
Subsídio de Preparação
Via-sacra Sinodal da Juventude 2020

“A juventude mora no coração da Igreja”

Orientações:

- A Via-Sacra Jovem reúne as diferentes expressões juve-
nis no Morro do Cristo, na cidade de Juiz de Fora, para 
refletir, meditar e celebrar a Via Dolorosa de Jesus na 
vida do jovem.
- É importante que este encontro juvenil seja divulgado 
em sua paróquia e que todos sejam motivados a partici-
par. Incentive também os jovens a participarem do “En-
contro Paroquial Juvenil”, subsídio de preparação para a 
Via-Sacra Jovem.
- Organize missões locais. Proponha ao seu grupo a      
realização de visitas porta-a-porta na comunidade, para 
escutar e convidar jovens que necessitam caminhar com 
Jesus.
- Distribua convites no final de cada missa, incentivando 
os jovens da sua paróquia a participarem do “Encontro 
Juvenil Paroquial”, uma oportunidade para fortalecer o 
acompanhamento dos jovens e não deixa-los desani-
mar, desafiando toda Igreja Jovem a assumir o compro-
misso com o nosso 2º Sínodo Arquidiocesano, uma Igre-
ja sempre em missão.

“Proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os 
telhados” 
(Mt 10, 27)

Encontro Juvenil Paroquial

1. Ambientação:
- Preparar o ambiente de forma aconchegante. Dispor 
uma mesa com toalha e sobre ela o cartaz da Via-Sacra 
Jovem, Bíblia, velas e flores.

2. Acolhida:
Acolha os jovens com entusiasmo. Fazer uma acolhida 
fraterna com música, dar as boas-vindas com alegria 
proporcionando um ambiente agradável para o encon-
tro. (Canto a escolher)

3. Oração inicial:
“Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso 
Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da Terra.
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com 
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. 
Amém! ”

4. Para início de conversa:
Os bispos, em Aparecida, disseram: “A Igreja deve cum-
prir sua missão seguindo os passos de Jesus e adotan-
do suas atitudes (cf. Mt 9,35-36). Ele, sendo o Senhor, 
fez-se servo e obediente até a morte de cruz (cf. Fl 2,8); 
sendo rico, escolheu ser pobre por nós (cf. 2 Cor 8,9), 
ensinando-nos o caminho de nossa vocação de discípu-
los e missionários. No Evangelho aprendemos a sublime 
lição de ser pobres seguindo a Jesus pobre (cf. Lc 6,20; 
9,58), e a de anunciar o Evangelho da paz sem bolsa ou 
alforje, sem colocar nossa confiança no dinheiro nem no 
poder deste mundo (cf. Lc 10,4 ss). Na generosidade dos 
missionários se manifesta a generosidade de Deus, na 
gratuidade dos apóstolos aparece a gratuidade do Evan-
gelho.” (DAp 31).

5. Deus nos fala:
Vamos nos deixar iluminar pela Palavra de Deus e acla-
mar o Evangelho em nosso meio. (Canto a escolher)
Leitura do Evangelho: Mateus 10, 26-33
Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: “Não te-
nhais medo dos homens, pois nada há de encoberto 
que não seja revelado, e nada há de escondido que não 
seja conhecido. O que vos digo na escuridão dizei-o à 
luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o 
sobre os telhados!
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas 
não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele 
que pode destruir a alma e o corpo no inferno!
Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No 
entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimen-
to do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa 
cabeça estão contados. Não tenhais medo! Vós valeis 
mais do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor dian-
te dos homens, também eu me declararei em favor dele 
diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, 
que me negar diante dos homens, também eu o negarei 
diante do meu Pai que está nos céus.

6. Trocando ideias:
Não deixemos que o medo impeça a proclamação da 
Boa Nova. As dificuldades não devem fazer calar a nossa 
voz. A mensagem libertadora de Jesus não pode correr 
o risco de ficar circunscrita a um pequeno grupo, como-
damente fechado dentro de quatro paredes, sem correr 
riscos, nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o 
mundo se constrói; mas é uma mensagem que deve ser 
proclamada com coragem, com convicção, com coerên-
cia, nas ruas e de cima dos telhados, a fim de mudar o 
mundo e tornar-se uma Boa Nova libertadora para to-
dos os jovens. Jesus faz um chamado aos jovens para 



ouvirem, conhecerem e viverem um projeto não de vida 
pessoal, mas um projeto de Salvação. Um chamado com 
o propósito de darmos bons frutos.
...o que escutais ao pé do ouvido...
O interessante é que para falar ao ouvido de uma pes-
soa é necessário estar perto, ser íntimo. A Igreja tem in-
timidade e ouve a voz do Senhor. Sem ouvir a voz do 
Senhor não temos nada a falar para a nossa juventude, 
que necessita ser íntima de Jesus. Somos portadores de 
uma mensagem de salvação, não somos donos desta 
mensagem, apenas mordomos, servos de Deus.
...proclamai-o sobre os telhados!
O evangelho é assunto público. Não permite ser man-
tido em segredo. Devemos tratar da “publicidade” da 
mensagem cristã. O evangelho não pode permanecer 
escondido, deve ser trazido à luz e anunciado aberta-
mente pelas ruas e sobre os telhados. Anunciar o Evan-
gelho é um privilégio, uma grande responsabilidade que 
temos diante de Deus. “Ai de mim, se eu não anunciar o 
evangelho!” (1Cor 9,16)
Jesus continua enviando jovens para espalhar o evange-
lho, todavia com determinação. 
A Igreja fiel ouve a voz do Senhor e tem esse compromis-
so em anunciar ao mundo o evangelho nas ruas e sobre 
os telhados. Está lançado o desafio. Cristo te chama para 
a missão. Não tenhamos medo de sermos diferentes e 
dizer para o mundo que Deus faz a diferença. Que nossa 
juventude possa se encorajar com a Palavra de Jesus: 
“não tenhais medo. ”

7. Bate papo Juvenil: 
Plenária. Grupos apresentam suas conclusões. 
- Com quais disposições os jovens são convidados a rea-
lizar a missão? Quais os nossos medos, dificuldades que 
nos impede de sermos discípulos missionários?
- De que maneira este Evangelho o (a) compromete? O 
que ele lhe pede? 

8. Oração final:
Façamos a oração pela vida das juventudes:
Senhor Jesus, tu és o Caminho. Em meio a sombras e 
luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos 
levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos. Fica co-
nosco, Senhor! Tu és a Verdade. Desperta nossas men-
tes e faz arder nossos corações, sedentos de justiça e 
santidade. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Fica 
conosco, Senhor! Tu és a Vida. Abre nossos olhos para 
Te reconhecermos no ‘partir o Pão’, sublime Sacramento 
da Eucaristia. Alimenta-nos com o Pão da Unidade, co-
laborando e participando do 2º Sínodo Arquidiocesano 
de Juiz de Fora, uma Igreja sempre em missão. Susten-
ta-nos em nossos sofrimentos, faz-nos solidários com os 
pobres, os oprimidos e excluídos. Faz-nos teus discípu-
los missionários. Fica conosco, Senhor! Amém.

9. Mãos na massa:
Com a Palavra de Deus na mente e no coração, o que 
você se propõe a vivenciar? 
- Escutar a vida da nossa juventude, indo ao encontro de 
suas realidades, oferecendo-os apoio e esperança.
- Refletir o projeto “Pastoral Juvenil – Identidade e Hori-
zontes” e buscar caminhos para coloca-lo em prática em 
sua comunidade paroquial.

10. Sites:
- Documento nº 85 da CNBB – “Evangelização da juven-
tude: desafios e perspectivas pastorais”, em formato de 
apresentação em Power Point. É o principal elemento de 
estudo da Igreja do Brasil sobre a juventude. 
Acesse: www.cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/ju-
ventude . 
- Jovens Conectados – Comissão Episcopal para a Juven-
tude CNBB: espaço que articula, convoca e propõe orien-
tações para a evangelização da juventude, respeitando o 
protagonismo juvenil, a diversidade dos carismas, a or-
ganização e espiritualidade para a unidade das forças ao 
redor de algumas metas e prioridades comuns. 
Acesse: www.jovensconectados.com.br .

Sugestões:
• Experiência Missionária: a comunhão a serviço da Mis-
são! Revise as diversas ações missionárias da paróquia e 
incentive os jovens a conhecerem outros jovens, indo ao 
encontro da realidade juvenil paroquial. 
• Celebração de envio das Juventudes para a Via-Sacra 
Jovem: Organizar o envio dos jovens e adultos que par-
ticiparão da Via-Sacra Jovem em Juiz de Fora no dia 08 
de março de 2020 (2º Domingo da Quaresma). Segue 
programação:
08h – Acolhida Igreja Nossa Senhora de Fátima (próxima 
a UFJF)
08h30 – Missa (Dom Gil Antônio Moreira)
09h30 - Via–Sacra em direção Morro do Cristo
12h – Lanche Partilhado

   

Oração do 2° Sínodo Arquidiocesano
Senhor,

Estamos vivendo o 2° Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora, uma Igre-
ja sempre em missão. Vimos pedir a luz, a força, a sabedoria para este 
momento tão importante para o crescimento de nossa vida eclesial. 

Queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças concedidas nestes 10 
anos que se passaram desde o 1° Sínodo.

Aumentai em nós o ardor missionário nos três campos de nossa ação 
pastoral: território da Arquidiocese com suas 37 cidades e 91 paroquias, 

a Diocese de Óbidos, no Estado do Pará e o Haiti.
Despertai em nossas crianças, jovens e adultos um grande amor ao 

pedido de Jesus: Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados 
(cf. Mt. 10,27). Alimentai em todos nós, o propósito de sermos sempre 
uma Igreja em saída. Dai-nos a santa coragem de, humildemente, cha-
mar à conversão os que andam afastados ou nos caminhos do erro e 

da perdição. Ó Maria Santíssima, Serva fiel e bondosa, volvei para nós os 
vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas atividades deste novo 

período.
Santo Antônio, nosso Padroeiro, rogai a Deus por nós.

Amém


