesia chamada “Rumo ao Reino de Deus”,
de Daniel Macedo.
Leitor/a 1: O que falta é alegria / Neste sonho prometido
E promovermos a utopia / Do pão-nosso repartido.
Leitor/a 2: Que todos possam ter vida / E a todos nada faltar
Pois é Deus que nos convida / E vamos todos partilhar.
Leitor/a 1: Por isso viva a vida / Viva a luta que agora vai
começar!
E unamos os nossos passos / Rumo ao Reino que já vai chegar...
Leitor/a 2: Que não haja mais violência / Nem a fome em nosso
lar
Que os pobres tenham mais vez / E as crianças retornem a
brincar...
Leitor/a 1: Nisto seremos mais livres / Para a vida se realizar
E tornemo-nos comunidade / Para Deus nos abençoar.
Leitor/a 2: Pois o banquete já está pronto / Para a festa começar
Que todos estejam presentes / Pois o Reino aí está!
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12 – PAI NOSSO
13 – ORAÇÃO FINAL (O/a Animador/a reza e o grupo repete)
Senhor Jesus Cristo, / fazei arder nossos corações, / abri nossas
mãos/ e tornai velozes nossos pés na missão. / com todas as
dioceses do Brasil, /a pastoral da juventude, / a pastoral da
juventude do meio popular, / a pastoral da juventude rural, / a
pastoral da juventude estudantil, / os movimentos jovens, /
os organismos, / as associações, / as novas comunidades, / os
grupos de círculos bíblicos, / os grupos de família / e todas as
expressões comunitárias, / ajudai-nos a fazer / uma verdadeira
escuta, / acolhida e atualização na prática de sua Palavra, / junto
às diversas Juventudes.
Maria, modelo perfeito / de acolhida e de seguimento da Palavra
/ nos acompanhe na escuta orante / e na dedicação generosa /
no anúncio da Palavra / a partir do testemunho de nossa vida. /
AMÉM!
14 – AVISOS
- BOTE FÉ – Visita dos Ícones da Jornada Mundial da Juventude:
Cruz e da Imagem de Nossa Senhora – ao estado do Espírito
Santo: dia 11 de março – Diocese de São Mateus; dia 12 de
março – Diocese de Colatina; dia 13 de março – Arquidiocese
de Vitória; dia 14 de março – Diocese de Cachoeiro – procure
a Programação Completa na sua paróquia ou no site da diocese;
- Gesto Concreto da CF 2013 – dia 24 de março – Coleta;
- Semana Missionária – acontece em julho, em cada diocese, na
semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, sempre
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como forma de preparação, divulgação e acolhida de jovens
peregrinos;
- JMJ – Jornada Mundial da Juventude – de 23 a 28 de julho
– Rio de Janeiro com a presença do Papa Bento XVI.
15 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Que as bênçãos do Deus da vida desçam sobre nós
e nos conduzam pelos caminhos da justiça e da paz. Em nome do
Pai, do filho e do Espírito Santo. Amém!
CANTO FINAL: Juventude Missionária, inquieta e solidária
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2º ENCONTRO
Tema: Eis-me aqui, envia-me para promover a sociedade da
não violência!
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque. Colocar também junto uma
vela acesa, uma jarra com água, pétalas de rosa. Acrescentar
recortes de reportagens com fotos de jovens (de jornais,
revistas), Mulheres bem sucedidas que assumem papéis
importantes na sociedade hoje junto com os homens.
02 – ACOLHIDA
A Acolhida pode ser feita por alguém da casa que recebe ou
quem coordena. Acolher a cada um e cada uma com carinho,
apresentando especialmente pessoas que não vieram no
primeiro encontro.
03 – SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a: Na presença da Trindade Santa, cantemos com
amor e confiança: Em nome do Pai que nos criou, do Filho que
nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Amém,
Amém, Amém (3x), para todo sempre. Amém!
04 – INTRODUÇÃO
Animador/a: Continuamos nossa caminhada quaresmal fazendo
memória de toda a história do Povo de Deus. Ao mesmo tempo
renovamos nossa confiança num Deus Libertador do pecado, da
morte e da dor. É Ele quem nos convida para a Ressurreição do
seu Filho e nossa.
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Leitor/a 1: O Papa Bento XVI, falando aos jovens brasileiros
em 10 de maio de 2007, reforça essa certeza quando diz: “Podeis
ser protagonistas de uma sociedade nova se procurais pôr
em prática uma vivência real inspirada nos valores morais
universais e também um empenho pessoal de formação humana
e Espiritual de vital importância”. (texto base da CF 2013 n.217)
Canto: E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois
disponível estou para servir-te Senhor!
Leitor/a 2: Assim, a CF 2013 nos recorda que as juventudes
devem ser vistas, em primeiro lugar não simplesmente a partir da
idade cronológica e sim da cabeça e do coração.
Leitor/a 1: Sabemos, entretanto, que será necessário que
as diversas instituições possam trabalhar a dimensão do
protagonismo da juventude na luta pelo bem comum. Família
e igrejas, escola e universidades, redes de comunicação social
e governos, e a sociedade em geral, estão sendo convocados a
escutar os gritos, clamores e anseios das juventudes.
TODOS: JUVENTUDE MISSIONÁRIA, INQUIETA E
SOLIDÁRIA
Leitor/a 2: Elas devem ser encorajadas a assumir um papel de
liderança e ousadia, para testemunhar uma nova evangelização,
especialmente junto a outros jovens e fazer chegar a todos a tão
sonhada civilização do amor. Esse é o propósito dessa Campanha
da Fraternidade nesse tempo quaresmal: provocar a juventude e
despertá-la para esse compromisso.
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TODOS: E PELO MUNDO EU VOU CANTANDO O TEU
AMOR, POIS DISPONÍVEL ESTOU PARA SERVIR-TE
SENHOR!
05 – PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Ser jovem nos dias de hoje não é fácil, assim como
também não é fácil ser mulher, ser pai ou mãe de família. São
muitos os desafios que a sociedade atual coloca para todos nós.
PARA CONVERSAR:
De que maneira as diversas instituições – família e igrejas,
escola e universidades, redes de comunicação social e
governos, e a sociedade em geral – podem ajudar para que
as juventudes sejam os personagens mais importantes de sua
própria história, isto é, protagonistas?
CANTO: HINO DA C/F 2013
06 – ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 – SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto Bíblico do encontro de hoje foi escrito
provavelmente no ano 350 AEC (antes da era comum), no
final do período de dominação do império persa. O grupo que
produziu esse relato era formado por pessoas que permaneceram
na Babilônia, após o exílio.
Leitor/a 2: O Livro de Ester pode ser classificado como novela
Bíblica ou um conto de sabedoria popular. Esse livro narra a
história de uma jovem Judia que passa a ser rainha ao lado do Rei
Assuero. Após uma trama feita por um alto funcionário da corte
todo o povo judeu foi condenado à morte.
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Leitor/a 1: Ester assume a defesa do seu povo, mesmo correndo
rico de morrer. Ela é jovem, mulher e está num espaço de domínio
masculino. Vai precisar de estratégias para defender seu povo.
Ela usa a inteligência e a beleza.
CANTO: É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa.
Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
08 – TEXTO BÍBLICO: Est 7,1-4
O texto pode ser dramatizado. Convidar adolescentes e jovens
para preparar essa dramatização.
09 – PARTILHANDO A PALAVRA
a) O que mais chamou sua atenção nesse texto? Por
quê?
b) Destacar o pedido e o desejo da jovem Ester e as
estratégias usadas por ela.
c) O que significava a atitude de Ester para o seu povo?
d) Quais os pedidos e desejos dos jovens de hoje?
10 – GESTO CONCRETO
ENGAJAMENTO POLÍTICO A PARTIR DO ENCONTRO
PESSOAL COM DEUS
Fazer um levantamento, a partir da sua Comunidade, (ou
paróquia, bairro ou município) de quantos cristãos jovens
estão trabalhando em organizações comunitárias, sociais
e políticas: ex. quantos jovens vereadores/as e prefeitos/
as foram eleitos em 2012; jovens que atuam em entidades
sociais, ongs, associações, seja como voluntário, seja
remunerado. Estes dados serão apresentados no Encontro
com a Comunidade a ser preparado.
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11 – CELEBRANDO A VIDA
Convidar o grupo que fique ao redor das fotos e reportagens,
a água, as pétalas de rosa e a vela. O animador incentiva a
cada um que observe o ambiente. Em seguida um faça sua
prece e pegue uma pétala de rosa e a jogue na água.
Animador/a: Neste Tempo quaresmal celebramos o Mistério
Pascal de Jesus Cristo. Queremos nos unir a todos os jovens sem
nomes e sem rostos do nosso país. Rezemos juntos cantando:
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
QUE TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE!
Leitor/a 1: Iluminai-nos ó Deus, a fim de que tenhamos atitudes
concretas capazes de ajudar os jovens a lutar por políticas públicas
que valorizem a vida e a dignidade de todas as juventudes,
acabando com esse extermínio no estado e no país, cantemos....
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
Leitor/a 2: Orientai-nos ó Deus, na organização da 5ª Semana
Social Brasileira, e fortalecei-nos no compromisso de trabalhar
para que nenhum jovem se perca por causa da desigualdade social
que ainda existe entre nós, cantemos......
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
Leitor/a 1: Ajudai-nos ó Deus, a viver esse Ano das Juventudes,
a fim de que trabalhemos de tal forma que a Jornada Mundial da
Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro, não discrimine
a ninguém, mas seja um momento de inclusão de outros jovens
diferentes em nossa convivência social, cantemos
Leitor/a 2: Fortalecei, ó Deus, todas as famílias que estão
sofrendo com a perda de seus filhos e filhas para a droga, a
violência, o alcoolismo, a prisão, cantemos....
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Leitor/a 1: Ensinai-nos ó Deus, a não nos conformarmos com os
desmandos de nossos governos e autoridades, especialmente do
nosso estado, que têm a obrigação de garantir punição e correção
aos encarcerados para a sua recuperação, sem promover torturas
e vinganças, cantemos....
TODOS: EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
(Outras preces espontâneas)
12 – PAI NOSSO
Animador/a: Como filhos do mesmo Pai, rezemos a Oração
do Pai Nosso.
Pai Nosso...
13 – ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus de ternura, Mãe de bondade, por teu Cristo
nos convidas a viver este tempo da Quaresma. Reanima teu povo
na força da fé para podermos celebrar, na alegria do Espírito
Santo, a Páscoa de Jesus, nosso Senhor. Amém.
14 – AVISOS
15 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Que o Deus da Paz, força dos Jovens, nos faça
capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora
e para sempre. Amém!
TODOS: ABENÇOE-NOS O DEUS TODO PODEROSO, O
PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Canto Final: Juventude Unida
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3º ENCONTRO

Tema: Eis-me aqui, envia-me para anunciar o Evangelho
como projeto de vida!
01 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia em destaque. Colocar também cartaz ou tema
da CF 2013. Escrever o nome de jovens que já estão realizando
algum tipo de serviço comunitário: conselhos (paroquial, da
comunidade, de saúde, moradia, etc); organismos, entidades
e outros de acordo com a realidade do grupo. Não esquecer o
mapa do estado e uma pequena planta.
02 - ACOLHIDA:
Feita por um/a jovem da família, ou outro/a que esteja no
encontro.
Refrão de acolhida a escolher.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL:
Animador/a: Ao redor da Palavra, reunidos como uma grande
família e como povo de Deus numa só fé, invoquemos num só
coração o Deus Trindade.
(Cantar a saudação inicial e continuar de acordo com a realidade
do grupo)
CANTO: Eis o tempo conversão.
04 - INTRODUÇÃO:
Página 22 |

FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)

Animador/a: Estamos no 3º encontro do Círculo Bíblico da CF
2013. É tempo de quaresma tempo de conversão. Continuamos
assim nossa reflexão sobre a realidade das juventudes em nossa
sociedade, família, igreja, enfim, no mundo.
Recordar rapidamente para quem não veio nos primeiros
encontros o que já refletimos.
TODOS: FRATERNIDADE E JUVENTUDE.
Animador/a: Esta Campanha da Fraternidade deseja, no
contexto do ano da fé, mobilizar a Igreja, a sociedade para escutar
e compreender os gritos e clamores dos jovens, tanto na igreja
quanto na sociedade.
TODOS: EIS-ME AQUI, ENVIA-ME.
Animador/a: Este encontro de hoje é muito importante para cada
um de nós, mas especialmente para a vida da nossa comunidade
isto é, para a vida de nossa Igreja.
Animador/a: Trata-se de valorizar a participação dos jovens nos
conselhos pastorais em todos os níveis, nos conselhos municipais,
nas reuniões de grupos de associação de moradores. Incentivar
também envolvimento nas assembleias eclesiais e sociais, nos
partidos políticos, cooperativas, sindicatos e nos processos de
avaliação e planejamento, com apoio e sustentação.
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CANTO: CF 2013
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Em 1992 aconteceu uma Campanha da Fraternidade
sobre a Juventude. O lema foi: Juventude Caminho aberto.
Todos: juventude caminho aberto.
Animador/a: Depois de ampla reflexão, encontros e debates,
inclusive nos círculos bíblicos da época, chegamos à conclusão
que os jovens são muito importantes para vida de nossas
comunidades. Precisamos trabalhar com muito carinho os
desafios que a juventude enfrenta para inserir na vida da igreja e
na sociedade.
PARA CONVERSAR:
(talvez alguém até tenha em casa um livrinho da CF/1992, se
possível trazer no próximo encontro)
De lá até os dias de hoje: como tem sido o engajamento dos
jovens na vida comunitária? O que foi feito na paróquia,
comunidade, para envolver e incluir as juventudes
(Catequeses, Crisma, grupos de jovens, etc)?
Canto: Somos gente nova.
06 - ORAÇÃO INICIAL ( para todos os dias )
Antes de começar a oração, fazer um instante de silêncio e
olhar para o altar. Primeiro, fixar o olhar na Palavra de Deus
(Bíblia), depois nas figuras, depois vamos responder para nós
mesmos: Onde estão nossos jovens?
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Canto: Deixa-me ser jovem
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto Bíblico que vamos refletir é do Evangelho
da Comunidade de Lucas, escrito entre os anos 80 e 90 da EC
(era comum). É um período em que já havia uma prática de um
cristianismo vivo, testemunhado pelo sangue dos mártires das
primeiras gerações.
Leitor/a 2: Na versão da Comunidade de Lucas, a jovem Maria,
após aceitar o desafio de ser a mãe do salvador, não fica sozinha.
Ela vai ao encontro de Isabel, colocando-se a serviço. As duas
mulheres juntas cantam a ação de Deus Libertador.
Canto: Boa Notícia
08 – TEXTO BÍBLICO: Lc 1,39-56
A leitura deve ser feita por um/a jovem presente ou uma mulher
grávida. Ela poderá ser também dramatizada. Ouçamos com
atenção. Após a leitura fazer um instante de silêncio.
09 - PARTILHANDO A PALAVRA
a. O que chamou mais a nossa atenção neste texto bíblico?
b. Quais poderiam ter sido as principais consequências
deste sim para a jovem Maria?
c. Como esse texto bíblico pode ajudar nossas
comunidades a serem mais abertas às juventudes?
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Canto: virá o dia em que todos
10 - GESTO CONCRETO
ENGAJAMENTO ECLESIAL
O grupo deve continuar fazer o seu levantamento, a sua
pesquisa – quais são os grupos, equipes, pastorais em que
os jovens estão atuando? Quais espaços ainda não estão
ocupando? Conselho? Ministérios Extraordinários? Por quê?
Existe espaço para eles? Fazer o levantamento e apresentar
como maneira de provocar diálogo com a comunidade em
geral, conselho, assembleia, etc.
Canto: Hino CF 1992
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Os jovens, assim como todos os cristãos são
convidados por Jesus a serem discípulos e discípulas, a exemplo
da jovem Maria. Motivados pelo SIM de Maria ao projeto de
Deus, mesmo correndo diversos riscos em sua vida, vamos
apresentar a Deus nossas preces.
Leitor/a 1: Ó Deus fazei que todos os jovens que estão assumindo
o desafio dos diversos serviços na comunidade Eclesial possam
motivar outros se reconhecerem como membros do Corpo de
Cristo, rezemos....
TODOS: SENHOR FAZEI QUE SEJAMOS SEMEADORES
DO TEU REINO.
Leitor/a 2: Conduzi, ó Deus as ações, atitudes e coração de todos
os jovens que foram eleitos na última eleição municipal. Fazei
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que não se deixem corromper pelo vírus da ganância, do poder,
da corrupção, mas sejam instrumento de construção de uma
verdadeira justiça social, rezemos
TODOS: SENHOR FAZEI QUE.....
Leitor/a 1: Iluminai ó Deus todos os jovens que trabalham pela
valorização e conservação da ecologia – a casa de todos. Ajudaios para que se sintam participantes da obra da Vossa Criação,
rezemos
TODOS: SENHOR FAZEI QUE...
Leitor/a 2: Fortalecei ó Deus, todos os jovens que desenvolvem
algum trabalho no cuidado da vida que está nos presídios. Orientaios para que reconheçam que ali vivem, além de apenados, estão
pessoas criadas à Vossa imagem e semelhança, rezemos
TODOS: SENHOR FAZEI QUE...
Leitor/a 1: Conduzi, ó Deus todos os líderes juvenis que
contribuem para a transformação da sociedade. Amparai-os
em suas lutas cotidianas para que não desanimem diante das
dificuldades e sejam sinais positivos para outras juventudes,
rezemos
TODOS: SENHOR FAZEI QUE...
Leitor/a 2: Fortalecei, ó Deus todos os jovens que estão
trabalhando na organização da Jornada Mundial da Juventude
do Rio de Janeiro e da Semana Missionária em nossas dioceses.
Renovai neles a força do Espírito Santo e o compromisso com a
vida das juventudes, rezemos
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TODOS: SENHOR FAZEI QUE ...
Leitor/a 1: Iluminai todos os jovens que já contribuem na
evangelização de outros jovens. Fazei que se realizem nessa
doação e ajudem assim possam levar outros jovens a encontrarem
o verdadeiro sentido da vida. Rezemos ..
TODOS: SENHOR FAZEI QUE......
(preces espontâneas)
12 – PAI NOSSO
Formar um círculo. Colocar no centro do círculo os jovens
que estão presentes. De mãos dadas rezar a oração do Pai
Nosso, meditando cada pedido dessa oração.
Animador/a: Entre todos os ensinamentos de Jesus, a oração
do Pai Nosso é o mais conhecido e também a maior de todas as
orações.
13 – AVISOS
14 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Senhor Deus, Pai de bondade, / gerador, criador
e mantenedor de todos os bens, / vós que nos tecestes e que nos
conhecestes / antes mesmo que nos formássemos no seio materno,
/ olhai com bondade nosso desejo de seguir-vos e de nos encontrar
/ com o futuro que a cada segundo se torna presente.
Ajudai-nos a cada momento viver mais perto de Vós, / a exemplo
de Maria que, / abraçando vosso projeto de vida trouxe a Luz ao
mundo/ e transformou a nossa vida, / fortalecendo nossos passos
diários / para que possamos inspirado pelo Espírito Santo, / lançar
Página 28 |

FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)

a semente da Tua palavra nas terras que mais necessitem de Ti, /
assumindo nosso chamado de sermos profetas, / denunciando a
injustiça e promovendo a construção / de outro mundo possível.
Tudo isso vos pedimos, / por Jesus jovem de Nazaré / vosso Filho
e nosso Irmão / na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
15 - BENÇÃO FINAL
Animador/a: Deus da vida e da Fraternidade nos acompanhe
neste caminho de conversão, para que possamos colaborar com a
sua missão salvadora e que sejamos fiéis à missão de levar vida à
Juventude. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
CANTO FINAL: Queremos ser jovens
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4º ENCONTRO
TEMA: Eis-me aqui, envia-me para ser profeta
em tempo de mudança!
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque, vela acesa, figuras diferenciadas
do rosto de Jesus (negro, índio, branco, japonês...), fotos dos
jovens da nossa comunidade e de jovens que se destacam como
sinais positivos de realização no mundo, cartaz da C.F.
02 – ACOLHIDA
A Acolhida seja preparada com antecedência por alguém da
família que acolhe (preferência jovem) ou por alguém que
coordena este encontro.
03 – SAUDAÇÃO INICIAL (cantar de acordo com a
realidade)
Animador/a: Cantemos juntos saudando a Trindade Santa...
04 – INTRODUÇÃO
Leitor/a 1: O tempo da Quaresma e a Campanha da Fraternidade
se tornam, a cada ano, um retiro de preparação para celebrarmos
bem a Páscoa de Jesus e nossa. É também uma oportunidade que
a Igreja no Brasil nos oferece de uma revisão pessoal, comunitária
e social.
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TODOS: NO PEITO EU LEVO UMA CRUZ, NO MEU
CORAÇÃO O QUE DISSE JESUS!
Leitor/a 2: Os jovens, dentro do processo de formação da sua
identidade necessitam de referências relevantes. Essa busca por
modelos é uma porta que é aberta à Igreja, a nós todos, para
lhes apresentarmos a pessoa de Jesus Cristo. O encontro real
com Jesus deve responder às suas buscas existenciais, provocar
entusiasmo e suscitar discípulo missionário. (cf n.174ss – Texto
Base CF 2013).
TODOS: NO PEITO EU LEVO UMA CRUZ, NO MEU
CORAÇÃO O QUE DISSE JESUS!
Leitor/a 1: O texto base da CF 2013 nos recorda que é necessário
que os jovens tenham oportunidade de experimentar pessoalmente
Jesus Cristo em suas vidas. Somente assim poderão expressar a
riqueza que eles são. Eles poderão viver a liderança que possuem e,
assim, assumir responsabilidades, tomando iniciativas concretas:
no mundo, na família e na Igreja e serem felizes em seu caminhar.
TODOS: DEIXA-ME SER JOVEM, NÃO ME IMPEÇA
DE LUTAR, POIS A VIDA ME CONVIDA, UMA MISSÃO
REALIZAR:
Leitor/a 1: O exemplo de Jesus e de tantos outros jovens na
bíblia e na história, devem servir de inspiração e de exemplo para
que muitos outros jovens encontrem o sentido para a sua vida nos
dias de hoje.
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TODOS: DEIXA-ME SER JOVEM, NÃO ME IMPEÇA DE
LUTAR.....
05 – PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: As notícias diárias nem sempre são boas,
principalmente em nosso estado do Espírito Santo. Aqui,
especialmente quando falamos sobre jovens e mulheres, somente
ouvimos violência, morte e etc. Mas será que é só isso que temos?
Para Conversar
Leitor/a 2: Sem querer passar a mão na cabeça, mas também sem
ficar simplesmente julgando e condenando as juventudes de hoje,
nos perguntamos:
O que podemos ou precisamos fazer em nossa comunidade,
bairro, vila, para ajudar os jovens a fazer uma experiência
verdadeira, um encontro pessoal com Jesus Cristo e, assim,
assumirem a sua missão em nossos dias?
Canto: Canção da Caminhada
06 – ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 – SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: A Comunidade de Lucas produziu suas memórias de
Jesus em meio a uma realidade desafiadora de cidade grande. A
Comunidade faz memória de Jesus como profeta que assume um
projeto de libertação, a partir de sua realidade.
Leitor/a 2: Para falar do Projeto de Jesus a Comunidade de Lucas
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retoma o conteúdo da profecia do 3º Isaías que viveu no período
do pós exílio, entre os anos 500 a 400 AEC (antes da era comum).
Canto: Pela Palavra de Deus
08 – TEXTO BÍBLICO: Lucas 4,14-21
Assim como as orações, o texto bíblico deve ser proclamado
pausadamente para um melhor entendimento dos presentes e
para ajudar na partilha.
09 – PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a: A Palavra de Deus sempre se cumpre. Ela é sempre
dirigida a um povo a uma assembleia. Hoje essa Palavra é dirigida
a nós que aqui estamos reunidos.
a) Retomar os principais aspectos do texto bíblico:
personagens, lugares, acontecimentos, conteúdo, etc.
b) Que atitudes a Palavra de Deus proclamada provoca
em Jesus e naquela assembleia?
c) Nesse dia, nesse período, o que essa Palavra de Deus
está provocando ou deve provocar em nós?
10 – GESTO CONCRETO
ENCONTRO PESSOAL COM JESUS CRISTO
Fazer um levantamento do número de adolescentes e jovens
que passaram pelas diversas catequeses da comunidade
(primeira eucaristia, crisma, perseverança, infância
missionária, EAC, EJC, RCC e outras) nos últimos
cinco anos. Quantos ainda permanecem participando da
Comunidade? Quantos se afastaram? Identificar os diversos
possíveis motivos para ajudar à Comunidade. Apresentar no
Encontro a ser preparado pela Comunidade.
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Canto: Eu quero ver acontecer
11 – CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Vamos trazer presentes os jovens do mundo, mas
hoje em especial aqueles e aquelas que fazem morada ao nosso
redor, em nossa Comunidade. Após cada prece todos repetem o
pedido:
TODOS: DÁ-NOS, SENHOR, A PAZ DA LIBERDADE
CONQUISTADA.
Leitor/a 1: Por todos os jovens estudantes, os trabalhadores e os
que estão sem estudo e sem trabalho;
Leitor/a 2: Por todos os jovens negros, índios, todas as raças,
credos e cores;
Leitor/a 3: Por todos os jovens que sofrem violência e os que
causam violência;
(preces espontâneas)
12 – PAI NOSSO
(Concluir as preces com a Oração do Pai Nosso)
Canto: Dias Melhores
13 – ORAÇÃO FINAL
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Animador/a: Rezemos juntos uma Oração pela Paz, de Dom
Pedro Casaldáliga, Bispo Prelado Emérito, de São Félix do
Araguaia:
Dá-nos, Senhor aquela Paz inquieta /
que denuncia a Paz dos cemitérios /
e a Paz dos lucros fartos.
Dá-nos a Paz que luta pela Paz! /
A Paz que nos sacode com a urgência do Reino.
A Paz que nos invade, com o vento do Espírito, /
a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração
de refúgio.
A Paz das armas rotas na derrota das armas./
A Paz da fome de Justiça,
a paz da Liberdade conquistada, /
a Paz que se faz “nossa” / sem cercas nem fronteiras,
Que tanto é “Shalom” como “Salam”, /
perdão, retorno, abraço...
Dá-nos a tua Paz, essa Paz marginal / que soletra /
Em Belém e agoniza na Cruz e triunfa na Páscoa.
Dá-nos, Senhor, aquela Paz inquieta, /
que não nos deixa em paz! Amém.
14 – AVISOS
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15 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Deus nos abençoe e nos guarde! Amém!
Animador/a: Ele nos mostre seu rosto brilhante e tenha piedade
de nós! Amém!
Animador/a: Ele nos mostre seu rosto e nos conceda a paz!
Amém!
Canto: É preciso saber viver
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5º ENCONTRO

TEMA: Eis-me aqui, envia-me para salvar a quem
perdeu a esperança!
01 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia em destaque; também o cartaz da Campanha
da Fraternidade, símbolos que lembrem ressurreição e vida
nova, duas tiras de papel escrito: “Não chore!” e “Levantese!” e a vela acesa.
02 - ACOLHIDA:
Preparar bem. Não esquecer ninguém que está presente, as
jovens e os jovens, os novatos no grupo, etc.
Canto: Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo! /
Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo! / Só estava
faltando você aqui (3x) / Bem-vindo ao nosso encontro.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL:
Animador: Deus visita seu povo e se compadece, deixemo-nos
transformar pelo seu toque de amor e traçamos em nosso corpo o
sinal da cruz, o sinal de filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, amém. (Cantado)
04 - INTRODUÇÃO:
Animador/a: A Festa da Páscoa já se aproxima e com ela chega
a nossa Salvação. Que bom que nos encontramos mais uma vez,
para refletir e celebrar a vida dos nossos jovens. Eles são muito
importantes na vida de nossas famílias, de nossa comunidade, de
nossa igreja e sociedade.
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Leitor 1: A Campanha da Fraternidade 2013 e a nossa experiência
têm nos mostrado que, por meio das novas tecnologias, a
comunicação entre a juventude acontece em tempo real. Acontece
numa nova linguagem mais simplificada, veloz e direta pelos
celulares, internet, através das redes sociais. Muitos/as jovens de
hoje sentem-se conectados com o mundo, abertos a todos, com
milhões de conexões rápidas com outros jovens do mundo inteiro.
TODOS: JUVENTUDE MISSIONÁRIA / INQUIETA E
SOLIDÁRIA
Leitor/a 2: Infelizmente essas oportunidades não são para todos
os jovens. Muitos continuam mortos pelo anonimato, pela falta de
oportunidades, pelas diversas formas de violência, pelas drogas,
pela ausência de família que os eduque.
Leitor/a 1: Muitos jovens continuam mortos porque ninguém os
tem ajudado a se levantar, a sair dessas situações de abandono,
exclusão e morte. Famílias desestruturadas, escolas despreparadas,
falta de políticas públicas para as diversas juventudes. Às vezes, a
própria fé que alguns abraçam os torna mais fechados, fanáticos,
alienados.
CANTO: Juventude Missionária
05 - PARTILHANDO A VIDA:
Animador: Nesse ano das diversas juventudes a Campanha da
Fraternidade 2013 nos propõe entre os seus objetivos: “Acolher
os jovens no contexto de mudança de época, propiciando
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caminhos para seu protagonismo no seguimento de Jesus
Cristo, na vivência eclesial e na construção da vida, da justiça
e da paz”.
Para conversar:
Quais são os principais sinais de vida e de ressurreição, no
meio das juventudes, que podemos destacar e valorizar, seja
na família, comunidade, no bairro, na sociedade em geral?
Canto: A juventude unida
06 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO:
Leitor 3: O texto que vamos ouvir hoje é da Comunidade de
Lucas e foi escrito entre os anos 80 e 90 EC (era comum), pela
segunda geração dos seguidores e seguidoras de Jesus. Eram
comunidades que viviam em grandes cidades da Ásia Menor e
da Grécia.
Leitor 4: Na memória da comunidade de Lucas Jesus segue
realizando seu projeto libertador de vida para todos. Ele assume a
causa dos pobres e excluídos. Ele age na contramão da história do
seu tempo. Vamos ouvir atentamente o texto prestando atenção
aos gestos de Jesus.
Canto: Palavra de salvação / somente o céu tem pra dar, / por
isso meu coração / se abre para escutar.
08 - TEXTO BÍBLICO: Lc 7,11-17 (pode ser encenado)
09 - PARTILHANDO A PALAVRA:
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Animador/a: A partir do que ouvimos meditemos um momento
em silêncio essa Palavra de Deus para nós.
a) Destacar os pontos principais deste texto bíblico:
personagens que aparecem, o que fazem, onde estão;
qual a situação em que se encontram.
b) Quais são as mudanças que acontecem durante a cena
do texto bíblico e qual sua importância?
c) Nesta Quaresma e Campanha da Fraternidade: o que
podemos aprender deste texto bíblico para nós hoje,
seja na família, comunidade, sociedade em geral?
10 - GESTO CONCRETO:
JOVENS QUE ESTÃO EM OUTROS LUGARES.
Continuar o levantamento: Além da família, Igrejas, escolas,
organizações, entidades, trabalho, em que outros lugares
os jovens da região estão? O que podemos fazer com eles e
por eles? O que já estamos fazendo? Como podemos ajudar
a recuperar a esperança, a vida, e chegar à ressurreição?
Apresentar no encontro sobre a Realidade das Juventudes
que a Comunidade deve organizar.
Canto: “Coração livre” ou “Javé o Deus dos pobres do povo
sofredor!”
11 - CELEBRANDO A VIDA:
Animador/a: Vamos rezar em dois coros a ORAÇÃO OFICIAL
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DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE RIO 2013, que
acontece de 23 a 28 de julho:
Homens: 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-nos 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.
TODOS: JUVENTUDE MISSIONÁRIA INQUIETA E
SOLIDÁRIA (BIS). (cantando)
Mulheres: 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 e Te encontram no irmão, / necessitam de Tua
infinita misericórdia / para percorrer os caminhos do mundo /
como discípulos-missionários da nova evangelização.
TODOS: JUVENTUDE MISSIONÁRIA INQUIETA E
SOLIDÁRIA (BIS). (cantando)
Homens: 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.
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TODOS: AMÉM!
TODOS: JUVENTUDE MISSIONÁRIA
SOLIDÁRIA (BIS). (cantando)

INQUIETA

E

12 - PAI NOSSO (motivar)
13 - AVISOS
- Combinar entre os diversos grupos de Círculos Bíblicos
e com a comunidade uma reunião, uma assembleia, um
encontro onde todos os dados levantados no “Gesto Concreto”
dos cinco encontros, pelos diversos grupos possam ser
partilhados, conversados. Buscar nesse encontro luzes para
continuar o trabalho com as diversas juventudes que estão
presentes na própria comunidade, paróquia, etc.
- Combinar sobre a confraternização de Páscoa.
- Como está organizada a Semana Missionária na Paróquia?
- Como poderemos apoiar a Jornada Mundial da Juventude
– conversar e procurar obter informações na Comunidade e
na paróquia.
14 – ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Deus da vida e da Fraternidade nos acompanhe
neste caminho de conversão, para que possamos colaborar com a
sua missão salvadora e que sejamos fiéis à missão de levar vida à
Juventude. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
15 - BÊNÇÃO
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Animador/a: O Senhor Jesus que morreu por todos nós, nos
mantenha unidos, e reúna numa só família todos os que estão
dispersos pelo mundo afora, agora e sempre. Amém!
Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja
louvado.
16 – ABRAÇO DA PAZ
Todos se abraçam num gesto de paz e comunhão.
Canto: Deixa-me ser jovem não me impeça de lutar
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CANTOS
01 - EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
Eis o tempo de conversão
Eis o dia da salvação
Ao pai voltemos, juntos andemos.
Eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor
São verdade, são amor:
Dirigi os passos meus:
Em vós espero, ó Senhor!
Ele guia ao bom caminho
Quem errou e quer voltar
Ele é bom, fiel e justo
Ele busca e vem salvar
2. Viverei com o senhor
Ele é meu sustento.
Eu confio, mesmo quando
Minha dor não mais aguento
Tem valor aos olhos seus
Meu sofrer e meu morrer
Libertai o vosso servo
E fazei-o reviver!
3. A palavra do Senhor
É a luz do meu caminho
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Ela é vida, é alegria
Vou guardá-la com carinho
Sua lei, seu mandamento
É viver a caridade
Caminhemos todos juntos
Construindo a unidade!
02 - HINO DA CF 2013
1.Sei que perguntas, juventude de onde veio/
Teu belo jeito sempre novo e verdadeiro/
Eu fiz brotar em ti desde o materno seio/
Essa vontade de mudar o mundo inteiro.
Estou aqui, meu Senhor, sou jovem. Sou teu povo!
Eu tenho fome de justiça e de amor/
Quero ajudar a construir um mundo novo./
Estou aqui meu Senhor, sou jovem, sou teu povo!/
Para formar a rede da Fraternidade,/
E um novo céu, uma nova terra, a tua vontade/
Eis me aqui, envia-me Senhor!
2. Levem a todos meu chamado à liberdade
Onde a ganância gera irmãos escravizados./
Quero a mensagem que humaniza a sociedade/
Falada às claras, publicada nos telhados.
3. Para salvar a quem perdeu a esperança/
Serei a força, plena luz a te guiar./
Por tua voz eu falarei, tem confiança,/
Não tenhas medo, novo reino a chegar!
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03 - EIS-ME AQUI, SENHOR
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor!
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor
Eis-me aqui Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo
E por isso respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor
Da esperança sou chamado a ser sinal
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor
E por isso respondi: aqui estou!
04 - E PELO MUNDO EU VOU
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e
responder.
Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor.
E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor.
Pois disponível eu estou para servir-te, Senhor.
2. Dia a dia, tua graça me dás; nela se apoia o meu caminhar.
Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?
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05 - DEIXA-ME SER JOVEM
Deixa-me ser jovem, não me impeça de lutar,
pois a vida me convida, uma missão realizar:
1. Deixe-me ser jovem, ser livre pra sonhar, não reprima, não
reprove o meu jeito de amar. Fazer também a história e não ser
ignorado, preservar os meus valores e não ser massificado.
2. Muitos jovens sem saber esbanjaram sua idade, alienados se
entregaram aos dragões da sociedade. Não me sinto revoltado,
mas eu quero me explicar: de tanto ser explorado eu me pus a
protestar.
3. Não nasci para servir como peça de engrenagem, nem ser coisa
que se vende ou se compra por vantagem. Quero ser considerado
como filho de Deus, realizar os meus anseios cada vez sendo
mais eu.
06 - SOMOS GENTE NOVA
Somos gente nova vivendo a união,
Somos povo semente de uma nova nação ê, ê....
Somos gente nova vivendo o amor,
Somos comunidade, povo do Senhor, ê, ê...
1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores:
Operários, lavradores, biscateiros e outros mais.
E juntos vamos celebrar a confiança
Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz, ê, ê.
2. Vou convidar os índios que ainda existem,
As tribos que ainda insistem no direito de viver.
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E juntos vamos reunidos na memória,
Celebrar uma vitória que vai ter que acontecer, ê, ê.
3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina;
Seu gingado nos ensina a dança da redenção.
De braços dados, no terreiro da irmandade,
Vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão, ê, ê.
4. Vou convidar Oneide, Rosa e Ana Maria
A mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor.
E reunidos no altar da liberdade,
Vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor, ê, ê.
5. Vou convidar a criançada e a juventude
Tocadores me ajudem, vamos cantar por aí.
O nosso canto vai encher todo o país
Velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir, ê, ê.

07 - OUÇAMOS TODOS BOA NOTÍCIA
Ouçamos todos Boa Notícia!
Que vem da vida, que vem do amor!
Ouçamos todos Boa Notícia!
É o Evangelho de Deus Salvador!
1. É palavra que abre as prisões
E os corações atribulados
Nossos lábios se abrem em canções
Os oprimidos são libertados!
2. É palavra de Cristo Jesus
Página 48 |

FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)

O Deus da cruz libertador
Nossos olhos se enchem de luz
E o pão dos pobres tem mais sabor!
08 - VIRÁ O DIA EM QUE TODOS
Virá um dia em que todos / Ao levantar a vista
Veremos nesta terra / Reinar a liberdade (bis)
1. Minha alma engrandece o Deus libertador
Se alegra meu espírito em Deus meu Salvador
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido
E fez de sua serva a mãe dos esquecidos.
2. Imenso é o seu amor, sem fim sua bondade
Pra todos que na terra lhe seguem na humildade
Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço
Espalha os soberbos, destrói todos os males.
3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos
Com sangue e suor de seu povo oprimido
E farta os famintos, levanta os humilhados
Arrasa os opressores, os ricos e os malvados.
4. Protege o seu povo com todo o carinho
Fiel é seu amor, em todo o caminho
Assim é o Deus vivo que marcha na história
Bem junto do seu povo, em busca da vitória.
5. Louvemos nosso Pai, Deus da libertação
Que acaba com a injustiça, miséria e opressão
FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)

Página 49

Louvemos os irmãos que lutam com valia
Fermentando a história, pra verem novo dia.
09 - DIAS MELHORES
Vivemos esperando dias melhores
dias de paz, dias a mais
dias que não deixaremos
para trás.
oh! oh! oh! oh!...
Vivemos esperando o dia em que
seremos melhores
(melhores! melhores!)
melhores no amor
melhores na dor
melhores em tudo.
oh! oh! oh!...
Vivemos esperando o dia em que seremos
para sempre
vivemos esperando
oh! oh! oh!
10 - É PRECISO SABER VIVER
Quem espera que a vida seja feita de ilusão
pode até ficar maluco ou viver na solidão
é preciso ter cuidado prá mais tarde não sofrer
é preciso saber viver...
Toda pedra no caminho você pode retirar
numa flor que tem espinhos você pode se arranhar
se o bem e o mal existem você pode escolher
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é preciso saber viver...
é preciso saber viver!
é preciso saber viver!
é preciso saber viver!
saber viver!...
11 - CANÇÃO DA CAMINHADA

1. Se caminhar é preciso, / caminharemos unidos, /
e nossos pés, nossos braços, / sustentarão nossos passos.
não mais seremos a massa, / sem vez, sem voz, /
sem história, / mas uma igreja que vai / em esperança solidária.
2. Se caminhar é preciso, / caminharemos unidos /
e nossa fé será tanta / que transporá as montanhas. /
vamos abrindo fronteiras / onde só havia barreiras, /
pois somos povo que vai / em esperança solidária.
3. Se caminhar é preciso, / caminharemos unidos, /
e o reino de deus teremos / como horizonte de vida. /
compartiremos as dores, / os sofrimentos e as penas, /
levando a força do amor / em esperança solidária.
4. Se caminhar é preciso, / caminharemos unidos, /
e nossa voz no deserto / fará brotar novas fontes. /
e a nova vida na terra / será antevista nas festas. /
é Deus que está entre nós / em esperança solidária.
12 - EU QUERO VER ACONTECER
Eu quero ver, eu quero ver acontecer
O sonho bom, sonho de muitos acontecer. (bis)
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1. Nascendo da noite escura / a manhã futura trazendo amor.
No vento da madrugada, / a paz tão sonhada brotando em flor.
Nos braços da estrela guia, / a alegria chegando da dor.
2. Na sombra verde e florida, / crianças em vida brincando de
irmão.
No rosto da juventude, sorriso e virtude virando canção.
Alegre e feliz camponês / entrando de vez na posse do chão.
3. Um sorriso em cada rosto, / uma flor em cada mão.
A certeza na estrada, o amor no coração.
E uma semente nova, escondida
Em cada palmo deste chão.
4. Sonho que se sonha só / pode ser pura ilusão.
Sonho que se sonha juntos / é sinal de solução.
Então, vamos sonhar, companheiros,
sonhar ligeiro, / sonhar em mutirão.
13 – SEU NOME É JESUS CRISTO
1. Seu nome é Jesus Cristo, e passa fome, / e grita pela boca dos
famintos. / E a gente, quando o vê, passa adiante, / às vezes, pra
chegar depressa à igreja. / Seu nome é Jesus Cristo e está sem
casa / e dorme pelas beiras das calçadas. / E a gente, quando o vê,
aperta o passo / e diz que Ele dormiu embriagado.
Entre nós está, e não o conhecemos, / entre nós está, e nós o
desprezamos. (bis)
2. Seu nome é Jesus Cristo, e é analfabeto, / e vive mendigando
um subemprego. / E a gente, quando o vê, diz: “É um à toa, /
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melhor que trabalhasse e não pedisse”. / Seu nome é Jesus Cristo
e está banido / das rodas sociais e das igrejas / porque dele fizeram
um Rei potente, / enquanto que Ele vive como um pobre.
3. Seu nome é Jesus Cristo, e é difamado, / e vive nos imundos
meretrícios, / mas muitos o expulsam da cidade / com medo de
estender a mão a ele. / Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem
/ que vive neste mundo ou quer viver, / pois pra ele não existem
mais fronteiras, / só quer fazer de nós todos irmãos.
4. Seu nome é Jesus Cristo, e está doente, / e vive atrás das grades
da cadeia. / E nós tão raramente vamos vê-lo, / sabemos que Ele
é um marginal. / Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento / por um
mundo de amor e de justiça, / mas, logo que contesta pela paz, / a
ordem o obriga a ser da guerra.
14 - A JUVENTUDE UNIDA
A juventude unida / clamando noite e dia / Com gritos de
esperança e de paz, / de paz!
1. Estamos pelas praças e somos milhões / Nos campos nas
favelas somos multidões.
Perdidos procuramos um caminho. / Ninguém vai ser feliz se
andar sozinho.
Laiá, laiá, laiá, laía. Laiá, laiá, laiá
2. A fome entre os dentes e a morte no chão. / Fizeram do prazer
a maldição. Nas mãos dos opressores nós sofremos. / Ser livres
nós queremos e seremos.
Laiá, laiá, laiá, laía. Laiá, laiá, laiá
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3. A flor da liberdade em nosso olhar. / Paixão ternura e sonho em
nosso ar. De olho no futuro, nós estamos / é a vida que amamos
e buscamos.
Laiá, laiá, laiá, laía. Laiá, laiá, laiá
4. É esta a nossa hora e o tempo é pra nós. / Que chegue em
todo o canto a nossa voz
Miremos bem no espelho da memória. / Faremos jovem e linda
nossa história.
Laiá, laiá, laiá, laía. Laiá, laiá, laiá
15 - CORAÇÃO LIVRE
1. Eu vejo que a juventude tem muito amor, / Carrega a esperança
viva no seu cantar. / Conhece os caminhos novos não tem
segredos, anseia pela justiça e deseja a paz. Mas vejo também a
dor da insegurança que dói quando é hora certa de decidir. Tem
medo de deixar tudo e não se cansa, diz não ao caminho certo e
não é feliz.
Ei juventude rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta
quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na
certeza de vencer.
2. Vai vende tudo que tens, dá a quem precisa mais. Vem e segueme depois, vem comigo espalhar a paz.
Jesus convida, conta contigo, mas é preciso ter coragem de
morrer. Coração livre, comprometido, partilha tudo sem ter medo
de perder...
16 - JAVÉ, O DEUS DOS POBRES
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Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, / aqui nos reuniu
pra cantar o seu louvor, / pra nos dar esperança / e contar com
sua mão, / na construção do Reino, Reino novo, povo irmão.
1. Sua mão sustenta o pobre, / ninguém fica ao desabrigo. / Dá
sustento a quem tem fome / com a fina flor do trigo.
2. Alimenta os nossos sonhos, / mesmo dentro da prisão; / ouve
o grito do oprimido, / que lhe toca o coração.
3. Cura os corações feridos, / mostra ao pobre seu poder. / Dos
pequenos, a defesa: / deixa a vida florescer.
17 – JUVENTUDE E FRATERNIDADE – HINO CF 1992
Juventude e fraternidade,
Forte apelo de renovação!
Juventude e fraternidade,
Esperança de um mundo irmão.
1. Quero ver a juventude reunida em mutirão,
para abrir caminhos novos, nos chamando à conversão
nossos jovens atuantes, na sofrida sociedade,
semeando o novo Reino de justiça e verdade.
2. Quero ver a juventude espalhando amor e luz,
Convidando toda gente aos caminhos de Jesus;
Combatendo os falsos deuses do poder e do dinheiro,
Vendo em todas as pessoas outro Cristo, um companheiro.
3. Quero ver a juventude fermentando esta nação,
Ao lutar por seus direitos na cidade e no sertão;
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Conquistando mais espaço, injetando sangue novo,
Nas escolas, no trabalho, animando o nosso povo!
18 – QUEREMOS SER JOVENS LIBERTOS, DOADOS
1. Queremos ser jovens, libertos doados, na causa da vida e do
amor empenhados. Abertos, conscientes bem esclarecidos, juntar
nossas mãos caminhar mais unidos.
Os jovens, teus irmãos, Jesus Senhor, tem fome de justiça e
de amor!
Sustenta sua luta, seu vigor, na força do teu pão libertador!
2. Em nossa família, na comunidade, queremos ser luz para a
sociedade, formando igreja, formando teu povo, na fraternidade,
na busca do novo.
3. Estamos dispostos - que Deus nos ajude - a abrirmos espaços
para a juventude. Que jovem algum seja, pois, excluído de
participar, de também ser ouvido!
4. Nas leis da nação, no trabalho e estudo, comunicação, arte,
esporte, em tudo, que sem leviandade, engano ou violência,
respeite-se o jovem e sua consciência!
19 – EU SÓ PEÇO A DEUS
Eu só peço a Deus
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que queria
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Eu só peço a Deus
Que a injustiça não me seja indiferente
Pois não posso dar a outra face
Se já fui machucada brutalmente
Eu só peço a Deus
Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande e pisa forte
Toda fome e inocência dessa gente
Eu só peço a Deus
Que a mentira não me seja indiferente
Se um só traidor tem mais poder que um povo
Que este povo não esqueça facilmente
Eu só peço a Deus
Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganando
Pra viver uma cultura diferente
20 – PELA PALAVRA DE DEUS
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome: Fala Senhor.
2. Sei que a resposta vem do meu ser: “Quero seguir-te para
viver”.
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3. Mãos estendidas pedem meu pão,/ devo parti-lo com meu
irmão.
21 – PALAVRAS DE SALVAÇÃO
Palavra de salvação somente o céu tem pra dar
Por isso meu coração se abre para escutar
1. Por mais difícil que seja seguir
Tua palavra queremos ouvir
Por mais difícil de se praticar
Tua palavra queremos guardar.
22 - JUVENTUDE MISSIONÁRIA
Do Reino da Justiça, alegres mensageiros,
Profetas, companheiros, vivendo pela paz.
Em Cristo batizados, ao mundo enviados,
Nós somos missionários do amor que Deus nos traz!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária! (2x)
Nós temos nossas mãos e os corações abertos
Pra, no momento certo, fazer o amor brilhar.
A fé nos enriquece, servindo a gente cresce,
Aos pobres e excluídos, queremos nos doar!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária! (2x)
Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras,
Sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor.
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A terra-mãe cuidada, a vida respeitada,
Culturas dialogando e revelando o seu valor!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária! (2x)
Na Rede da Irmandade, na juventude em festa,
De Deus se manifesta a graça, a compaixão!
Unidos com Maria, fiéis a cada dia,
Alegres celebremos nossa vida em missão!
Juventude Missionária Inquieta e Solidária! (6x)
23 - NOVA GERAÇÃO
Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar
Estradas da vida eu percorro levando socorro a quem precisar
Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas e 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
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 ser
eu
O mundo ferido e cansado de um triste passado de guerras sem
fim
Tem medo da bomba que fez, a fé que desfez, mas aponta pra
mim
Eu venho trazer meu recado, não tenho passado mas sei entender
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Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente viver
Eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio
na cruz
Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus
24 - JESUS CRISTO ME DEIXOU INQUIETO
JESUS CRISTO ME DEIXOU INQUIETO/
NAS PALAVRAS QUE ELE PROFERIU.
NUNCA MAIS EU PUDE OLHAR O MUNDO,/
SEM SENTIR AQUILO QUE JESUS SENTIU/
1.Eu vivia tão tranquilo e descansado/
e pensava ter chegado ao que busquei./
Muitas vezes proclamei extasiado/
que, ao seguir a lei de Cristo, eu me salvei./
Mas depois que meu Senhor passou,/
nunca mais meu coração se acomodou.
2.Minha vida que eu pensei realizada,/
esbanjei como semente em qualquer chão./
Pouco a pouco, ao caminhar na longa estrada,/
percebi que havia tido uma ilusão./
Mas depois que meu Senhor passou,/
ilusão e comodismo se acabou.
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TEXTO DE APOIO PARA
ANIMADORES E ANIMADORAS
1º Encontro: Is 6,1-8
O Livro do Profeta Isaías é uma grande profecia escrita em
três momentos diferentes da história de Israel. A primeira parte,
que vai do capítulo 1 a 39, foi escrita no século 8º AEC (antes da
era comum). Nesse tempo o Reino de Judá estava vivendo sob o
domínio assírio. Foi um tempo de guerra, de dominação estrangeira
e exploração praticada pelos próprios reis de Judá.
A religião estava ligada com o palácio, ou seja, os reis de Judá
agiam, justificando suas ações em nome de Deus. Isaías era um
profeta do palácio. Ele estava do lado do sistema. A partir de uma
nova leitura da realidade ele muda de lado, se converte e se põe do
lado dos oprimidos, assume ser profeta contra o sistema da época.
Isaías 6,1-8 pertence ao gênero “relato de vocação” e apresenta
aspectos litúrgicos fortes, com muitos símbolos e imagens. A
comunidade profética que está na base do livro de Isaías registra
sua experiência de Deus, mostrando a necessidade de mudança no
modelo de monarquia vivenciado no reino de Judá.

2º Encontro: Est 7,1-4
O livro de Ester é formado por duas partes: uma que foi
produzida em língua hebraica e outra em língua grega. O texto
hebraico foi escrito provavelmente no ano 350 AEC (antes da era
comum), no final do período de dominação da Pérsia, pelo grupo
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que ficou na Babilônia, após o Exílio. É o período conhecido como
a diáspora judaica, ou seja, muitos judeus espalhados por várias
partes do mundo da época.
O livro de Ester pode ser classificado como novela bíblica ou
um conto sapiencial. Narra a história ficcional (história criada pelo
povo) de uma jovem judia que passa a ser rainha ao lado do rei
Assuero. Após uma trama feita por um alto funcionário da corte,
todo o povo judeu foi condenado à morte. Ester assume a defesa
do seu povo, apesar de todos os riscos que ela corria, por pertencer
ao povo judeu. Ela é jovem, mulher e está num espaço de domínio
masculino. Por isso precisa de estratégias. Ester usa a inteligência
e a beleza para realizar seu plano de libertação do povo.

EVANGELHO DE LUCAS
(3º, 4º e 5º Encontros)
Os textos bíblicos atribuídos a Lucas são o Evangelho Segundo
Lucas e os Atos dos Apóstolos. Essa obra apresenta um grande
percurso, desde o nascimento de João Batista e Jesus até a chegada
de Paulo em Roma.
A Comunidade que escreveu esse texto pertencia à segunda
geração de cristãos e cristãs, em torno do ano 85 EC (era comum).
Com certeza o local da redação foi uma grande cidade da época:
Antioquia da Síria, Éfeso, na Ásia Menor ou Corinto, na Grécia.
Em qualquer uma dessas cidades vivia-se a dominação e exploração
impostas pelo Império Romano.
As Comunidades de Lucas eram urbanas e apresentavam
características diferentes daquelas Comunidades da Palestina
(Galileia, Judeia e Samaria). E como comunidades urbanas, elas
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conviviam entre culturas e religiões diversas. Nas comunidades
estavam juntos ricos e pobres (a maioria de pobres), judeus e não
judeus.
O desafio da fraternidade foi colocado. Não era diferente
de nossas cidades hoje. A comunidade de Lucas era radical na
solidariedade com os pobres, seguindo a ação de Deus e o caminho
de Jesus. Tinha como um de seus grandes desafios a proclamação
de que Deus se comunicou com seu povo através de Jesus, que foi
morto por ordem dos Romanos.
As Comunidades seguiam na contramão da história da época,
propondo a cada momento a revisão de critérios e de certezas e
a conversão para outros valores. Tinha a capacidade de se abrir
a novos desafios e não simplesmente ficar repetindo e fixando
padrões já estabelecidos. Com esta e outras preocupações a
comunidade de Lucas indicava sua compreensão do que deve ser
a missão da comunidade cristã: junto aos pobres, pensando com e
a partir deles novas relações no cotidiano e na sociedade.

3º Encontro: Lc 1,39-56
Na cultura greco-romana do primeiro século da era comum
(EC), período em que foi escrita a obra de Lucas (EVANGELHO
e ATOS DOS APÓSTOLOS), a sociedade era patriarcal, isto é,
a liderança, o protagonismo era do homem. Por isso não temos
muitos registros sobre a presença e a atuação das mulheres nos
textos daquela época.
No entanto, a Comunidade de Lucas, registra a dura realidade
de opressão em que as mulheres estavam submetidas na época.
Muitas delas eram doentes, possuídas por “espíritos impuros” (Lc
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4,38-39; 8,1-3; 8,40-56; 13,10-17), viúvas (2,36-38; 7,11-17; 21,14), pecadoras públicas conhecidas por todos na cidade (7,36-50).
Embora vivendo sob o domínio patriarcal e o poder de Roma,
muitas mulheres enfrentaram com coragem a opressão. Nas
Comunidades judaico-cristãs, muitos foram os exemplos e a na
obra de Lucas podemos constatar um destaque especial à mulher.
Elas estão presentes em muitos momentos do texto lucano
(Evangelho e Atos), como vemos na atuação de Maria e Isabel.
Em especial na figura da jovem Maria vemos toda a determinação
em assumir uma situação desafiadora e fora dos padrões de sua
cultura. Não só o fato da gravidez antes do casamento, mas também
a viagem que nos é relatada para encontrar sua prima Isabel.
Nenhuma dessas atitudes era tolerável pela sociedade da época.
No canto de Maria, assumindo a voz de todas as mulheres de
sua época e de outras épocas, fica evidente a consciência de que
Deus não tolera a opressão e que lutar pela liberdade e pela vida
é tarefa de cada mulher e cada homem que se reconhece filha e
filho de Deus.

4º Encontro: Lc 4,14-21
Esse texto faz parte do que chamamos de material exclusivo de
Lucas, pois só aparece neste evangelho e está colocado no “início
da vida pública de Jesus” (4,1-30). É um texto que retoma a profecia
de Isaías (o 3º Isaías – capítulos 56 a 66) e segue demonstrando o
Projeto assumido por Jesus, encarnado na história do seu povo e
na realidade concreta da Palestina do século primeiro.
O anúncio de Jesus, retomado pela comunidade de Lucas, é
direcionado aos empobrecidos e enfraquecidos de sua época. Ele
Página 64 |

FRATERNIDADE E JUVENTUDE - “EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6,8)

assume proclamar uma palavra de esperança para os oprimidos
e, ao mesmo tempo, realizar uma ação concreta que provoca a
libertação.
A atualização do projeto se dá por meio desta frase: “Hoje se
cumpriu a passagem das escrituras que vocês acabam de ouvir.”
(Lc 4,21). O projeto profético de libertação é sempre atual. Essa
jovialidade do projeto foi assumida por Jesus, pela comunidade
lucana e precisa ser assumido por cada um e cada uma de nós.

5º Encontro: Lc 7,11-17
Nesse texto a Comunidade de Lucas apresenta uma cena que
nos faz pensar: Jesus e a multidão na porta da cidade de Naim
encontram-se com um grupo que segue para um enterro. O falecido
é um jovem, filho único de uma mãe viúva. Jesus sente a dor da
mãe, sente compaixão (diferente de ter pena ou dó). Ele sente
compaixão.
“Jovem, eu lhe ordeno, levante-se!” Com essas palavras Jesus
devolve a vida ao jovem. “E o morto sentou-se e começou a falar.”
Na memória da Comunidade Jesus seguiu realizando o Projeto
libertador: vida para todos. Ao relatar a cena do jovem morto
e sua mãe viúva a Comunidade queria provocar os seguidores
e seguidoras de Jesus a pensar sobre a realidade de seu tempo.
Muitas perguntas são possíveis: qual a causa da morte? Por que
tantas viúvas? Como seria a vida de uma mulher viúva e sem filhos
naquela época?
Na ação de Jesus o ato libertador pleno: a palavra: “Jovem,
levante-se!” e o gesto: devolveu o jovem vivo para sua mãe. A
comunidade é convidada a fazer o mesmo.
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ANEXO 1

Fraternidade e Juventude - CF 2013
Lema: “Eis-me aqui. Envia-me” (Is 6,8)
Tema: Fraternidade e Juventude
Objetivo Geral
Acolher os jovens no contexto de mudança de época, propiciando
caminhos para seu protagonismo no seguimento de Jesus Cristo,
na vivência eclesial e na construção da vida, da justiça e da paz.
Objetivos Específicos
1 - Propiciar aos jovens um encontro pessoal com Jesus Cristo
a fim de contribuir para sua vocação de discípulo missionário e
para a elaboração de seu projeto pessoal de vida;
2 - Possibilitar aos jovens uma participação ativa na comunidade
eclesial, que lhes seja apoio e sustento em sua caminhada, para
que eles possam contribuir com seus dons e talentos;
3 - Sensibilizar os jovens para serem agentes transformadores da
sociedade, protagonistas da civilização do amor e do bem comum.
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ANEXO 2
AGIR DA CF 2013
“A Igreja olha para os jovens com esperança, tem confiança
neles e encoraja-os a procurarem a verdade, a defenderem o bem
comum, a possuírem perspectivas abertas sobre o mundo e olhos
capazes de ver ‘coisas novas’” (Is 42,9; 48,6).
Esse é o momento da movimentação, da atitude, do A-G-I-R.
A Campanha da Fraternidade não foi pensada para os jovens, mas
sim sobre os jovens! Por conta disso, todos nós, padres, religiosos,
consagrados, catequistas, missionários, seminaristas, leigos e os
próprios jovens somos convidados a entrar nesse movimento
coletivo para acolher a juventude e prover caminhos para o nosso
protagonismo no seguimento de Jesus, na vivência na Igreja e na
construção de uma sociedade fraterna.
Sendo assim, pensamos em algumas dicas que todos nós
podemos fazer para movimentar nossas paróquias e comunidades.
Fique ligado!
Produzir produtos mídiaticos não só para o anúncio do
Evangelho e divulgação dos eventos pastorais, mas também para
uma catequese mais viva e atraente e para uma formação jovem
mais abrangente. Vídeos para o Youtube, páginas no Facebook,
sites, blogs... Vamos fazer barulho!
Proporcionar oportunidades de diálogo da juventude com
os pais, professores, sacerdotes, consagrados, seminaristas e
catequistas a respeito de nossos projetos, vocação, desafios e
sonhos.
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Realizar fóruns e seminários ecumênicos da juventude para
que as dioceses se encontrem com jovens, educadores, políticos
e religiosos. E também favorecer os encontros de oração, os
congressos, os cenáculos, seminários vocacionais, semanas
jovens, jornadas diocesana e paroquial da juventude.
Organizar oficinas sobre temas ligados à promoção da vida,
à espiritualidade, à vida missionária, ao compromisso político e
ambiental. E também oficinas de treinamento sobre como utilizar
as novas tecnologias na sala de aula, na igreja, na comunidade.
Respondendo ao pedido do Papa Bento XVI, promover rodas
de conversa para o estudo do Catecismo da Igreja Católica e
discussões sobre os artigos do Símbolo da Fé, no contexto do
Ano da Fé, convocado pelo Santo Padre Bento XVI;
Organizar debates nas universidades sobre a relação entre
razão e fé, ciência e fé. Formar grupos de reflexão voltados ao
aprofundamento da espiritualidade cristã em diálogo com o
mundo contemporâneo.
Identificar grupos, movimentos, organismos políticos,
fundações, colégios e universidades católicas para envio de
conteúdo sobre temáticas de juventude. E também identificar
ONGs e projetos sociais ligados à Igreja para a prática do
voluntariado juvenil.
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ANEXOS – CF 2013
Sugestões de materiais para aprofundar a temática das
juventudes e preparar momentos de reflexão na Comunidade
1. LIVROS
LIBANIO. J.B. Para onde vai a juventude?- Reflexões Pastorais.
São Paulo: Paulus, 2012.
SCHINELO, Edmilson (org). Leitura Bíblica: a juventude
mostra o caminho. São Leopoldo: CEBI, 2011.
BECKER, Claudio; MOTA, Sônia (orgs). Juventude, superando
a violência. São Leopoldo: CEBI, 2009.
BOEHLER, Genilma; PEREIRA, Nancy Cardoso; OLIVEIRA,
Rosângela Soares. Juvenis e ministérios. São Leopoldo, CEBI,
2002.
2. FILMES
“A melhores coisas do mundo”- Direção: Laís Bodanzky. Ano 2012.
“Confiar” – Direção: David Schwimmer. Ano: 2011.
“Homens e Deuses”
“Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro”
3. PÁGINAS DA INTERNET
Música: “Como nossos pais” – http://letras.mus.br/elis-regina/45670/.
Música: “Não é sério” - http//www.yutub.com/watch?v=1pwozTNLHro
Como usar a internet: http://www.internetresponsavel.com.br
CONJUVE – Conselho Nacional de Juventude:
http://www.juventude.gov.br/conjuve
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A Juventude quer viver
Vivemos a era da mortalidade juvenil, em seu crescente
índice, causada por tantos motivos, como trafico de drogas, crime
organizado, álcool e violência no transito, gerado por falta de
informação, condutas políticas publicas eficazes.
A juventude é a fase da vida humana que se desenvolve a
capacidade de sonhar. Por outro lado é a fase em que se pode
matar o sonho, e o extermínio da juventude é um exemplo dos
sonhos arrancados. São vidas retiradas sem o direito a vez e voz.
O envolvimento com drogas e o crime organizado são as maiores
causas desse efeito.
O atual retrato da sociedade mostra a gritante ausência
da conduta e aumento de políticas eficazes ao incentivo e
oportunidades de crescimento a juventude carente, os mesmos
alienados, esquecidos e sofridos. Sem oportunidade, sem
instrução, a maioria vê no trafico uma facilidade financeira
e um refugio para sua própria realidade falta de opção, como
conseqüência o próprio vicio de drogas e o consumo abusivo de
álcool, levando a comportamentos violentos e mortes no transito.
Isso explica a população carcerária do estado, aproximadamente
15 mil, a maioria jovens sendo negros e pobres.
Os direitos humanos são ainda violados pela falta de
conscientização e de acreditar na transformação humana de um
jovem, que teve o brilho no olhar e seus sonhos arrancados por
falta de condições de uma vida digna.
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Essa situação só será revertida quando o governo reverter
os gastos públicos aos investimentos sociais, destinado aos
movimentos sociais e a população pobre capixaba a mesma
atenção dispensada à grandes empresários.
Maria Bortolotti Machado
EEEFM Rio Claro – Guarapari/ES
Concurso de Redação Direitos Humanos na Escola
Tema: Extermínio da Juventude: novos olhares sobre as políticas públicas
Maria Bortolotti Machado – EEEFM Rio Claro – Guarapari/ES
IV Semana Estadual dos Direitos Humanos.- ES - 10 a 14 de dezembro 2012
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seadh)
Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Espírito Santo (CEADH-ES)
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ORAÇÃO OFICIAL 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 nEle,
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 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!
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CALENDÁRIO DE
CÍRCULOS BÍBLICOS - 2013
1) CF 2013 – Juventude – fevereiro e março
2) Oitavário da Penha – 31/03 a 08/04
3) Introdução ao Evangelho da Comunidade de Lucas - (1º
bloco) – abril
4) Semana de Oração Unidade dos Cristãos – 12 a 19 - de
maio: “O que Deus exige de nós” (Mq 6,6-8)
5) Evangelho da Comunidade de Lucas (2º bloco); junho/julho
6) Evangelho da Comunidade de Lucas (3º bloco); setembro
7) Comunidades Missionárias a partir da Carta de Tiago;
outubro
8) 13º Encontro Intereclesial de CEB’s
9) Novena de Natal 2013;
Equipe de Redação e Elaboração
Bernadete Stein; Bráz Adelque Luchü; Ir. Ivonete Maria da Silva;
Maria de Fátima Castelan; Maria Suely Simonasse; Pe. Manoel
David Neto
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Avaliação dos Círculos Bíblicos
Campanha da Fraternidade 2013
Nome do Grupo:________________________________________________
Comunidade: __________________________________________________
Paróquia: _____________________________________________________
Cidade: _______________________________________________________
1 - Como foi vivido e celebrado os Círculos Bíblicos-CF 2013 na Comunidade
ou Paróquia? (partilhe a experiência).
2 - Destaque os pontos principais do trabalho que vocês fizeram: organização,
grupos, gesto concreto, etc.
3 - De que maneira o Livro dos Círculos Bíblicos ajudou o grupo a realizar o
trabalho que foi feito nesta CF 2013?
4 - Quais os principais desafios encontrados pelo grupo na realização destes
Círculos Bíblicos?
5 - Dê sugestões para continuar o trabalho proposto pelo Gesto Concreto da
CF 2013.
6 - Quais foram as pessoas que participaram desta Avaliação?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Mande-nos a Avaliação pelos endereços abaixo. Elas nos ajudam a aprimorar o nosso trabalho em sintonia
com a realidade que vocês estão vivendo. Não se esqueçam. Elas são muito importantes para nós!
CEBI-ES - Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo
Rua Duque de Caxias, 121 Ed. Juel, Sala 206 - Centro - Vitória – ES - Cep: 29010-120
Tel.: (27)3223-0823/9945-2068 - E-mail: cebies@yahoo.com.br
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com

