Arquidiocese de Fortaleza
Encontro de Jovens com Cristo
Conselho Arquidiocesano EJC
FORMAÇÃO – OUTUBRO DE 2018
Por Uma Igreja em Saída
“Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela qual se encontra a viver na
terra. Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo
quando é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que prometem futuro e
impelem a nossa existência para a frente. ” (Papa Francisco – Mensagem para o Dia Mundial
das Missões de 2018)
“Nunca penses que não tens nada para dar, ou que não precisas de ninguém. Muita gente
precisa de ti. Pensa nisso! Cada um de vós pense nisto no seu coração: muita gente precisa
de mim. ” (Papa Francisco - Encontro com os jovens, Santiago – Santuário de Maipú,
17/I/2018)
“De facto, a missão renova a Igreja, revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e
novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece! ” (São João Paulo II - REDEMPTORIS
MISSIO)

Desde o Batismo somos chamados a sermos evangelizadores. E esse
chamado se renova a cada Eucaristia. Sermos chamados a fazer parte do Corpo de
Cristo é sermos chamados a uma inquietude, pois aquele que encontra Cristo
verdadeiramente não consegue se manter calado, inerte, pois esse encontro gera uma
alegria tão grande que extravasa, que não pode ser contida. E a cada Santa Missa
esse chamado se renova, sempre que o sacerdote nos fala “Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe! ”. Se o Senhor nos acompanha, nós o levamos conosco por
todo lugar por onde passarmos.
Nesse ano comemoramos 40 anos das Pontífices Obras Missionárias e a
Campanha Missionária de 2018, cujo tema é “Enviados Para Testemunhar o
Evangelho da Paz”, busca sensibilizar e despertar as vocações missionárias. A
imagem que está no cartaz de divulgação nos mostra uma ciranda com diversos
membros da nossa Igreja, aberta, significando o convite a participar dessa roda, a
comunicarmos o Evangelho da Paz em um mundo onde a vida vem perdendo a cor e
o significado. O lema da campanha, “Vos sois todos irmãos” (Mt 23, 8), traz a unidade
da nossa Igreja e nos lembra que a missão é para todos.
O hino da Jornada Mundial da Juventude de 2013 traz o convite de Cristo
para sermos missionários. E a Igreja precisa de jovens missionários, jovens que vão
até os confins da terra, até as periferias da sociedade. Mais do que as periferias
físicas, são as periferias existenciais que mais necessitam receber o chamado de
Jesus. As redes sociais, ao mesmo tempo em que aproximam as pessoas, também as
isolam e criam um novo conceito de periferia, uma nova necessidade e um novo local
de evangelização. Sejamos jovens de calça jeans, que bebem Coca Cola e navegam
na internet. Que chegam mais longe e gritam ao mundo sua fé no Cristo ressuscitado.
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Oração do Mês Missionário 2018
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
nós vos louvamos e bendizemos
pela vossa comunhão,
princípio e fonte da missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,
testemunhar com esperança,
um mundo de justiça e diálogo,
de honestidade e verdade,
sem ódio e sem violência.
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs,
seguindo Jesus Cristo
rumo ao Reino definitivo.
Amém.
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