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FORMAÇÃO – ABRIL DE 2017 

 

REAFIRMAR A RESSUREIÇÃO DO SENHOR EM MEIO Á JUVENTUDE 

 

 “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!”  (Aclamação 
Memorial presente nas Orações Eucarísticas ao fim da Consagração.) 

 

”Cristo “bota fé” nos jovens e confia-lhes o futuro de sua própria causa: “Ide, fazei discípulos.” (Papa Francisco). 

 

Mas, atenção! Jesus não disse: se vocês quiserem, se tiverem tempo, mas: «Ide e fazei discípulos entre todas as 
nações». Partilhar a experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o Evangelho é o mandato que o Senhor confia a 

toda a Igreja, também a você. (Papa Francisco, JMJ 2013) 

 

 Muitos jovens perdem a dimensão da importância da Páscoa em decorrência da ciclicidade do anos 

litúrgicos. Ora, em nome da festa que se vive todo ano, muitas vezes perde-se a noção do EVENTO ÚNICO, 

FANTÁSTICO, INENARRÁVEL, SUBLIME, E ESSENCIAL À NOSSA SALVAÇÃO que foi A RESSURREIÇÃO DO 

SENHOR. Uma vez só, por toda a história, passado, presente e futuro, Cristo sofreu e morreu por nós, e nos deu o 

melhor presente: A SALVAÇÃO. A POSSIBILIDADE DE TER UMA VIDA ETERNA, SEM MAIS DOR, SOFRIMENTO 

OU INJUSTIÇAS, A POSSIBILIDADE DE VIVER ETERNAMENTE AO LADO DO PAI.  

 É importante que se diga: NINGUÉM MERECE A SALVAÇÃO. Ela nos foi dada, como um presente. Nada 

que você fizesse de tão bom seria suficiente para lhe alcançar a Salvação se ela não lhe tivesse sido dada por Cristo. 

Da mesma forma todos nós que viemos depois de Cristo já nascemos salvos, o que fazemos muitas vezes, ao pecar, 

é nos apartar da Salvação, renegá-la, virar as costas para Deus e seu projeto de amor para esse mundo. É por isso 

que ao nos arrepender e mudar verdadeiramente de atitude voltamos à condição inicial de salvação, como se nossos 

pecados não tivessem existido, tamanha é a misericórdia de Deus. 

 O presente já está dado. MAS, SERÁ QUE NÃO ESTAMOS SENDO INGRATOS A QUEM NOS OFERTOU 

TAMANHA BENÇÃO? Em nossa vida cotidiana ficamos constrangidos ao receber um presente que não podemos 

retribuir à altura. Imagine só a Salvação... O QUE PODERÍAMOS FAZER EM RETRIBUIÇÃO A TAMANHA GRAÇA? 

É o próprio doador do presente que nos diz: “Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei 

sempre convosco até ao fim dos tempos.” (Mt 28, 19-20); “Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós” 

(Jo 20, 21b), “e disse-lhes: Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos, ao 

terceiro dia; que havia de ser anunciada, em seu nome, a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, 

começando por Jerusalém.” (Lc 24, 46-47), “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” 

(MC 16, 15). 

 Ou seja: O QUE NOS É PEDIDO? QUE FALEMOS DO PRESENTE! DA SALVAÇÃO! Que anunciemos a 

todos (veja bem, não só aos que não conhecem Jesus, não só na África ou na Ásia, não só aos não-cristãos, MAS A 

TODOS) que Ele morreu por nós. Que a morte já não é mais o fim. Que uma vida eterna espera aqueles que o 

amarem, arrependerem-se de suas faltas, e viverem segundo seus ensinamentos.  
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 O que fazemos, contudo, em nossa vida cotidiana? NOS CALAMOS! Somos incapazes de um palavra de 

evangelização fora da Igreja, de falar para o irmão de Jesus, DE DIZER QUE ELE NOS AMA, QUE ELE NOS 

SALVOU. Estamos engessados dentro de nossos grupos e paróquias, falamos de Jesus entre os nossos, mas fora 

da Igreja RELIGIÃO NÃO SE DISCUTE. CLARO QUE SE DISCUTE! E que fique claro: para isso não é necessário 

brigar e nem perder nenhuma amizade. Mas TOMAR POSIÇÃO COMO CRISTÃO. Não negar a si mesmo. São 

Francisco de Assim já nos instruía: até calado é possível evangelizar, basta viver, MOSTRAR CRISTO NAS SUAS 

ATITUDES! Ou nas palavras dele mesmo: Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras 

 Jesus nos deixou uma lição dura sobre isso: “Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o 
negarei diante do meu Pai que está nos céus.” (Mt 10, 33). É importante também que saibamos: às vezes é preciso 
falar. É PRECIO TER CORAGEM DE NOS IDENTIFICARMOS COMO CRISTÃOS CATÓLICOS PARA O MUNDO, 
em todos os ambientes de nossa vida: Família, Escola, Faculdade, Trabalho, Grupo de amigos. EU SEI, EXISTE O 
MEDO DE SER JULGADO! De ser taxado como careta e retrógrado! Mas se você crê em Cristo de verdade não 
deveria ter mais VERGONHA DE RENEGAR QUEM LHE DEU A VIDA ETERNA? 

 O filme “Deus não está morto” conta a história de um jovem de que, apesar de todos os receios TEVE 
CORAGEM DE NÃO RENEGAR SUA FÉ, mesmo tendo tudo para fazê-lo, mesmo sendo mais fácil fazê-lo. O seu 
testemunho foi capaz de levar muitas outras pessoas a Deus. E VOCÊ? QUANTAS PESSOAS DEIXARAM DE SER 
TOCADAS PELA MENSAGEM SALVADORA DE CRISTO PELA FALTA DO SEU TESTEMUNHO? 

“Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem 
parece mais distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da Sua 

misericórdia e do Seu amor”. (Papa Francisco. Homilia da Missa de encerramento da JMJ 2013) 

“Ele lhe espera na humanidade de tantos jovens que vão lhe enriquecer com a sua amizade, lhe encorajar com o 
seu testemunho de fé, lhe ensinar a linguagem da caridade, da bondade, do serviço. Você também, querido jovem, 

pode ser uma testemunha jubilosa do seu amor, uma testemunha corajosa do seu Evangelho para levar a este 
nosso mundo um pouco de luz (Papa Francisco. Festa de Acolhida dos jovens na JMJ 2013). 

 

COMO TRABALHAR O TEMA: 

- EM ENCONTRÕES: Promover um Encontrão de Proclamação da Ressurreição de Jesus. Em local público (Praça, 
Rua, em frente à Igreja, etc.). Neste Encontrão proclamar de forma lúdica a Ressurreição do Senhor, com louvores, 
peças de teatro (que tal iniciar um grupo de teatro cristão na Paróquia, caso não possua?), Danças, enfim. Fazer um 
momento de Verdadeira Proclamação da Páscoa do Senhor. Pode-se reunir toda a Pastoral da Juventude (caso haja 
na paróquia) neste momento, ou convidar pastorais, movimentos e grupos diversos para apresentarem-se.  

- EM CÍRCULO: Assistir juntos ao filme “Deus não está morto”. Ao final, discutir: Eu teria coragem de proclamar em 
qualquer lugar e ocasião que Deus não está morto? Em que lugares ou momentos eu já fui impelido a calar-me e não 
proclamar minha fé? Eu considero Religião coisa que não se discute? Por quê? O que me impede de evangelizar? 
______________________________________________________________________________________________ 

Gostou das mensagens do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de 2013 que leu neste texto? 

Tenho uma sugestão de leitura pra você: 10 Propostas do Papa Francisco aos jovens na JMJ Rio 2013. 

Disponível em: http://multimedia.opusdei.org/pdf/pt/dez_propostas.pdf 

 


