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APRESENTAÇÃO

30 anos de Dia Nacional da Juventude! 
Se hoje ainda temos grandes desafios para 
a abertura de espaços de diálogo e escuta 
das juventudes, imagina há trinta anos? Essa 
celebração contribuiu não só para trazer à 
tona o rosto da juventude engajada e com-
prometida com o Reinado de Deus, mas tam-
bém para gritar de forma criativa os clamores 
emergentes! Assim nossos grupos de jovens 
diziam: estamos aqui e, como “profetas da es-
perança” apresentamos nossa sede! Será que 
conseguimos perceber que muitas das con-
quistas alcançadas pelos jovens nos últimos 
tempos não vieram de graça? Percebemos 
que foram frutos de muita luta e articulação? 
E nesse processo o DNJ contribuiu muito! 
O DNJ nos ajuda a enxergar o jovem como 
protagonista de uma cultura de paz e da cul-
tura do O “bem viver”.  Assim, nossos jovens 
se aproximam dos temas tratados pelo Papa 
Francisco. E no DNJ tudo aquilo que estava 
“debaixo do candeeiro” vem à luz. O DNJ em 
nossa diocese tem uma característica bem 
celebrativa, mas também de manifestação 
das sementes ocultas que no outono não são 
tão percebidas. Mas a primavera chega! Sim, 
o DNJ é uma primavera! 

Padre Tiãozinho

RODA DE CONVERSA I 
SAMARIAS JUVENIS: REALIDADE DE 
VIOLÊNCIA E SINAIS DE ESPERANÇA

1. Preparando o ambiente
Ambientar o local do encontro com fotos e 
imagens de diferentes conflitos, sofrimentos  
situações de violência (simbólica, psicológi-
ca, financeira, doméstica, sexual, midiática)  
entre outros conflitos que a juventude tem vi-
venciado atualmente. Colocar também uma 
cruz no centro junto à Palavra de Deus, um 
terço, uma vela. Preparar também óleo per-
fumado que deverá também compor a am-
bientação. 

2. Acolhida
A coordenação deve aguardar os jovens na 
porta e acolher os jovens com um abraço. 
Após a chegada de todos iniciar com a ora-
ção de São Francisco. 

3. Para começo de Conversa 
Ser jovem é um desafio, ser jovem brasileiro, 
ser jovem latino-americano é um desafio. O 
primeiro desafio que a juventude brasileira 
vive é o de sobreviver, o maior índice de ge-
nocídio do mundo se localiza no Brasil, a ju-
ventude (de 12 a 29 anos) no Brasil é a faixa 
etária, o grupo social, que mais é assassinado. 
Então, em primeiro lugar, ser jovem no Bra-
sil tem esse desafio. Ser jovem católico, nesse 
contexto de extermínio da juventude, de per-
da de direitos, de destruição social, política, 
econômica que o país passa, é ser um jovem 
esperançoso, capaz de perceber na juventu-
de, nos seus pares, a partir do  Evangelho, 
uma relação possível de transformação social, 
de mudança desse quadro de extermínio, de 
vida nova. Então, ser jovem católico é ser um 
jovem esperançoso, um jovem que também 
luta, que precisa alcançar e construir seu es-
paço dentro do mundo eclesial, das comuni-
dades. Ser jovem é um desafio de dizer que 
existe, de ser sujeito, protagonista e autor de 
seus processos também dentro da Igreja. 
Além do genocídio, quais outros sinais de 
violência podem perceber no meio juvenil? 
Como os jovens tem vivido diante de tantos 
sinais de violência? Quais as esperanças dian-
te da realidade em que vivemos?
Como jovem que você é, como tem vivenciado 
diante de tantos sinais de violência? Quais as es-
peranças diante da realidade em que vivemos?

4. Dinâmica

Objetivos:
1. Organizar informações sobre os desafios 
do jovem atualmente.
2. Desenvolver a expressão oral, o raciocí-
nio, o espírito de cooperação e socialização.
3. Sintetizar ideias e fatos.
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Passos:
1. Formar 3 pequenos grupos.
2. O coordenador distribui aos grupos te-
mas para serem discutido diante da reali-
dade, para ser debatidos (violência física e 
psicológica; Extermínio (assassinatos) de 
jovens; Respeito).
3. Cada grupo deve discutir e sintetizar as 
ideias sobre tema.
4. Elaboração das notícias para apresenta-
ção, de forma bastante criativa.
5. Apresentação do jornal ao grupão.

5. A luz da palavra - Texto Bíblico - Jo 4,1-42
Canto de aclamação:

Tua Palavra é lâmpada para meus pés Senhor, 
Lâmpada para meus pés Senhor, Luz para 
meu caminho.  
Lâmpada para meus pés Senhor, Luz para 
meu caminho.  (Bis)

6. Trocando ideias - Encontro e diálogos 
sobre a vida e o cotidiano
“Entre Jesus e a mulher criou-se um clima novo, 
mais humano e real. Jesus expressa seu de-
sejo íntimo:  “Se conhecesses o dom de Deus”, 
se soubesses que Deus é dom que se oferece 
a todos como amor salvador… Mas a mulher 
não conhece nada gratuito. A água tem que 
ser extraída do poço com esforço. O amor de 
seus maridos foi se apagando, um depois do 
outro. Quando ela ouve falar de uma “água” que 
acalma a sede para sempre, de um “manancial” 
interior, que “jorra”  dando fecundidade e vida 
eterna desperta na mulher, o anseio da vida 
plena que habita em todos nós: “Senhor, dá-me 
dessa água”. De Deus pode-se falar com qual-
quer pessoa, se compartilhamos nossa sede de 
felicidade superando nossas diferenças: se pro-
fetas e dirigentes religiosos pedem de beber às 
mulheres, descobriremos entre todos que Deus 
é amor e só Amor” (Pagola).
É possível aproximar o texto a realidade que 
nós jovens temos vivido atualmente?
“Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê?

A gente não quer só comida, 
A gente quer comida, diversão e arte.  
A gente não quer só comida,
A gente não quer só comer, 
A gente quer comer e quer fazer amor. 
A gente não quer só comer, 
A gente quer prazer pra aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro, 
A gente quer dinheiro e felicidade. 
A gente não quer só dinheiro, 
A gente quer inteiro e não pela metade
Desejo, 
Necessidade e vontade, 
Necessidade e desejo.”

A música dos Titãs nos provoca a reflexão so-
bre a fome e a sede. Você tem fome de quê? 
Você tem sede de quê? Comida e desejo se 
juntam na vida diária. Desejo de comida. Ne-
cessidade e desejo são situações que se mistu-
ram no cotidiano. Os encontros que queremos 
promover deveriam ser motivados pelo dese-
jo e pela fome de satisfazer nossa vida não pela 
metade, mas por inteiro, com dignidade.
O texto de Jo 4 nos ilumina neste movimen-
to que promove encontros. Comida e água 
se misturam no diálogo cotidiano-teológi-
co de Jesus e da mulher. São elementos do 
cotidiano. Jesus tem sede, mas, ao desen-
volver sua fala, articula o seu discurso sobre 
a água usando uma linguagem metafórica.
A mulher lida com a água a partir de sua ex-
periência prática. Sua linguagem se de-
senvolve em nível de preocupações diárias 
concretas. No imaginário da mulher, a água 
serve para matar a sede. São duas relações 
diferenciadas com as concepções e cons-
truções do simbólico e do imaginário.
Necessidade e desejo aqui se desencontram. 
Jesus tem sede e a mulher explicita o conflito, a 
barreira que há entre ambos para a prática da 
solidariedade. Necessidade e vontade se desen-
contram no corpo de Jesus. Ele senta para des-
cansar. Está cansado e com sede. Mas a mulher 
quer falar do conflito, antes de tudo. Seu cansaço 
e sua sede precisam esperar pela sede de fala da 
mulher. E Jesus aceita o desafio proposto por ela.
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7. Fazendo a diferença
A mulher se transforma após este encontro-
-diálogo. Sua confissão de fé vem a seguir. Ela 
reconhece Jesus como profeta e como Mes-
sias. Diálogos sempre são transformadores. 
Sempre são motivadores de novas temáticas. 
Importa que as posturas sejam provocadoras 
de diálogo, de abertura, de acolhida para que 
as temáticas que britam a realidade encon-
trem lugar de reflexão em nossos grupos.
Diante do ritmo e a velocidade das transfor-
mações ocorridas atualmente é preciso «re-
cuperar certo sentido de pausa e calma», o 
que «requer tempo e capacidade de fazer 
silêncio para escutar”. A capacidade de ou-
vir, acolher e dialogar são apontadas por 
Papa Francisco, como “Vida a serviço de um 
autêntico encontro com o próximo e por 
meio dele nos encontramos com Cristo”.
Temos necessidade também de ser pacien-
tes, se quisermos compreender aqueles 
que são diferentes de nós: uma pessoa se 
expressa plenamente, não quando é sim-
plesmente tolerada, mas quando sabe que 
é verdadeiramente acolhida. Assim nosso 
gesto concreto será: Fazer a experiência de 
escutar verdadeiramente uns aos outros, 
ver o mundo com olhos diferentes. 
Para marcar este compromisso, vamos un-
gir uns aos outros com óleo perfumado, 
onde o perfume simboliza Cristo que deve-
mos levar ao nosso próximo nesta semana. 

8. Encerramento 
Que nosso grupo de base seja um espaço rico 
de humanidade, uma rede de pessoas humanas 
seguindo o caminho para a civilização do amor. 
Todos: Ouvi Deus de amor, nosso clamor! 
“Pedimos com insistência que a Civilização 
do Amor logo seja realidade entre nós.”
Que os jovens possam fazer verdadeira-
mente o encontro com Deus, assim como 
a Samaritana encontrou com Jesus e não 
fazer com que a experiência deste encon-
tro fique fechada em nós mesmos, e que 
possamos levar nosso testemunho a todos 
àqueles que necessitarem. 

Todos: Ouvi Deus de amor, nosso clamor! 
“Pedimos com insistência que a Civilização 
do Amor logo seja realidade entre nós.”

(Preces espontâneas)
Todos: Ouvi Deus de amor, nosso clamor! 
“Pedimos com insistência que a Civilização 
do Amor logo seja realidade entre nós.”

Oração: Que a nossa vida seja azeite perfu-
mado pela dor e vinho bom pela alegria. Que 
a nossa luminosidade não derive de truques 
ou efeitos especiais, mas de nos fazermos 
próximos daqueles que encontrarmos ne-
cessitando de ajuda pelo caminho. Amém!

9. Sinais de Esperança: Mensagem do Papa 
Francisco dos jovens Brasileiros
“Meus queridos e minhas queridas jovens, 
tenho muita esperança em vocês que dão 
testemunho com as suas vidas desse Cris-
to libertador. Esse Cristo que “olhou ao jo-
vem com misericórdia e o amou”, a Igreja 
também ama vocês e por isso os peço que 
não se deixem abater pelas coisas que pos-
sam chegar a ouvir da juventude, em todo 
tempo histórico se falou pejorativamente 
dos jovens, mas também em todo tempo 
foi essa mesma juventude que dava teste-
munho de compromisso, fidelidade e ale-
gria. Nunca percam a esperança e a utopia, 
vocês são os profetas da esperança, são o 
presente da sociedade e da nossa amada 
Igreja e por sobre todo são os que podem 
construir uma nova Civilização do amor. Jo-
guem a vida por grandes ideais. Apostem 
em grandes ideais, em coisas grandes; não 
fomos escolhidos pelo Senhor para coisi-
nhas pequenas, mas para coisas grandes! 
Que o bom Deus abençoe sempre seus pas-
sos e seus sonhos e que a Nossa Senhora 
aparecida os cubra sempre com o seu man-
to sagrado. Com minha benção apostólica. 
+ Francisco Vaticano, 21 de Janeiro – Dia de 
Santa Inês – de 2015.”
(Trecho da carta encaminhada aos jovens por 
meio do 11º Encontro Nacional da Pastoral da 
Juventude)



5

RODA DE CONVERSA II
JESUS:  PROFETA DA PAZ (JULGAR)

1. Preparando o ambiente
Organizar o ambiente do encontro disponi-
bilizando as cadeiras em círculo e ambientar 
o centro com um pano (branco), Bíblia, velas, 
flores, fotos e imagens que retratem a paz. 
Sonoro: música “Dias Melhores”(Jota Quest)

2. Acolhida
Durante a acolhida pedir para que todos 
unam suas mãos e façam memória de to-
das as situações de violência, sofrimento e 
conflitos. Em seguida um ou uma jovem faz 
a leitura da letra da música Deus nos aben-
çoe, Deus nos dê paz (Zé Vicente)

Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz.
A paz que só o amor é que nos traz. 
A paz na nossa vida, no nosso coração e a 
benção para toda criação.
A paz na nossa casa nas ruas, no país e a ben-
ção da justiça que Deus quis.
A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou e 
a benção do conforto a quem chorou.
A paz entre as igrejas e nas religiões e a ben-
ção da irmandade entre as nações.
A paz pra toda Terra e a terra ao lavrador e a 
benção da fartura e do louvor.

3. Para começo de conversa
Jesus Cristo em sua missão ministerial é o 
maior exemplo de defensor dos Direitos 
Humanos, dentre elas a dignidade humana, 
através da igualdade entre as pessoas, sem 
nenhuma espécie de discriminação; exigia 
atenção as crianças – “na verdade vós digo, 
que quantas vezes vós fizestes a um destes 
meus irmãos, mais pequeninos, a mim é que 
o fizestes”, “é dos pequeninos o reino dos 
céus”-, aos idosos e aos enfermos, predicava 
a justiça verdadeira, o direito sagrado de ir e 
vir; falava também da liberdade de expressão, 
alertando: “não só de pão vive o homem, mas 
de toda a palavra que sai da sua boca”.

Papa Francisco destacou os direitos humanos 
em audiência com embaixadores no começo 
deste ano e constatou que, após 70 anos do do-
cumento – que se completam agora em 2018 
– , muitos direitos fundamentais ainda são viola-
dos, primeiramente o direito à vida, à liberdade 
e à inviolabilidade de cada pessoa humana. Ele 
ressalta que esses direitos não são lesados ape-
nas pela guerra ou violência, mas por formas 
mais sutis, como o descarte de crianças antes 
mesmo de nascer; ou dos idosos, considerados 
um peso; a violência contra a mulher, mesmo 
dentro da própria família, e o tráfico de pessoas. 
“Defender o direito à vida implica também tra-
balhar ativamente pela paz, reconhecida uni-
versalmente como um dos valores mais altos 
que se deve procurar e defender”, disse.
Por uma cultura de paz e não violência, cada 
um e cada uma deve se comprometer – em 
sua vida diária, em sua família, no seu tra-
balho, na sua comunidade, na sua região e 
no país, a: Respeitar a vida e a dignidade de 
cada pessoa, sem discriminação ou precon-
ceito;   rejeitar a violência sob todas as for-
mas;  defender a liberdade de expressão e a 
diversidade cultural; respeitar os princípios 
democráticos, de modo a construir novas 
formas de solidariedade visando o fim da ex-
clusão, da injustiça e da opressão política e 
econômica e promover um comportamento 
de consumo responsável   pela preservação 
do equilíbrio da natureza do planeta.

4. Dinâmica
O Moderador orienta que é preciso fazer os 
gestos indicados cada vez que na história 
aparecer as seguintes palavras: AMOR:  Um 
abraço - PAZ:  aperto de mão - GARRA: tro-
ca de lugar - SORRISO: gargalhada - BEM-
-VINDOS: bate palmas
(Obs. Para Facilitar, caso necessário, pode-se 
fazer um cartaz com as indicações acima)

O JOVEM CHAMADO AMOR
Era uma vez um jovem chamado AMOR.
AMOR sonhava sempre com a PAZ.
Em um certo dia, descobriu que a vida 
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só teria sentido quando ele descobrisse 
a PAZ, e  foi
justamente nesse dia que o  AMOR  saiu à 
procura
da PAZ.  Chegando ao colégio onde ele es-
tudava,
encontrou seus amigos que tinham 
um SORRISO 
nos lábios e foi nesse momento que 
o AMOR
começou a perceber que o  SORRISO  dos 
amigos
transmitia a PAZ, pois sentiu que a PAZ 
existe no interior de cada um de nós, mas 
para isso,
basta saber dar um  SORRISO. E nesse ins-
tante, com os seus 
pensamentos a vagar, a turma gritou bem forte,
AMOR, AMOR,  você encontrou a  PAZ  que 
procuravas?
AMOR  respondeu com muita  GARRA: sim, 
encontrei a PAZ 
pois ela existe em cada um, basta saber dar 
um SORRISO. Então,
 todos vocês que têm AMOR, traga a PAZ, o 
SORRISO
e a GARRA para junto de nós.
Dê também um SORRISO bem bonito e se-
jam BEM-VINDOS!

5. A luz da palavra - Texto Bíblico – Ma-
teus 5 (1-12)
Canto de aclamação 
Eu vim para escutar.
Tua palavra. Tua palavra. Tua palavra de 
amor. (bis)
Eu gosto de escutar.
Eu quero entender melhor.
O mundo inda vai viver.

6. Trocando Ideias 
- Qual diagnóstico fazemos sobre nossa so-
ciedade em relação a paz?
- Quais os maiores motivos de violência nos 
últimos tempos? 
- Seguindo os passos de Jesus, como pode-
mos contribuir para com a paz?

7. Fazendo a Diferença (Gesto Concreto)
Abraço Grátis – Motivar os jovens a distri-
buírem abraços grátis em algum local que  o 
grupo escolher (exemplo, praça, asilo, casas 
que acolhem crianças ou outro). De forma di-
nâmica façam cartazes escrito “abraço grátis” 
e se vistam com sorriso e alegria no coração.

8. Preces
Todos: Fazei-nos instrumentos de vossa paz.
- Senhor, dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos irmãos e 
irmãs. Inspirando-nos  palavras e ações para 
confortar os desanimados e oprimidos.
- Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo 
seus mandamentos nos empenhamos leal-
mente no serviço aos que necessitam.
- Senhor, que possamos ser igreja viva, levan-
do Luz onde há trevas, que possamos ser sinal 
de vida obstruindo todas forças contrárias.
- Senhor, que possamos respeitar a vida do 
próximo, defendendo o direito a vida, rejei-
tando a violência e semeando  sonhos e amor.
- Que nunca nos falte ânimo para lutar e 
prosseguir na jornada para a qual o senhor 
nos escolheu. 

(preces espontâneas)

7. Oração 
Todos: Senhor, fazei de mim um instru-
mento da Vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a es-
perança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Pai Nosso, Ave-Maria e Glória.

Sugestão para aprofundamento
- João PP. XXIII: Carta encíclica Pacem in Terris
- Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos - ONU



RODA DE CONVERSA III
CONSTRUINDO A CIVILIZAÇÃO

DO AMOR ATRAVÉS DO BEM VIVER

1. Preparando o ambiente
Ao centro do círculo, utilizar velas brancas (prefe-
rencialmente maiores), tecidos claros e imagens de 
grandes profetas da paz: Jesus de Nazaré, Martin Lu-
ther King, Dorothy Stang, Nelson Mandela, Madre Te-
resa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Mendes...

2. Acolhida
A acolhida se dará por meio da saudação da 
paz e uma oração de memória. O/a mediador/a 
deve provocar o grupo a trazer as lembranças 
das últimas rodas de conversa e dizer o que elas 
provocaram em seu coração.

3. Para começo de conversa 
- Ouvir e rezar a seguinte canção:
Uma só será a mesa
Campanha da Fraternidade
1. Quando os pés o chão tocarem 
Para a dança começar; 
Quando as mãos se entrelaçarem 
Vida nova há de brotar. 
 
2. Toma, ó Pai, o amor perfeito 
Pelo rio, a mata, a flor... 
Que o índio traz no peito: 
É louvor ao Criador! 
 
Uma só será a mesa, 
Terra-mãe será o altar. 
O sustento, a natureza, 
Em milagres, vai nos dar!

3. Eis aqui, Senhor, as dores 
Deste Cristo-Povo-Irmão. 
Sejam hinos seus clamores 
Na defesa de seu chão. 
 
4. Nova Terra nós sonhamos 
Onde todos têm lugar. 
Os direitos nós buscamos: 
Vida, pão, respeito, lar... 

5. Povos todos, terra inteira 
Te pertencem, ó Senhor! 
Que os males e as fronteiras 
Dêem lugar ao Pleno Amor

- Propor a leitura dos seguintes trechos da Men-
sagem para o 50º Dia Mundial da Paz/2017 do 
Papa Francisco:
“A violência não é o remédio para o nosso 
mundo dilacerado. Responder à violência com 
a violência leva, na melhor das hipóteses, a 
migrações forçadas e a atrozes sofrimentos, 
porque grandes quantidades de recursos são 
destinadas a fins militares e subtraídas às exi-
gências do dia-a-dia dos jovens, das famílias 
em dificuldade, dos idosos, dos doentes, da 
grande maioria dos habitantes da terra. No 
pior dos casos, pode levar à morte física e espi-
ritual de muitos, se não mesmo de todos”
“O próprio Jesus viveu em tempos de violên-
cia. Ensinou que o verdadeiro campo de bata-
lha, onde se defrontam a violência e a paz, é 
o coração humano: «Porque é do interior do 
coração dos homens que saem os maus pen-
samentos» (Marcos 7, 21). Mas, perante esta 
realidade, a resposta que oferece a mensagem 
de Cristo é radicalmente positiva: Ele pregou 
incansavelmente o amor incondicional de 
Deus, que acolhe e perdoa, e ensinou os seus 
discípulos a amar os inimigos (cf. Mateus 5, 44) 
e a oferecer a outra face (cf. Mateus 5, 39)”.
“É um desafio a construir a sociedade, a comu-
nidade ou a empresa de que são responsáveis 
com o estilo dos obreiros da paz; a dar provas 
de misericórdia, recusando-se a descartar as 
pessoas, danificar o meio ambiente e querer 
vencer a todo o custo. Isto requer a disponi-
bilidade para «suportar o conflito, resolvê-lo 
e transformá-lo no elo de ligação de um novo 
processo». Agir desta forma significa escolher 
a solidariedade como estilo para fazer a histó-
ria e construir a amizade social. A não violência 
ativa é uma forma de mostrar que a unidade é, 
verdadeiramente, mais forte e fecunda do que 
o conflito. No mundo, tudo está intimamente 
ligado. Claro, é possível que as diferenças ge-
rem atritos: enfrentemo-los de forma constru-

7
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tiva e não violenta, de modo que «as tensões 
e os opostos [possam] alcançar uma unidade 
multifacetada que gera nova vida», conservan-
do «as preciosas potencialidades das polarida-
des em contraste».”
Texto completo em: http://w2.vatican.va/con-
tent/francesco/pt/messages/peace/documents/
papa-francesco_20161208_messaggio-l-gior-
nata-mondiale-pace-2017.html
* Dica: propor uma leitura dinamizada ou impri-
mir trechos e pregar pela sala da reunião.

4. Dinâmica
- O/a mediador/a apresentará algumas pro-
postas de construção de um caminho de 
cultura do bem-viver que esteja em sintonia 
com a música ouvida. Os/as participantes de-
verão votar, a cada proposta, se concordam 
ou não com essa ação. Ao final, o grupo deve 
debater os temas.
a. Flexibilizar o posse de armas: o cidadão 
deve ter o direito de possuir uma arma de 
fogo em casa para defender-se quando ne-
cessário.
b. Combater o uso de armas de fogo apli-
cando a legislação vigente e construir uma 
cultura de não violência: com mais armas, a 
chance de aumento da violência aumenta.
c. Aumentar o número de presídios e utili-
zar métodos rigorosos de castigo aos con-
denados como forma de vingança social 
pelo mal que eles fizeram às famílias.
d. Investir em métodos de ressocialização, 
como as APAC’s, presentes em Perdões e 
Campo Belo, onde os condenados traba-
lham, estudam e têm um atendimento de 
modo a reinseri-los na sociedade. Isso evita 
com que voltem a praticar crimes e respeita 
o que diz a Constituição.
e. Prender usuários de drogas, pois eles 
provocam desordem na sociedade e são 
uma ameaça aos cidadãos.
f. Investir em centros de recuperação, como 
o Centro Beija-Flor, instalado em Olivei-
ra, considerando a dependência química 
como uma doença que precisa de trata-
mento.

g. Discutir o preconceito contra mulheres, 
LGBT’s, negros e outros grupos minoritários 
a fim de promover uma cultura de respeito 
e promoção de direitos.
h. Desconsiderar a luta das minorias, pois o 
preconceito é “mimimi”.
- Após apresentar as propostas e votação o 
mediador deve provocar o debate, conside-
rando que a cultura de paz é um caminho de 
difícil jornada, mas que deve estar baseado 
nos ensinamentos de Jesus. Quais as propos-
tas são alinhadas ao que Ele ensina? Como 
podemos construir esse caminho?

* Dica: Confeccionar pequenos cartazes com 
as propostas.

5. À luz da palavra 
Como Pastoral da Juventude, centramos 
nossa vivência e nossas atitudes no exem-
plo/projeto de Jesus Cristo. Por isso, é impor-
tante lançar luz sobre o debate, também a 
partir d’Ele. 

Leitura do Evangelho de São Mateus, capí-
tulo 5, versículos de 1 ao 12.

6. Trocando ideias
- O que é a Paz? Como a entendemos?
- Quais são nomes de pessoas que repre-
sentam a paz para nós?
- Quem são os promotores da paz em nos-
sas cidades?
- O Reino de Deus combina com a violên-
cia? Conseguiremos a paz usando violência 
para combater a violência?
- Como nosso grupo de jovens pode agir 
para a construção de uma cultura de paz e 
do bem-viver?

7. Fazendo a diferença 
- O mediador apresentará dados sobre o 
método APAC. Para que não fique cansativo, 
os organizadores da reunião devem estudar 
um pouco os anexos a seguir e apresenta-
-los de modo objetivo. A partir disso, propõe 
ao grupo uma visita à APAC mais próxima, a 



um presídio comum ou a alguma instituição 
de recuperação de dependência química, 
como Centro Beija-Flor de Oliveira.

A APAC - Dupla finalidade
A APAC nasce em 1972, na cidade de São 
José dos Campos - SP, através de um grupo 
de voluntários cristãos, sob a liderança do 
advogado e jornalista Dr. Mário Ottoboni, 
no presídio Humaitá, para evangelizar e dar 
apoio moral aos presos. A inexperiência no 
mundo do crime, das drogas e das prisões 
proporcionou a criação de uma experiência 
revolucionária. A sigla significava Amando 
o Próximo Amarás a Cristo.
No ano de 1974, a equipe que constituía 
a Pastoral Penitenciária, concluiu que so-
mente uma entidade juridicamente orga-
nizada seria capaz de enfrentar as dificul-
dades e as vicissitudes que permeavam o 
dia a dia do presídio e assim foi instituída 
a APAC - Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados, uma entidade ju-
rídica sem fins lucrativos, com o objetivo 
de auxiliar a Justiça na execução da pena, 
recuperando o preso, protegendo a socie-
dade socorrendo as vítimas e promoven-
do a Justiça restaurativa.
Portanto, a APAC (Associação de Assistên-
cia aos Condenados), entidade juridica-
mente constituída, amapara o trabalho da 
APAC (Amando o Próximo, Amarás a Cristo), 
Pastoral Penitenciária, e também de outras 
Igrejas Cristãs junto aos condenados, res-
peitando, pois, a crença de cada um, de 
acordo com as normas internacionais e na-
cionais sobre direitos humanos.
Uma ampara a outra, apesar de distintas. É 
a jurídica que garante a espiritual, e a espri-
tual, a jurídica. Ambas têm a mesma finali-
dade: ajudar o condenado a se recuperar e 
se reintegrar no convívio social.
Fonte: http://www.fbac.org.br/index.php/
pt/como-fazer/apac-o-que-e
Aplicado atualmente em 43 cidades bra-
sileiras, o método alternativo de ressocia-
lização chamado Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados (Apac) tem 
índice de reincidência de 30%. Nas prisões 
tradicionais, o número sobe para 90%, se-
gundo a Fraternidade Brasileira de Assis-
tência aos Condenados (FBAC).
Fonte: https://www.conjur.com.br/2017-abr-19/
prisoes-metodo-apac-indice-reincidencia-tres-
-vezes-menor

8. Preces
Resposta: Jesus, profeta da paz, ouvi-nos.
- Senhor da Vida, faça com que sejamos 
jovens comprometidos/as com os direitos 
humanos, sabendo da importância de de-
fender os mais fracos e promovendo uma 
cultura de paz, rezemos.
- Senhor da Justiça, ilumine nossa socie-
dade para que ela não seja enganada pelo 
desejo de vingança e busque sempre a re-
paração dos erros e a promoção da fraterni-
dade, rezemos.
Senhor do Amor, nos inspire a lutar pela 
construção do seu Reino, nos ajudando a 
ter a coragem evangélica de amar os que 
nos perseguem, rezemos.

9. Oração
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.

*Dica: o grupo pode preparar uma oração da 
paz específica.

ANEXOS E DICAS DE LEITURAS COMPLE-
MENTARES

SITES:
http://www.fbac.org.br/ - SITE DAS APACS 
DO BRASIL
https://nacoesunidas.org/direitoshuma-
nos/ - O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS? 
TEXTO DA ONU

FILMES:
DESCALÇO SOBRE A TERRA VERMELHA – 
História de Dom Pedro Casaldáliga
http://tvbrasil.ebc.com.br/descalcosobrea-
terravermelha
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ROTEIRO CELEBRATIVO DNJ 2018 

Ambientação:  sugerimos que o grupo se 
organize em círculo, tendo  como centro a 
palavra de Deus, podem ornamentar o lugar 
com velas, flores, retratos e imagens sobre 
casos de violência, blusas, frases e bandei-
ras que também  remetam a cultura de paz!  
 
MANTRA
O REINO DE DEUS É PAZ E JUSTIÇA, E 
GOZO NO ESPÍRITO SANTO, CRISTO VEM 
ABRIR EM NÓS AS PORTAS DO TEU REINO. 

ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir Senhor, (bis)  
Cante essa minha boca sempre o seu lou-
vor! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor. (bis)
Ele é nossa força, Deus libertador. (bis) 
- Venham, exultemos todos no Senhor, (bis) 
A proclamar seu reino, ele nos chamou! (bis) 
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis) 
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje, nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória a Trindade Santa, Glória ao Deus 
bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Dos que promovem a paz, a Deus louvação. (bis)
 
RECORDAÇÃO DA VIDA
Vamos recordar de todos os momentos em 
que não conseguimos praticar a cultura da 
paz, por todos os momentos que como jo-
vens não conseguimos denunciar as inú-
meras formas de violência que vivenciamos 
na nossa sociedade, principalmente aquela 
que não reconhecemos como violência, mas 
persistimos em praticar,  pela violência física, 
sexual, psicológica, racial e por todos os mo-
mentos em que reproduzimos essas violên-
cias, permitindo que elas se tornem cada dia 
mais normais e frequentes em nossa vida.   
Como sugestão após a recordação, o gru-

po poderia denominar a algumas pessoas 
a missão de fazerem intervenções bem no 
centro da sala com cartazes (falando em voz 
alta e ou encenando) sobre violência, sobre 
repressão e sobre como reproduzimos tan-
tas formas de violências sem perceber, como 
abordar esses temas, fica a critério de quem 
for conduzir o momento. 
 
HINO  
UTOPIA (ZÉ VICENTE) 
Quando o dia da paz renascer,  
Quando o sol da esperança brilhar, 
Eu vou cantar! 
Quando o povo nas ruas sorrir,  
E a roseira de novo florir, 
Eu vou cantar! 
Quando as cercas caírem no chão,  
Quando as mesas se encherem de pão, 
Eu vou cantar! 
Quando os muros, 
 Que cercam os jardins, 
Destruídos então os jasmins,  
Vão perfumar!  
 
Vai ser tão bonito se ouvir a canção 
Cantada de novo. 
No olhar da gente a certeza do irmão. 
Reinado do povo.  
 
TUA PALAVRA É LÂMPADA 
PARA OS MEUS PÉS SENHOR,  
LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS SENHOR  
LUZ PARA O MEU CAMINHO. (bis) 
LEITURA BÍBLICA 
  
LUCAS 9, 51-56 
(meditação, reflexão e partilha) 
 
PRECES ESPONTÂNEAS
A cada prece respondemos: Ouvi o grito 
que sai do chão, da Juventude em oração!  
Pedimos por todas e por todos que se en-
contram em algum círculo de morte na 
nossa sociedade, pelos milhares de jovens 
que são exterminados todos os  dias, pela 
juventude marginalizada, sem oportunida-
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de, pela juventude pobre massacrada pelo 
nosso sistema, pela grito do jovem que 
nem sempre é ouvido.
 
Queremos dizer não á tudo o que nos se-
grega e nos afasta de viver em comunhão 
com a comunidade, dizemos não á intole-
rância, a injustiça, a opressão, dizemos não 
a  corrupção e a todas as formas de violên-
cia, no desejo de caminharmos juntos, lu-
tando uns pelos outros para a construção 
da civilização do amor, uma civilização do 
amor que todos possam desfrutar.

TODOS sem exceção, sem exclusão (pre-
ces espontâneas).    

Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
 
BÊNÇÃO 
Deus, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
nosso Salvador! Liberta nos de todo res-
sentimento, de todo preconceito e de 
tudo o que entrava nossa união! E assim 
como existe um só corpo e um só Espírito, 
uma só esperança, uma só fé, um só ba-
tismo, um só Senhor, um só Deus e pai de 
todos, sejamos um só coração, unidos pe-
los laços de fé e do amor, em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor! Amém! 

SAIDEIRA
Irá chegar um novo dia 
Um novo céu, uma nova terra e um novo mar 
E nesse dia os oprimidos 
A uma só voz, a liberdade,  irão cantar. 

ANEXO

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais 
paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom 
ânimo, eu venci o mundo.” Jo 16,33

Apresentação das Foranias
O DNJ/2018 traz como tema a Cultura da Paz, 
e em consonância com a Campanha da Frater-

nidade, mostra a importância da temática para 
as juventudes, que a partir daí possam discutir 
ideias, refletir sobre seus valores e atitudes.
De acordo com a UNESCO, a cultura de Paz 
“está intrinsecamente relacionada à pre-
venção e à resolução não-violenta de con-
flitos” e fundamenta-se nos princípios de 
tolerância, solidariedade, respeito à vida, 
aos direitos individuais e ao pluralismo.
Construir uma cultura de paz vai além de 
buscar soluções para problemas que afli-
gem a humanidade - de modo especial os 
jovens - mas a partir de uma atitude pes-
soal que irá refletir no coletivo.
A partir destas perspectiva cada forania 
criará uma campanha de conscientização 
que levem os outros jovens a compreende-
rem seu papel de agentes transformadores 
na sociedade.
Cada forania recebeu um tópico do conteúdo 
(mediante sorteio) para elaboração do proje-
to, que de acordo com o cientista e ativista da 
paz David Adams, a Cultura da Paz se baseia 
em oito pilares, assim correlacionados:

 � Educação para uma cultura de paz, desar-
mamento, direitos humanos;

 � Tolerância e solidariedade; 
 � Participação democrática, livre fluxo de 
informações, igualdade entre gêneros;

 � Desenvolvimento sustentável.
A partir da definição dos tópicos, o desen-
volvimento da campanha se dará da se-
guinte forma:

TEMA: CADA FORANIA CRIARÁ UM, TENDO 
COMO BASE SEU CONTEÚDO DO SORTEIO.
LEMA: UM VERSÍCULO BÍBLICO RELACIO-
NADO AO SEU TEMA.
BANDEIRA: CADA FORANIA CONFECCIO-
NARÁ DA SUA CAMPANHA.

Obs.: Essa bandeira será exposta ao longo do 
evento como na caminhada e no ofertório.
GESTO CONCRETO: todo conteúdo criado 
pela forania para divulgar sua campanha 
deverá necessariamente ter a assinatura 
#DNJMF2018 nas redes sociais



MATERIAL: toda ação promovida pela fora-
nia deverá acontecer na semana que ante-
cede o encontro nas redes sociais.
APRESENTAÇÃO: no dia do evento cada fo-
rania terá 10 min para apresentar sua cam-
panha sendo assim definido: duas foranias 
serão Teatro e outras duas Música/Dança, 
através de sorteio.

E cada forania “abusando” da criatividade 
irá percorrer caminhos com os jovens para 
que eles reflitam sobre o papel da juventu-
de na cultura da paz.

“Por isso, esforcemo-nos em promover tudo 
quanto conduz à paz e à edificação mútua.” 
Rm 14,19

MAPA DE ORIENTAÇÃO


