JOVENS CHAMADOS

PARA SERVIR

A. P R E S E .N T A ÇÃO

Todos os cristãos são convidados a refletir sobre o
chamado de Deus e sobre a sua maneira de responder. Deus chama
de

muitas

maneiras

Em

geral,

ele

nos

chama

a

partir

das

necessidades das pessoas, a partir dos apelos do povo. Os
serviços que o Cristo pede a gente são muito variado. Mas

O importante e que cada um de nos descubra o que o
Cristo espera dele. O importante e que cada um de nos possa
servir a sua comunidade, possa colocar os seus dons a serviço
da construção de uma nova sociedade, a serviço da construção
do Reino de Deus.
Durante o mês de agosto, que e o mês das vocações, ou
durante

o

mês

de

outubro,

depois

das

atividades

do

Ano

Internacional da Juventude, todos os grupos de jovens do meio
popular rural ou urbano poderiam refletir sobre o chamado que
Cristo faz a cada um.
Esses 4 subsídios e o roteiro de celebração vão
ajudar a gente a aproveitar este Ano Internacional da
Juventude" para descobrir melhor a
nossa vocação de Jovens Cristãos do Meio Popular,
Este

livreto

nasceu

da

colaboração

de

membros

da

Comissão de Jovens do Meio Popular e da Comissão de Vocações e
Ministérios do nosso Regional .

Bom trabalho!

COMO UTILIZAR ESTE CADERNO
Cada tema se divide em varias partes;

-OLHAR A VIDA; Esta parte pode ser dramatizada ou contada.
- VAMOS DIALOGAR: São perguntas que podem ser mudadas. Se o grupo
tiver muitos componentes e melhor formar varias equipes de 5-6
membros. Depois cada equipe conta as descobertas que fez.
- JESUS CRISTO NOS FALA: Cada vez um texto da
Bíblia ajuda a descobrir o pensamento de Cristo.
-PARA AJUDAR A REFLEXÃO: Esta parte ajudara a equipe de animação a
enriquecer o debate.
- ORAÇÃO: Vão achar algumas pistas para rezar a partir das
descobertas feitas no encontro.
Uma equipe de preparação, se encontrando antes da reunião do grupo
de jovens, vai ler o roteiro e ver o que deve ser utilizado ou
mudado.
Essa equipe vai dividir as tarefas:
. Quem vai animar os cantos
. Quem vai dramatizar a historia
. Quem vai fazer as perguntas
. Quem vai animar a oração, etc...
No fim do caderno tem uma proposta de celebração junto com os
adolescentes e jovens do lugar.
Todos os contos propostos são tirados do livro "Lutando e
Cantando.
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1° Encontro

AS NOSSAS MIL E UMA QUALIDADES

Este encontro vai ajudar cada membro do grupo de jovens a
descobrir as suas qualidades. Muitos jovens não se valorizam.
Eles são complicados, tímidos, pensam que não são capazes de
fazer nada.
É muito importante cada um de nos descobrir as suas
riquezas que são um dom de Deus a serviço da nossa comunidade...

- 02 OLHAR A VIDA
Rosa, jovem de l8 anos, gosta De cantar e tocar violão.
Ela anima as festas da Escola, a roda de amigos e, no domingo.
Canta e toca na missa.

Rosa

e

amiga

de

Fábio,

um

rapaz

muito

esperto

e

inteligente! Que deseja ser professor. Para isso ele estuda o
dia inteiro. Vive isolado Dos amigos, se esquece de se divertir
pensando apenas em estudar para ser alguém.

VAMOS DIALOGAR
. Que qualidade tem Rosa e Fábio?
. Como os dois usam as qualidades que possuem?
. O que achamos disso?
JESUS CRISTO NOS FALA
Vamos ler Mt. 25,14-30
O que Jesus Cristo nos quer dizer?
Que qualidades cada um de nos recebeu de Deus?
Como podemos descobrir nossas qualidades?
Como colocar nossas qualidades a serviço do povo?

-
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PARA AJUDAR A REFLEXÃO

Deus, nosso Pai, coloca no coração de cada um de nos, muitas
qualidades. E importante cada um descobrir essas riquezas.
Deus

espera

que

nos

saibamos

usar

nossas

'

qualidades,

inteligência, amizade, alegria, comunicação, ao serviço de nossa
comunidade.

Nossas qualidades são um presente de Deus ao serviço dos
irmãos.

ORAÇÃO

Escolhe-se um canto, por exemplo: Eu Acredito n° 56.
Cada um diz uma qualidade que possui e oferece a Deus nosso Pai.
Cada um pede a força de colocar essas qualidades a serviço dos
irmãos.
CANTO FINAL; Baião das Comunidades - n° 8
-04 2° Encontro
APELOS DO POVO – APELOS DE CRISTO:

Neste segundo encontro o grupo de jovens vai descobrir que
Deus nos desperta, nos chama a partir das necessidades do nosso
povo. Mas para responder a esses apelos a gente tem primeiro
deixar muita coisa.
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OLHAR A VIDA
No

Sitio Barbalho o grupo de jovens decidiu fazer uma

pesquisa para conhecer os principais problemas da comunidade. O

resultado

espantou

o

grupo.

Os

3

principais

problemas

que

apareceram foram:
- A necessidade de um centro comunitário;
- A catequese das crianças;
- A água.
O que espantou o grupo e que o pessoal colocou, como
principais problemas, coisas que lhes pareciam secundarias. Ai
José falou: "Os apelos do povo são os apelos do Cristo. Ele nos
chama a renunciarmos as nossas idéias, para aceitarmos as idéias
da nossa comunidade”.

VAMOS DIALOGAR
- O que a gente acha deste grupo de Barba lho?
- A gente concorda com João que diz; "Os apelos do povo são os
apelos de Deus?" Por que?
- Como nosso grupo descobre os apelos do povo?
JESUS CRISTO NOS FALA
Vamos ler Mateus 19,16-30
- O que a gente acha desta conversa entre Jesus e esse moço rico?
-O que nos jovens devemos deixar para responder aos apelos de
Cristo e do povo?
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PARA AJUDAR A REFLEXÃO
Jesus e exigente com os que aceitam segui-lo, Ser cristão
não e um negocio para as pessoas moles sem caráter, sem ideal.
Quem quer responder aos apelos de Cristo e do pai deve deixar
muita coisa;
- As idéias da família, que muitas vezes só pensam no nosso êxito
profissional;
- As novelas;

- A cadeira de balanço;
- Uma profissão que só dá dinheiro às custas de pobres.
- etc.
ORAÇÃO:
Vamos cantar; Pelo deserto N° 70.
A gente lembra das coisas que deixamos para seguir
O Cristo.
Depois todos agradecem pela força que nos vem do
Espírito Santo. (Cada vez se pode cantar um refrão do nº 91 a
100)'
CANTO FINAL: Advento Nordestino – Nº 39

-
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Tem muitas vocações numa comunidade.
Tem muitos serviços na Igreja. E bom descobrir essas
varias

maneiras

de

servir,

para

cada

jovem

achar

o

seu

lugar, pois cada um é importante, cada um tem o seu lugar na
comunidade.
- 08 Preparar alguns cartazes para ajudar a reflexão.
Esses cartazes podem ser feitos de maneira simples
mostrando os diversos serviços existentes em uma

comunidade.

OLHAR A VIDA

Na reunião de comunidade eclesial de base,
o João se levantou e falou assim; "graças a Deus chegou ate
nos a luz do Evangelho. Antigamente tudo era escuro. As famílias
viviam intrigadas. Aos
poucos houve mudanças; alguém começou a explicar a vontade
de Deus, e nos abrimos os olhos. Descobrimos que Deus não quer o
mundo como esta e, que nos juntos somos responsáveis para mudar o
seu rumo. Foi dai que a comunidade começou a se organizar em
grupos, conforme o gosto e o dom de cada um. Dois casais começaram
a preparação de pais e padrinhos para o batismo. Um entendido na
cura pé
das plantas organizou um grupo que toma conta da
farmácia comunitária. Os Jovens tem um coral bonito com muitos
instrumentos musicais e animam os encontros da comunidade. Seis
moças estão dando catecismo para as crianças. Temos um grupo que
anima o movimento sindical na comunidade e um grupo encarregado
com a preparação dos noivos para o matrimonio. Eu sei que e pouco
ainda, mas sei que
nossa comunidade vai melhorar daqui por diante,se
cada um acreditar no chamado que Deus faz a cada

um

de

nos."

VAMOS DIALOGAR
l)

Vamos

fazer

uma

comparação

entre

aquilo

que

os

cartazes

apresentam e aquilo que a gente descobre neste caso da vida.
2) Quais os serviços que existem na comunidade do João?
3) Quais outros serviços nos consideramos importantes para a vida
de uma comunidade?
4) Como e que a gente descobre o chamado de Deus para um serviço em
nossa comunidade ou na lgreja?

JESUS CRISTO NOS FALA

Ler l Cor. 12,1-3
1. Quais os dons do espírito Santo que São PauIo distingue nesta
leitura?
2. Quais os dons do espírito que existe em nossa comunidade?
3. Para que você se sente chamado e como procura responder a este
chamado?
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PARA AJUDAR A REFLEXÃO

Cada um de nos tem uma missão a cumprir neste mundo. No
decorrer da caminhada vai-se descobrindo o chamado de Deus para o
serviço a comunidade.
É importante cada um de nos se perguntar: para que e que
Deus me chama? Para descobrir e Cultivar o chamado de Deus
devemos;
- rezar em comunidade e pessoalmente pedindo a luz
de Deus, que clareie;

- engajar-nos nos serviços da comunidade e participar da vida do
povo visando à promoção dos mais pobres e mais necessitados;
-

aprofundar

o

chamado

através

de

encontros

e

troca

de

experiências com todos os que trabalham a favor deste ideal e
participar das reuniões e
encontros que a Diocese ou Paróquia organizar.
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ORAÇÃO
Em forma de oração, vamos agora partilhar a nossa
reflexão colocando o que mais nos tocou e o que
sentimos, ou seja, o que nos descobrimos neste encontro...
Em sinal de? união e compromisso vamos todos rezar a oração pelas
vocações:
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho,
faz ressoar em nossos ouvidos
teu forte e suave convite: "Vem e segue-me!"
Derrama sobre nos o teu espírito, que Ele nos de sabedoria
para ver o caminho
e generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a Messe não se perca
por falta de operários.
Desperta nossas comunidades para a Missão.
Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino,
na vida consagrada e religiosa.
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de
Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres
e ministros.
Da perseverança a nossos seminaristas.
Desperta o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em tua Igreja.
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho,
chama-nos para o serviço de teu povo.
Maria Mãe da igreja, modelo dos servidores
do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amem.
CANTO: O Profeta -N° 67

12

.

4° Encontro

Neste encontro vamos ajudar o grupo de jovens a descobrir
que na Igreja tem 3 tipos de vocação, 3 grandes maneiras de
servir. A maneira das pessoas que escolhem se casar, se engajar
na orgnizaçao da sociedade (os leigos). A maneira das pessoas que
querem testemunhar as riquezas de Deus (religiosas(os). A maneira
dos que aceitam ser Pastores do Povo de Deus; (padres).
- 13 OLHAR A VIDA
Uma turma dramatiza ou conta a historia seguinte:

Na reunião do grupo de jovens, Artur pede a palavra; "Quero
anunciar
Seminário

a

vocês

pois

eu

a

decisão

quero

ser

que

eu

padre.

tomei.
Penso

Decidi

que

a

entrar

minha

no

melhor

alegria seria de consagrar a minha vida a Cristo, a serviço da
Comunidade. Eu acho tão triste ver muitas pessoas que não conhecem
o Cristo e não sabem da riqueza da sua Palavra".
Severina fala; "Poxa! E uma verdadeira epidemia. No ano
passado foi Bernadete que saiu do grupo para ser religiosa. Nas
cartas que ela manda ela diz que vive num bairro muito pobre com
outras freiras e ajuda os jovens a formarem um grupo".
Ricardo se levanta; "Aproveito o momento para comunicar a
vocês a decisão que Socorro e eu tomamos; Vamos casar no próximo
trimestre. Isso não vai afastar a gente da comunidade. Ao
contrario, nosso casamento nos dará mais força para lutar melhor.
Socorro deseja prosseguir na sua missão de catequista e de membro
do conselho de mora
dores. Eu vou continuar o meu engajamento no sindicato e
estou pensando em ter um papel mais ativo no Partido".
Ai o grupo começa a refletir sobre a vocação de cada um.

-14VAMOS DIALOGAR
- O que a gente acha da decisão de Artur ser Padre?
Por que Bernadete quis ser religiosa?
- Ricardo e Socorro, sendo casados, vão ter condições de continuar
servindo a comunidade? Como?
O CRISTO NOS CHAMA A SERVIR
Agora vamos tentar fazer 3 cartazes:
1° Cartaz; Qual e o papel do(a) leigo(a)?
2° Cartaz: Qual e o papel do(a) religioso(a)?

3° Cartaz: Qual e o papel do padre?
PARA AJUDAR A REFLEXÃO
O Papa Paulo VI, na sua Carta sobre a Evangelização, diz:
l) O Papel do leigo e o seguinte:
- a primeira tarefa do leigo e de agir dentro do mundo para
evangeliza-lo. Aqui dentro do mundo
quer dizer;
. na política
. na realidade social e econômica (nos sindicatos,
nas associações que defendem os direitos das
pessoas, como associação de bairro, organização de estudantes,
associação de mulheres, de negros, etc. )
.. na vida familiar e afetiva, na educação das criancãs e
adolescentes;
-na vida de trabalho, etc.
Através dessas atividades os leigos vão construindo, o Reino de
Deus (N° 70 da Carta do Papa).
- Os leigos também podem ser chamados a dar a sua
colaboração ao serviço da Igreja, assumindo tarefas como Catequese, Liturgia, Animadores de Comunidade, de grupo
ou de movimento. Esses serviços
são muito importantes para a vida e o crescimento da Igreja. (N°
73)
- 15 -

2) O Papel da(o) reiigiosação
Os religiosos são chamados a lembrar , ao mundo que Deus e
tudo. Vivendo na pobreza eles testemunham a riqueza de Deus. Dando
a sua vida ao Cristo e ao Povo, os religiosos são mais livres para
anunciar a Boa Nova do Evangelho a todos os que precisam e nos
lugares mais difíceis.
3) O Papel do Padre

- Proclamar a Palavra de Deus;
- Fazer comunidades e unir as comunidades entre elas;
- Alimentar o povo com os sinais da ação de
Cristo que são os Sacramentos (como o Batismo, a Eucaristia, o
Perdão dos Pecados, etc.);
- Animar a comunidade para que ela seja unida e fiel a sua vocação. (N° 68)
Depois de escrever as respostas do pessoal nos 3 cartazes,
os que animam a reunião mostram que nenhuma missão e superior a
outra. Todos são importantes. Cada uma e uma maneira de servir. Só
que precisa ter certas qualidades para seguir este ou aquele
caminho.
ORAÇÃO;
Cada um oferece ao Cristo o seu desejo de servir a comunidade,
depois de cada um cantar um refrão. (N° 82 a 90).
No fim o grupo agradece a Deus por ter colocado em
ideal.
CANTO: O Povo Precisa de Pão –

nós esse

Depois de ter refletido durante varias semanas sobre o
chamado

de

Deus,

o

grupo

de

jovens

poderia

organizar

uma

Celebração. Assim todos os adolescentes e jovens da comunidade
teriam

a

oportunidade

de

participar

também

dás

riquezas

da

reflexão.
Eis aqui algumas propostas para a celebração, os cantos
indicados são tirados do livro “Lutando e Cantando”.
- 17 -

(1.) INTRODUÇÃO
"Estamos reunidos para rezar juntos a partir do chamado que
Cristo nos faz. Todos nos temos uma vocação. Quer dizer, todos nos

recebemos de Jesus Cristo uma missão, uma tarefa a serviço da
nossa Comunidade. Juntos vamos louvar o Deus que nos chama"

2.) CANTO: "Louvado seja meu Senhor - n° 61
3.) "Agora vamos ver os apelos de nosso Povo". (Ai alguns jovens
apresentam alguns cartazes com desenhos que mostram as maiores
necessidades da Comunidade) .

Depois da apresentação de cada desenho e bom cantar um refrão. Por
exemplo:
"Vai meu povo o Senhor te chama"

'

"O Senhor me chamou a trabalhar"
"Vem e segue-me" etc.,.
4.) CAN'TO:: Dizei aos cativos -n0 54 ;
5.) "Escutaremos os apelos de nossa Comunidade. Agora vamos ver como
Jesus Cristo nos chama a partir desses apelos".
6.) LEITURA: Seria bom dramatizar:
ou Lucas 5,1-11 - O Chamado dos primeiros discípulos
ou Mateus 14,13-21 - A Multiplicação dos pães
7.) Alguém faz, um comentário, ou melhor , alguém anima um debate com o
pessoal.

- 18 8.)OFERTAS
Vários jovens chegam com um objeto que representa algum
serviço que se da na Comunidade:
Exemplo; um Evangelho que representa um animador da
Comunidade.

Ai será bom pensar nos que animam os cantos, no padre, na
freira,

os

que

participam

da

Equipe

de

Liturgia,

os

catequistas. Mas também os que se engajam no sindicato, na
associação de Moradores, nas lutas do povo, etc.
Assim cada vez que um jovem chega

ele oferece o

objeto que representa o serviço comunitário.
E bom cantar um refrão depois de cada um.
Por exemplo: um dos refrões n° 82 a 90,
9.) "Esses serviços representam a nossa resposta aos apelos do povo e
aos apelos de Deus".
Vamos cantar "Fazemos Comunhão" n° 58Cada vez que se canta o refrão os jovens ficam de mãos
dadas.

10.) ORAÇÃO DO PAI NOSSO
11.) ABRAÇO DA PAZ
12.) CANTO FINAL; Vem e Segue-me.
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PARA AJUDAR OS GRUPOS

No Ano Internacional da Juventude, vários subsídios novos estão a
disposição dos grupos;
1.)CAMINHANDO NA VIDA.- DESCOBRINDO O CRISTO"
40 roteiros para os grupos de jovens que querem conhecer melhor o
Cristo. E de grande utilidade na preparação ao Batismo, a
Comunhão, a Crisma.
2.) "ADOLESCENTES CAMINHANDO: QUEREMOS VIVER"

Os adolescentes (de 12 a 15 Anos) acharão
debates para as reuniões

vários roteiros de

do grupo.

3.) "NÓS JOVENS DO CAMPO"
Os grupos de jovens do meio Popular rural terão uma ajuda
preciosa para refletir a partir da sua vida: amizade, família,
namoro, sexo ,mulher, divertimento, etc.
4.J "JOVENS DO CAMPO LUTANDO POR UM MUNDO NOVO"
Este livreto e a continuação de outro, a
fim
.de ajudar os
grupos de jovens do meio rural a refletir e agir a partir da sua
vida: o futuro, a escola a saúde, a água, os transportes,
o
sindicato, a terra, etc.
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5.) "LUTANDO E CANTANDO"
100 musicas que vão animar as reuniões, orações e celebrações dos
grupos. Musicas que vão ajudar a reflexão por causa do seu
conteúdo.

6.) A VIDA NO GRUPO, O GRUPO NA VIDA" (3a edição)
Para ajudar os grupos dos Jovens do Meio Popular Urbano, nas suas
reuniões a partir dê vários aspectos da vida familiar, bairro,
trabalho, escola, namoro, sexo, etc.
Interessam e Escolha os cadernos que mais lhe envie seu pedido
para
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