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J O V E N S  P R O F E T A S



Um jovem tem algo do profeta e deve se dar 
conta disso. Deve estar ciente de que tem as 
asas de um profeta, a atitude de um profeta,
a capacidade de profetizar, de dizer, mas
também de fazer.



Gedeão faz a experiência de Deus no meio 
das contrariedades. Ele não finge ser 
alguém diferente, mas coloca-se diante de 
Deus com toda a sua dificuldade de enten-
der a ação dEle na realidade em que vive. 
Ele assume a vocação a que é chamado 
deixando as coisas que sabia fazer e que 
faziam parte da sua vida para assumir 
algo em favor do seu povo: liderar a comu-
nidade para a libertação da dominação 
dos madianitas. Ele anuncia e realiza atos 
salvíficos a partir do encontro com o 
Senhor.

Ler e meditar Jz 6,11-24.

03. PARA MEDITAR
Iluminação Bíblica

ter a Palavra de Deus em destaque no 
local do encontro. É importante que cada 
jovem tenha em mãos a Bíblia – livro ou 
app. Escrever os nomes de alguns profe-
tas do AT e colocar ao lado da Bíblia. 
Iniciar uma conversa sobre quais são os 
profetas bíblicos conhecidos dos jovens, o 
que se sabe sobre eles, quais suas histó-
rias e missão. Identificar também profetas 
do nosso tempo, suas histórias e missão.

Parresia. Esta é a palavra grega que o 
Papa Francisco usou ao se referir aos 
jovens que se veem diante da opção 
“fugir”. O Papa diz que é necessário parre-
sia! Para agir e para orar.
Parresia, em grego, refere-se à uma pala-
vra anunciada com verdade e que acarre-
tava riscos, que tinha consequências 
sérias na vida de quem as anunciava. O 
Papa também a usa no sentido de cora-
gem, ousadia, persistência diante das 
dificuldades. É a qualidade do profeta! Ele 
nos diz:

Jovens Profetas

01. PARA REZAR
Ambientação

02. PARA REFLETIR

Em primeiro lugar, profeta é aquele que 
sabe reconhecer a ação e a vontade de 
Deus para si e para os outros. É um amigo 
de Deus, alguém que O conhece e O ama e 
sente amado mesmo quando a missão 
exige renúncias. É alguém que cultiva sua 
relação com Deus na oração. Seu denun-
ciar e anunciar é consequência da intimi-
dade com Deus.

Na Sagrada Escritura, os profetas são 
chamados para realizar uma missão em 
favor do povo, nunca para proveito 
próprio. Um profeta é alguém em constan-
te movimento de saída, alguém com os 
pés no chão, conhecedor das próprias 
raízes e da realidade que o cerca, mas que 
tudo vê, analisa, sente a partir de Deus, por 
isso pode denunciar, anunciar e agir. Sim! 
Profetismo não é um discurso, não se faz 
com uma grandes discursos e ou livros 
publicados ou coisa assim. O profeta fala 
e age em favor do povo de Deus tendo 
como ponto de partida e de chegada o 
projeto de salvação da humanidade.

Jovens são profetas. Agem com parresia. 
Mas o que significa ser profeta? Pensa-
mos no profeta como aquele que denun-
cia injustiças sociais ou que anuncia um 
futuro melhor. Mas um profeta é muito 

“Um jovem tem algo do profeta e deve se 
dar conta disso. Deve estar ciente de que 
tem as asas de um profeta, a atitude de um 
profeta, a capacidade de profetizar, de 
dizer, mas também de fazer. Um profeta de 
hoje tem capacidade, sim, de condenação, 
mas também de perspectiva. Os jovens 
têm essas duas qualidades. Sabem conde-
nar, mesmo que muitas vezes não expres-
sem bem sua condenação. E também têm 
a capacidade de perscrutar o futuro e olhar 
mais para a frente” (Deus é jovem, p. 37-38).

1 - Papa Francisco. Deus é Jovem. Edições CNBB, 2018.
2 -Bíblia Sagrada. Edições CNBB – 3ª. Edição, 2019.
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a) Quando tenho atitudes proféticas? Qual 
a minha motivação?

b) Que atitudes proféticas a Igreja e a 
sociedade espera do jovem hoje?

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas

05. PARA FAZER
Ação
A Sagrada Escritura relata a história de 
várias homens e mulheres, geralmente 
jovens, que acolheram a missão profética 
de Deus reformando seus projetos de vida 
para assumir os de Deus. O que cada 
jovem, e como grupo, podemos nos 
propor para sermos profetas hoje? Juntos 
escolham uma ação que expresse algo do 
projeto de Deus para as pessoas.

Mas junto a vós, Senhor, está a Sabedoria, 
que conhece as vossas obras desde sempre; 
convosco estava ao criardes o universo, 
ela sabe o que agrada a vossos olhos, 
o que é reto e conforme às vossas ordens.

Enviai-a lá de cima, do alto céu, 
mandai-a vir de vosso trono glorioso, 
para que esteja junto a mim no meu trabalho 
e me ensine o que agrada a vossos olhos! 
Ela, que tudo compreende e tudo sabe, 
há de guiar meus passos todos com prudência, 
com seu poder há de guardar a minha vida.

Exemplo: 
1- fazer um mutirão para ajudar uma famí-
lia carente.
2-  O grupo jovem pode recolher os lixos 
das nascentes.
3- Fazer um projeto ligado a Políticas 
Publicas para jovens do seu município e 
levar a prefeitura.  

Oração de Salomão pedindo sabedoria 
(Sb 9,1-6.9-11)
Deus de meus pais, Senhor bondoso e 
compassivo,
vossa Palavra poderosa criou tudo, 
vosso saber o ser humano modelou
para ser rei da criação que é vossa obra,
reger o mundo com justiça, paz e ordem, 
e exercer com retidão seu julgamento:

sou fraco e de existência muito breve, 
incapaz de discernir o que é justo.  
Até mesmo o mais perfeito dentre os homens 
não é nada, se não tem vosso saber.

Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, 
sabedoria que partilha o vosso trono. 
Não me excluais de vossos filhos como indigno: 
sou vosso servo e minha mãe é vossa serva;
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06. PARA AGRADECER
Oração 

07. FICHA TÉCNICA

3 - Bíblia Sagrada. Edições CNBB – 3ª. Edição, 2019.
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