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“Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma
carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos,
cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual
com a própria voz, mas todos irmãos.”
Papa Francisco

01. PARA REZAR
Ambientação

Colocar no centro do ambiente uma mesa
com duas folhas em branco e canetas de
várias cores.
Conforme os jovens forem chegando, convide dois rapazes a escreverem com a
mesma cor o seu nome em uma folha. Na
outra folha, convide os demais jovens a escreverem os seus nomes com diferentes
cores. Convide também os dois rapazes
que escreveram na primeira a escreverem
seus nomes com cores diferentes na segunda folha.

Oração
É interessante pensarmos na oração do Pai
Nosso! Como é uma oração coletiva. Não
dizemos: Meu Pai, O meu pão, mas dizemos Pai Nosso, O Pão Nosso. Tudo isso
indica um caminho de unidade e fraternidade que devemos trilhar todos juntos. Por
isso, rezemos a oração que o próprio Jesus
nos ensinou: Pai nosso...

02. PARA REFLETIR
No início da carta encíclica Fratelli Tutti, o
Papa Francisco faz a seguinte colocação:
“Desejo ardentemente que, neste tempo
que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio
mundial de fraternidade. Entre todos: Aqui
está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente;
precisamos duma comunidade que nos
apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos
ajudemos mutuamente a olhar em frente.
Como é importante sonhar juntos! Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo
aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos.

Sonhemos como uma única humanidade,
como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que
nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções,
cada qual com a própria voz, mas todos
irmãos. ”
O desejo de Francisco reflete a nossa realidade: precisamos caminhar juntos.
Na sociedade muito se fala sobre a cidadania, mas será que nós sabemos que é
ser cidadão? Será que sabemos como a
democracia e cada um de nós estamos interligados?
A palavra democracia tem raiz grega, demo
significa povo, enquanto cracia denota a
ideia de poder, sendo esse poder manifesto por nós nas eleições por meio do voto.
Ou seja, nós escolhemos representantes
nas diferentes esferas políticas para integrarem o governo da nação.
No Brasil, temos uma estrutura que chamamos de 3 poderes. Contamos com o
Executivo, Legislativo e Judiciário. Nessa
eleição, votaremos para o executivo, escolhendo um presidente, e para o legislativo,
escolhendo: governadores, senadores e
deputados: federais e estaduais.
Conhecer toda essa estrutura é importante
e fundamental para sabermos como agir e
cobrar nossos governantes após eleitos.
Vemos muitos jovens que dizem que não
estão “nem aí” para a política. Será que
essa postura é correta? Não é o que o Papa
indica. Até porque, somos chamados a viver a caridade e São Paulo VI enfatizava
que a política é uma medida alta da caridade. É preciso conhecermos a realidade
para bem vivermos nossa vocação!

03. PARA MEDITAR
Iluminação Bíblica
Hebreus, 10, 23-25
“Conservemo-nos firmemente apegados à
nossa esperança, porque é fiel aquele cuja
promessa aguardamos. Olhemos uns pelos
outros para estímulo à caridade e às boas
obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais
quando vedes aproximar-se o Grande Dia.”

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas

E COMO UMA FORMA
DE APROFUNDAR
AINDA MAIS NESSE
TEMA, ESCANEIE O
QR CODE E ASSISTA
AO VÍDEO PRODUZIDO
EM PARCERIA COM A
REDE SOBRE A

#DEMOCRACIA!

COMPARTILHE COM OS AMIGOS!

1. Olhemos a folha que escrevemos os
nossos nomes. Qual traz uma abrangência maior que representa a todos nós? Por
que?
2. Você acha que numa sociedade democrática deve ser ouvida a voz de todos ou a
voz da maioria? Quais vozes são habitualmente esquecidas?
3. Qual é papel do jovem em torno desse
contexto todo? Onde o jovem se encaixa
na democracia?

05. PARA FAZER
Ação

Durante essa semana busque aprender
mais sobre a estrutura democrática do
nosso país, sobre os 3 poderes, e sobre a
função de cada um dos cargos que serão
votados nessas eleições.

06. PARA AGRADECER
A beleza da pluralidade que encontramos
nas juventudes é dom e graça de Deus, e
por isso nós agradecemos pelas mãos de
Maria, nossa mãe: Ave Maria...
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