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1º Encontro PRÉ ENA – 2022
Tema motivador: A Nossa Juventude Hoje

"A juventude é a época de se estudar a sabedoria; 
a velhice é a época de a praticar."
(Jean-Jacques Rousseau).

"A juventude está sozinha / Não há ninguém para ajudar
A explicar por que é que o mundo / É este desastre que aí está"
(Renato Russo).



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Tema motivador: 
A NOSSA JUVENTUDE HOJE

Irmãos e irmãs, Paz e Alegria.
 
É com muita alegria que damos o primeiro passo na formação 
para a efetivação do 21º ENA. Para esse grande evento ocorrer 
com êxito, se faz necessário, engajamento e muita dedicação. 
Para tanto, planejamos encontros que visam a participação de 
todos os mefecistas, todas as experiências, sonhos, desejos e 
narrativas são importantes. Objetivando um maior proveito nos 
encontros, nos inspiramos na profundidade e simplicidade das 
palavras do Papa Francisco. Como metodologia sugerimos os 
cinco passos da metodologia inaciana, que tão bem fez à igreja 
por meio dos Exercícios Espirituais: Contextualização, 
Experiência, Reflexão, Ação e Avaliação.

1. Contextualização: (Partilha de ideias e impressões sobre o 
tema abordado).

Cada componente é convidado a pensar e anotar as lembranças 
da  juventude .  (Momentos  marcantes ,  rea l i zações , 
arrependimentos, perdas, pessoas marcantes, foi fácil ser 
jovem?)

a.  Quais as características dos jovens hoje? 
b.  Quais suas histórias de vida e de luta? 
c.  Onde esses jovens habitam? 
d.  Quais seus sonhos e desejos? 
e.  Quais seus medos e temores? 
f.   Como compreendem os adultos? 
g.  Como vivenciam sua espiritualidade? 
h.  Como se relacionam com o divino? 
i.   Como são vistos e acolhidos no MFC? 
j.   Como suas escolhas e posicionamentos são acolhidos? 
k.  O que eles mudariam em nossas organizações? 
l.   O que confiamos a eles?

2. Experiência: (Escuta ativa das ideias dos jovens) Esse é o 
momento de escuta respeitosa, sem julgamentos e sem juízos de 
valor.

a.  O que os jovens têm a dizer sobre as ideias partilhadas?
b.  O que pensam dos jovens é fiel à realidade atual?
c.  De qual forma a juventude pode contribuir para ser mais bem 
conhecida e compreendida?
d.  Quais são os sentimentos despertados quando conversamos 
sobre a juventude? 
e.  Quando escutamos os mais experientes e os mais jovens?
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3. Reflexão: O que nos comunica amorosamente o Papa 
Francisco?

São muitas as dúvidas e questionamentos quando o assunto é a 
juventude. A dificuldade nestes questionamentos, é a visão do 
adulto. A juventude e sua necessária rebeldia deu lugar ao 
comodismo e a intransigência de quem “sabe tudo” e considera o 
novo como ameaça ao estabelecido, seja a estrutura em casa, na 
escola, na igreja e até mesmo no nosso movimento.

Martinho Lutero afirma que: “os que amam profundamente, 
jamais envelhecem; podem morrer de velhice, mas morrem 
jovens”. O Papa Francisco impulsionado por esta ideia e impelido 
pelo amor incondicional à juventude, dá vez e voz aos jovens. 
Resolveu conhecê-los e para tanto optou por uma escuta ativa 
em todos os cantos do mundo. Fruto dessa escuta amorosa, o 
Papa nos presenteou com a Exortação Apostólica pós-sinodal 
CHRISTUS VIVIT, direcionada a todo povo de Deus e em especial 
aos jovens.

A carta do Papa aos jovens retrata a importância de conhecer as 
raízes para refletirmos o momento vivido, fazer escolhas 
orientadas e alçar voos. No primeiro capítulo da carta, o Papa vai 
ao âmago da história, explora o Primeiro Testamento e destaca 
grandes encontros entre os jovens e o Senhor Deus. Ele lembra 
José superando os irmãos (Gn 37-47), Gedeão (Jz 6,13), 
questionando-o, a busca e a entrega de Samuel (1Sm 3,9-10), a 
escolha de Davi sendo muito jovem (1Sm 16,6-13), a insegurança 
de Salomão que se sentia muito menino (1Rs 3,7b) Jeremias e 
suas desculpas de incapacidade (Jr 1,6) e a generosidade e a 
audácia de Rute (Rt 1,1-18; 4,1-17).

No Segundo Testamento cita a parábola do jovem pródigo, seus 
desejos, decisões, desilusões, arrependimento e retorno para
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os braços amorosos do Pai (Lc 15,11-30) nos lembra que é típico 
da juventude o desejo de mudança, a capacidade de se levantar 
das quedas proporcionadas pela vida e aprender com essas 
experiências e que “Jesus, o eternamente jovem, quer nos dar um 
coração sempre Jovem” e mais “que a verdadeira juventude é ter 
um coração capaz de amar” e insiste que, mesmo diante de 
tantos desafios, não se deixem roubar a esperança e repete 
“Ninguém te menospreze por seres jovem (1Tm 4,12a)”.

No segundo capítulo, Jesus Cristo sempre jovem é apresentado 
de forma amorosa, simples e alegre. Jesus foi um jovem como 
outros jovens da sua época, viveu as angústias e desafios do seu 
tempo. Por conta do seu projeto de vida, ter comunhão com a 
vontade do Pai, teve como consequência morte na cruz (Lc 3,23). 
Jesus, retirante quando ainda recém-nascido (Mt 2,14-15), nos é 
apresentado jovem adulto no batismo (Mt 3 13-17), momento em 
que Jesus é revelado filho amado de Deus. O papa ressalta que 
cada jovem é convidado a reconhecer no seu íntimo a afirmativa: 
“Tu és meu filho amado”. Jesus nos é apresentado como um 
jovem que cultivava uma intimidade com o Pai, sempre estava em 
sintonia com os anseios do seu tempo, vivenciava os costumes e 
hábitos da sua família e comunidade. 

A juventude nos ilumina

Devemos nos inspirar na vida de Jesus e levar essa inspiração 
como ação no MFC. Fomentar projetos de acolhimento aos 
jovens exatamente como eles são, aproximá-los das famílias e da 
comunidade, motivá-los em e na espiritualidade, no serviço e na 
missão. 

“Jesus ressuscitou e quer nos tornar participantes da novidade 
de sua ressurreição” é junto d’Ele que podemos beber do 
verdadeiro manancial que mantém vivos os 
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sonhos, projetos e os grandes ideais Jesus “a brilhante estrela da 
manhã” (Ap 22,16b) nos chama a acender estrelas na noite de 
outros jovens e nos convida a olhar os verdadeiros astros. 

A juventude na Igreja 

O papa João Paulo II define que “Ser jovem, mais do que uma 
idade, é um estado do coração”, a Igreja é a verdadeira juventude 
no mundo, nela encontramos o Cristo, companheiro e amigo dos 
jovens. A Igreja não é jovem por ceder aos desejos impostos 
pelos modismos e sim por ser autêntica, por ser quem é, o que é. 
É jovem por se alimentar da Palavra de Deus, da Eucaristia, da 
presença de Cristo e da força do Espírito Santo. Não precisamos 
ser esquisitos mas precisamos ousar ser diferentes para o 
testemunho e a missão. São os jovens que podem ajudar a Igreja 
a se manter jovem e a não cair nas tentações das corrupções.

Nesse sentido, se faz necessária a criação de espaços de escuta 
dos anseios dos jovens, eles precisam ser a voz encorajadora da 
Igreja em saída, sua visão e suas críticas precisam ser ouvidas e 
acolhidas, muitos são os jovens que não se sentem atraídos pela 
Igreja, mas são receptivos quando acolhidos e motivados. O 
papa destaca a necessidade de abertura para a presença 
feminina e suas reivindicações, principalmente quando buscam 
justiça e igualdade. 

Maria é apresentada como a menina de Nazaré que mesmo 
sendo fiel e disponível aos desígnios de Deus não deixou de 
questionar (Lc 1,34). A menina que mudou a história da 
humanidade com seu sim, também sofreu com suas dúvidas e 
dificuldades. Era de alma grande, de vida orante e contemplativa, 
guardava tudo em seu coração (Lc 2, 19.51), mas ao receber a 
promessa de ser mãe do Salvador colocou-se em movimento 
para servir (Lc 1,39). Com sua presença nasceu uma igreja jovem
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(At 2,4-11). 

A exemplo de Maria, muitos foram e são os jovens que se 
acolheram e acolhem o chamado afetuoso do Deus que é todo 
amor, e é “através da santidade desses jovens que a Igreja pode 
renovar seu ardor espiritual e seu vigor apostólico”.

4. Ação:

a. Diante da escuta dos jovens, o que fizemos? O que estamos 
fazendo? E o que poderemos fazer em prol da juventude, nas 
suas mais diversas composições?
b. Qual mensagem o Papa Francisco deseja nos passar?
c. Essa mensagem contribui para compreender melhor os nossos 
jovens?
d. O que podemos fazer de concreto em prol da nossa 
juventude?
e. (É bom escrever as ideias, analisar as viáveis e buscar colocar 
em prática) 

5. Avaliação:
a. O que aprendemos de novo nesse estudo?
b. O que facilitou a compreensão?
c. Quais dificuldades foram encontradas?
d. O que podemos fazer de diferente para que tenhamos um 
maior proveito desses estudos?
e. Pessoalmente como me comprometo para que os encontros 
sejam cada vez mais proveitosos? (Registrar os compromissos e 
as pessoas comprometidas).
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