
  

 
 

 

FORMAÇÃO 

 

“É preciso ouvir a voz de Jesus. Escutar a voz do Senhor, permitir que Ele, ao 
tocar na sua vida e falar ao seu coração, lhe dê um novo ânimo para viver.

 

Jovem, eu te digo, levanta

Em fevereiro deste ano, Papa Francisco escreveu uma carta, como 

mensagem, para a Jornada Mundial da Juventude, de 2022, que 

acontecerá em Lisboa - Portugal. 

Diocesana da Juventude deste ano, com tema “Jovem, eu te digo

te”.  

O tema faz parte do livro de Lucas, capítulo 07, onde Jesus ressuscita um 

servo, que é filho único de uma viúva. É preciso ter sensibilidade para 

a compaixão de Jesus ao tocar a mulher e dizer: “Não chores”. Voltando 

para nossa realidade, todas as vezes que nos desesperamos, Jesus 

também vem nos tocar. Você tem permitido ser tocado?

Após tocar a viúva, no versículo 14, Jesus aproximou

e os que o carregavam pararam. “Ele ordenou: ‘Jovem, eu te digo, levanta

te’.” Meditando a palavra de Deus, percebemos que muitas vezes em 

nossa caminhada é necessário parar, meditar e descansar. De fato, muitas 

vezes, é nossa fé que estamos levando no caixão, é nosso amor a Deus 

ou a nossa família. É necessário que, neste caixão, não le

Jesus nos presenteia, mas sim, todo pecado que vem nos manchar. 

Após parar, é necessário “ouvir” a voz de Jesus. 
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"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33

preciso ouvir a voz de Jesus. Escutar a voz do Senhor, permitir que Ele, ao 
tocar na sua vida e falar ao seu coração, lhe dê um novo ânimo para viver.

Canção Nova/2014.

Jovem, eu te digo, levanta-te! 

Em fevereiro deste ano, Papa Francisco escreveu uma carta, como 

mensagem, para a Jornada Mundial da Juventude, de 2022, que 

Portugal. A mesma tornou-se subsidio da Jornada 

Diocesana da Juventude deste ano, com tema “Jovem, eu te digo

O tema faz parte do livro de Lucas, capítulo 07, onde Jesus ressuscita um 

filho único de uma viúva. É preciso ter sensibilidade para 

a compaixão de Jesus ao tocar a mulher e dizer: “Não chores”. Voltando 

e, todas as vezes que nos desesperamos, Jesus 

também vem nos tocar. Você tem permitido ser tocado? 

Após tocar a viúva, no versículo 14, Jesus aproximou-se, tocou no caixão, 

e os que o carregavam pararam. “Ele ordenou: ‘Jovem, eu te digo, levanta

tando a palavra de Deus, percebemos que muitas vezes em 

necessário parar, meditar e descansar. De fato, muitas 

vezes, é nossa fé que estamos levando no caixão, é nosso amor a Deus 

ou a nossa família. É necessário que, neste caixão, não le

Jesus nos presenteia, mas sim, todo pecado que vem nos manchar. 

Após parar, é necessário “ouvir” a voz de Jesus.  

"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-34) 

 
preciso ouvir a voz de Jesus. Escutar a voz do Senhor, permitir que Ele, ao 
tocar na sua vida e falar ao seu coração, lhe dê um novo ânimo para viver.” 

Canção Nova/2014. 

Em fevereiro deste ano, Papa Francisco escreveu uma carta, como 

mensagem, para a Jornada Mundial da Juventude, de 2022, que 

se subsidio da Jornada 

Diocesana da Juventude deste ano, com tema “Jovem, eu te digo, levanta-

O tema faz parte do livro de Lucas, capítulo 07, onde Jesus ressuscita um 

filho único de uma viúva. É preciso ter sensibilidade para ver 

a compaixão de Jesus ao tocar a mulher e dizer: “Não chores”. Voltando 

e, todas as vezes que nos desesperamos, Jesus 

, tocou no caixão, 

e os que o carregavam pararam. “Ele ordenou: ‘Jovem, eu te digo, levanta-

tando a palavra de Deus, percebemos que muitas vezes em 

necessário parar, meditar e descansar. De fato, muitas 

vezes, é nossa fé que estamos levando no caixão, é nosso amor a Deus 

ou a nossa família. É necessário que, neste caixão, não levemos o que 

Jesus nos presenteia, mas sim, todo pecado que vem nos manchar.  



  

 
 

 

É preciso estar em sintonia

livre vontade, para escutar os 

é de dar sempre o melhor para nós. 

nossa humanidade, calando o desejo sincero de Deus em nossas vidas. 

Todas as vezes que agimos assim, tiramos Jesus do centro e tomamos o 

papel de Deus.  Com a fase 

com muito desespero, agonia e ansiedade. De repente, nossa fé foi 

colocada à prova. Mas o que Jesus deseja em seu íntimo é que 

nos calemos e voltemos o nosso olhar a sua misericórdia e fidelidade. 

Hoje e sempre, Jesus vem

tempo de Fé, é tempo de recomeço, discernimento e ação. Que Jesus 

possa ressuscitar a sua fé e para isso, você é a chave desse mistério

Deixe ser movimentado e usado por Ele.

 

 

  
 

sintonia com o Espírito Santo, e de coração aberto

para escutar os desígnios dele em nossa vida. Sua intenção 

é de dar sempre o melhor para nós.  Muitas das vezes paramos e ouvimos 

nossa humanidade, calando o desejo sincero de Deus em nossas vidas. 

Todas as vezes que agimos assim, tiramos Jesus do centro e tomamos o 

Com a fase que passamos após Covid-19, nos deparamos 

com muito desespero, agonia e ansiedade. De repente, nossa fé foi 

colocada à prova. Mas o que Jesus deseja em seu íntimo é que 

nos calemos e voltemos o nosso olhar a sua misericórdia e fidelidade. 

Jesus vem nos falar: Jovem, eu te digo, levanta

tempo de Fé, é tempo de recomeço, discernimento e ação. Que Jesus 

possa ressuscitar a sua fé e para isso, você é a chave desse mistério

e usado por Ele. 

Santo, e de coração aberto, por 

ida. Sua intenção 

Muitas das vezes paramos e ouvimos 

nossa humanidade, calando o desejo sincero de Deus em nossas vidas. 

Todas as vezes que agimos assim, tiramos Jesus do centro e tomamos o 

19, nos deparamos 

com muito desespero, agonia e ansiedade. De repente, nossa fé foi 

colocada à prova. Mas o que Jesus deseja em seu íntimo é que paremos 

nos calemos e voltemos o nosso olhar a sua misericórdia e fidelidade.  

nos falar: Jovem, eu te digo, levanta-te. É 

tempo de Fé, é tempo de recomeço, discernimento e ação. Que Jesus 

possa ressuscitar a sua fé e para isso, você é a chave desse mistério. 


