PROVINCIA MARIA ROSA MOLAS
EQUIPE DE ANIMAÇÃO PASTORAL - OBRAS DO BRASIL

LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação.
MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9)
ROTEIRO PARA OS ADOLESCENTES
DINAMIZANDO:
1º PASSO: Preparar o espaço com imagens, fotos, acontecimentos da realidade Juvenil Brasileira e
Mundial colocar se possível o cartaz do Sínodo da Juventude.
2º PASSO: Convidar os adolescentes a ficarem em círculo. Trabalhar o tema de maneira informal e
participativa.
MOMENTO DE ORAÇÃO PELO SÍNODO DA JUVENTUDE – ROMA, 2018
Com o tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”
MOTIVAÇÃO
Dir.: Com a aproximação do Sínodo da Juventude, todos os fiéis do Brasil e do mundo são convidados
a entrar em comunhão com este importante acontecimento. Como gesto concreto, a Equipe de
Animação Pastoral do Brasil, pensou junto como Família Consolação dedicar um momento de
Oração pela Juventude e os bons frutos do Sínodo da Juventude.
Lancemos nosso olhar sobre a juventude, sua realidade local e também a
sociedade como um todo. Pensemos como vivem os e as jovens que
conhecemos, suas buscas e suas conquistas. Não nos esqueçamos dos
desafios enfrentados pela juventude, sobretudo as situações de exclusão, e
violência.
“Em muitas partes do mundo, os jovens experimentam condições
particularmente árduas, em cujo âmbito se torna difícil criar o espaço para
escolhas de vida autênticas, na ausência de margens até mínimas de exercício
da liberdade” (Documento Preparatório para o XV Sínodo dos Bispos).
Em nossa oração, somos convidados a crescer na consciência da realidade, conhecer suas alegrias e
tristezas e principalmente os acontecimentos que envolvem o protagonismo juvenil, como nos recordou
a Campanha da Fraternidade deste ano na superação da violência. Também a pensar sobre a
realização das Eleições Gerais, que se aproximam, em que devemos não ir apenas às urnas, mas
considerar nossa participação na vida pública e na construção de uma sociedade menos corrupta e
mais justa.
REFLEXÃO:
I.
II.

De que modo percebemos a realidade dos jovens?
Quais são desafios e oportunidades para os jovens do nosso país hoje?
 Roda de conversa – socialização da reflexão.
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Dir.: Que neste dia de reflexão e oração, como Igreja do Brasil nos unimos aos Jovens do Mundo inteiro
e os Bispos pedindo a intercessão para que o Espírito Santo ilumine-os nas decisões a serem tomadas.
ORAÇÃO PELA JUVENTUDE - 2018
Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho do
Sínodo dirige o olhar a todos os jovens do
mundo. Pedimos-te que, com coragem,
assumam a própria vida, olhem para as
realidades mais bonitas e mais profundas e
conservem sempre um coração livre.
Acompanhados por guias sábios e generosos,
ajuda-os a responder à chamada que Tu diriges
a cada um deles, para realizar o próprio projeto
de vida e alcançar a felicidade. Mantém aberto

o seu coração aos grandes sonhos tornando-os
atentos ao bem dos irmãos.
Como o Discípulo amado, também eles
permaneçam ao pé da Cruz para acolher a tua
Mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam
testemunhas da tua Ressurreição e saibam
reconhecer-te vivo ao lado deles anunciando
com alegria que Tu és o Senhor.
Amém.
Papa Francisco

