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3º Encontro PRÉ ENA – 2022
Tema gerador: Raízes e Asas

"Maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na 
vida, do que com quantas velas você apagou." (William Shakespeare).

“O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma 
seriedade que uma criança encara uma brincadeira.” (Friedrich Nietzsche) 



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

Tema gerador: 
RAÍZES E ASAS

Irmãos e irmãs, Paz e Bem.

Chegamos ao terceiro texto na nossa caminhada de preparação 
ao 21º ENA. Seguimos com a metodologia inaciana dos cinco 
passos pedagógicos: Contextualização, Experiência, Reflexão, 
Ação e Avaliação. Nesse encontro vamos visitar a historicidade 
como raiz, sustentáculo do jovem em formação e veremos as 
muitas possibilidades, os possíveis voos que poderão 
empreender. Que os encontros e estudos sejam tão bons que as 
equipes base desejem eternizá-los.

1. Contextualização: (Partilha de ideias e impressões sobre os 
questionamentos)

• Quais as raízes históricas da nossa equipe base?
• Quais as pessoas que temos como referência para a caminhada 
da equipe base?

• Essas pessoas são reconhecidas como importantes para a 
caminhada do MFC em nossa cidade? 
• O MFC oferece oportunidade para que as diversas gerações 
convivam, se conheçam e trabalhem juntas?  
• Quais experiencias positivas estamos compartilhando com os 
jovens?
• Os mais experientes do MFC são mais raízes ou âncoras para o 
protagonismo da juventude.

2. Experiência: (Escuta ativa das ideias dos jovens e dos idosos)

Obs. Nesse ponto pode ser feito um reconhecimento público de 
homens e mulheres que foram e são importantes suportes para a 
caminhada da juventude.

• Enquanto os jovens e os idosos partilham suas ideias e 
sentimentos falam identifique os sentimentos despertados e as 
ideias que surgem. 

3. Reflexão: 

Nesse segundo texto inspirados por Nietzsche e Shakespeare, dois 
pensadores que nos incomodam com suas somos convidados a 
continuar a caminhada rumo ao 21º ENA, para tanto é preciso, mais 
do que ter idade, valorizar as experiencias, são elas que nos 
amadurecem e nos preparam para o seguimento de Cristo, não 
como ideia, mas como uma pessoa viva que nos ama e que sempre 
estará conosco.
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Raízes e Asas

Os jovens precisam ter raízes e asas, mas é preciso voar com a 
segurança de quem possui raízes profundas. No capítulo seis, o 
documento faz menção ao enraizamento e historicidade dos 
jovens. Esquecer as origens é um risco de se perder, afinal, quem 
não sabe para onde ir e não tem segurança para onde voltar, 
qualquer caminho serve. Nesse sentido os riscos são muitos, o 
consumismo vê na juventude um campo fértil e fácil de ser 
dominado e manipulado. É preciso não confundir beleza com 
aparência. A beleza está na capacidade de comprometer-se com 
a própria história e seus desafios, está na simplicidade e no 
cotidiano, na misericórdia e na empatia, na fidelidade e no 
compromisso.

O amor aos pais é o único mandamento acompanhado de uma 
promessa “a fim de que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a 
terra” (Ef 6,3). As raízes da juventude devem ser cultivadas na 
relação com os idosos. É papel da Igreja e em especial do 
Movimento Familiar Cristão, ajudar os jovens a descobrir a 
riqueza viva do passado, fazendo memória. Quando a juventude 
alimenta as raízes que a sustentam, superaram os apelos 
ideológicos e a tendência à homogeneização.

É pelo ímpeto da juventude que a tradição é fortalecida e 
alimentada. A relação intergeracional implica que as 
comunidades tenham memória coletiva. Nos espaços do 
Movimento Familiar Cristão é possível animar a juventude com os 
exemplos dos idosos.

O documento ressalta a íntima relação entre as gerações. 
Salienta que todo ser, ao nascer, recebe de seus antepassados a 
bênção e o sonho de uma vida melhor. Por serem eles a fonte da 
sua vida, independente de erros passados, merecem ser 
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reverenciados.

Aos anciãos é pedido que sejam guardiões da memória, para que 
possa ser fielmente transmitida. Nesse encontro de gerações é 
necessário arriscar juntos, muitas vezes a vida do jovem é um 
emaranhado não compreendido, quando a tradição é revisitada 
em companhia dos mais experientes, muitas lacunas são 
preenchidas e equívocos são explicados.

Frequentar o passado é uma oportunidade de curar feridas, 
desenvolver empatia, ser misericordioso e assim alimentar o 
entusiasmo de uma vida futura que começa agora. É sempre 
bom ter em mente que as raízes não são âncoras, são apoios que 
possibilitam responder aos novos desafios. 

A juventude em nossas equipes bases

Os jovens devem ser livres para encontrar novos caminhos de 
evangelização, com o uso de novas linguagens, com destaque 
para o mundo das redes sociais. O trabalho com a juventude 
precisa adquirir flexibilidade e chamar jovens a eventos onde 
além da formação, possam compartilhar a vida, celebrar, cantar e 
ouvir os demais, ter um caráter inclusivo onde ninguém deve ser 
deixado de lado.   

Duas grandes linhas devem orientar a abordagem com os jovens: 
a busca e o crescimento.

A busca, a convocatória, o chamado que atrai jovens para a 
experiência do Senhor. Confiar a missão de encontrar caminhos 
atraentes, com liberdade e motivação da comunidade mfcista. A 
linguagem do amor desinteressado deve ser uma forma de 
comunicar o kerygma aos jovens.
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O crescimento, o desenvolvimento de um caminho de 
maturação. 

Aos jovens, além da doutrina e da moralidade, é preciso enraizar 
as experiências que sustentam a vida cristã. Essa formação deve 
levar em consideração dois eixos: um é o aprofundamento do 
kerygma, a experiência fundante do encontro com Deus através 
de Cristo morto e ressuscitado. O outro é o crescimento no amor 
fraterno, na vida comunitária e no serviço.

A Pastoral Juvenil deve incorporar meios e recursos variados 
para ajudar os jovens a crescer na fraternidade, a ajudar uns aos 
outros, a criar comunidade, a servir, e estar próximo dos pobres.

É preciso desenvolver capacidade de acolher cordialmente a 
todos. O MFC deve ser espaço fraterno e atraente onde possam 
criar laços afetivos de confiança, respeito, paciência e perdão, 
pois é a carícia de Deus que nos permite sonhar um mundo mais 
humano e divino.  

O trabalho com a juventude nas instituições educacionais

A formação espiritual e cultural deve caminhar juntas. O direito à 
cultura significa proteger a sabedoria, o saber humano e o que 
humaniza. Nesse sentido, o estudo serve para buscar sentido na 
vida, responder aos questionamentos oriundos de um 
consumismo cultural e dar opções dinâmicas e fortes, com 
pesquisa, conhecimento e partilha. Aos jovens deve ser ofertado 
esses espaços de desenvolvimento espiritual e ambientes 
festivos, fazer propostas para a vivência da contemplação, 
investir em datas litúrgicas como Semana Santa, Pentecostes e 
Natal.
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A abertura para o serviço junto aos mais necessitados, a oração 
pela arte com as mais diversas expressões artísticas, a prática de 
esportes, o cuidado com o meio ambiente e oficinas de 
autoconhecimento e meditação são possibilidades de aglutinar a 
diversidade de jovens que orbitam nossas equipes bases.  

É muito importante um olhar sobre os verdadeiros líderes jovens, 
que poderão congregar. O desafio é adequar-se ao momento 
presente, na realidade que vivemos e com os jovens que temos, 
jovens reais que devem ser acolhidos e amados, pois neles não 
encontraremos a perfeição, mas podemos estimular o “bem 
possível”, assim seremos expressões vivas da igreja aberta, que 
antes de condenar, acolhe, anima, ama e promove.

Por uma abordagem popular junto à juventude

A metodologia de trabalho com a juventude necessita ser 
“popular”. Para isso, é necessário um processo: lento, respeitoso, 
paciente, esperançoso, incansável e compassivo. Assim, os 
jovens ao se sentirem aceitos, experimentam o amor acolhedor e 
podem se projetar ao serviço missionário nas visitas aos lares 
necessitados, e na militância nas redes sociais.

Os jovens precisam ser respeitados na sua liberdade, mas 
também precisam ser acompanhados. A família e a comunidade 
eclesial devem ser ambientes que possibilitem desenvolver essas 
lideranças, além disso o movimento Juvenil e a Pastoral Familiar 
devem se retroalimentar.

Como componentes do Movimento Familiar Cristão, devemos 
tentar nos enquadrar no modelo esperado pelos jovens para 
acompanhá-los: “um autêntico cristão comprometido com a 
igreja e com o mundo; que busque constantemente a santidade; 
que compreenda sem julgar; 



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

que escute ativamente às necessidades dos jovens e responda 
com gentileza; que seja bondoso e consciente de si mesmo; que 
reconheça seus limites e reconheça a alegria e o sofrimento que 
todo caminho espiritual implica.”

4. Ação:

• Diante da escuta dos jovens e dos idosos, somos movidos para 
quais ações?
• Como podemos promover o encontro entre as gerações?  
• Quais as possibilidades de o MFC animar e apoiar a Pastoral da 
Juventude?
• A Pastoral da Juventude da nossa cidade é popular ou elitista? 
O que fazer para que ela seja cada vez mais acolhedora?

5. Avaliação:

• O que aprendemos de novo nesse estudo?
• O que facilitou a compreensão?
• Quais dificuldades foram encontradas?
• O que podemos fazer de diferente para que tenhamos um maior 
proveito desses estudos?
• Pessoalmente como me comprometo para que os encontros 
sejam cada vez mais proveitosos?
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