
 

 

 

 



 

 

 

SUBSÍDIO SEMANA MISSIONÁRIA DA JUVENTUDE 

 

 

PARTE I - Apresentação 

 

“Se sabemos escutar o que nos diz o Espírito, não podemos ignorar 

que a Pastoral Juvenil deve ser sempre uma pastoral missionária.” 

(Papa Francisco, 2018) 

 

O papa Francisco na Exortação Apostólica Pós Sinodal Cristo Vive nos recorda o 

compromisso com a evangelização, e do nosso chamado enquanto jovens a assumir o 

protagonismo na missão em busca de outros jovens, e no encontro com a comunidade. A nossa 

essência é missionária e nos convida a criar novas formas de missão e ser para os outros. 

“Somos chamados pelo Senhor para participar de sua obra criadora, prestando nossa 

contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos.(cf. CV 253).” 

 

A Semana Missionária da Juventude foi iniciada em nossa Diocese em 2018 como fruto 

do ano pastoral da juventude e  iluminada pelo projeto IDE, que é o plano de evangelização da 

juventude da Igreja no Brasil. A unidade de atividades em nossas paróquias e comunidades 

representa a resposta ao convite de nosso papa: “Apaixonados por Cristo, os jovens são 

chamados a dar testemunho do Evangelho em todas as partes, com sua própria vida” (cf. CV 

175).   

 

No último ano, esta vivência foi interrompida devido ao enfrentamento da pandemia 

provocada pela COVID-19, que atravessou a todos nós de diferentes formas de cuidado. 

Entretanto, neste ano, a Semana Missionária da Juventude ganha uma nova força e um novo 

significado, um novo chamado faz-se necessário, especialmente aquelas realidades, em que, tão 

impactadas pelo contexto, ainda não puderam retomar sua caminhada.  

 

 Assim, o convite à Semana Missionária da Juventude é renovado, e esperamos juntos, 

de 17 a 23 de Setembro, espalhar uma mensagem de amor, esperança e de fé à tantos jovens, e 

tantas pessoas. “No meio deste drama que justamente nos fere a alma, «o Senhor Jesus, que 

nunca abandona a sua Igreja, dá-lhe a força e os instrumentos para um caminho novo». Assim, 

este momento sombrio, com «a ajuda preciosa dos jovens, pode verdadeiramente ser uma 

oportunidade para uma reforma de alcance histórico, para se abrir a um novo Pentecostes e 

começar um período de purificação e mudança que dê à Igreja uma renovada juventude” (cf. CV 

102). 

 

 Para celebrarmos juntos essa experiência, nos preparamos também nesses dias para a 

vivência do Dia Nacional da Juventude (DNJ) no próximo dia 24 de setembro, que marca a quarta 

edição em nossa Diocese de Campina Grande. Este que é atividade permanente da CNBB e é 

realizado nas Dioceses de todo o país e tem como objetivo celebrar a fé, a alegria, e a vida dos 

jovens tendo como base a Mensagem de Jesus Cristo.  

 

A Semana Missionária nos provoca o animar de nossa dimensão missionário-

evangelizadora e nos chama à renovação de nossa fé através da experiência da missão. Por 



 

 

 

isso, o presente subsídio deseja promover este convite especial e pretende ser um instrumento 

que auxilie os jovens na construção desses momentos de grande alegria para nossa igreja e 

comunidade. 

 

 

PARTE II - Temática e Fundamentação bíblica 

 

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39) 

O lema do Dia Nacional da Juventude (DNJ) e, consequentemente, da Semana 

Missionária da Juventude nos apresenta dois caminhos: Maria e o serviço. Todos eles nos 

levam para o mesmo centro: Jesus.  

O Evangelho de São Lucas nos narra a visita da Virgem Maria à Santa Isabel, sua prima 

e mãe de São João Batista, o precursor. As Sagradas Escrituras nos relatam que, tão logo a 

Mãe de Jesus soube da gravidez de Isabel, por meio do anúncio do anjo, apressou-se a se 

dirigir até à região montanhosa em que Isabel morava. 

Maria é a Mãe que se apressa em servir. Isabel já possuía idade avançada. 

Certamente, estava passando por dificuldades em decorrência do seu estado. Afinal, Isabel 

já possuía idade bem avançada e, tão logo recebeu a graça de ser mãe, seu esposo, São 

Zacarias, perdeu a voz, por não acreditar na imensidão do poder de Deus. 

Nossa Senhora também passava por momentos bem difíceis. Como lidar com uma 

gravidez na adolescência? Como seria a reação de São José diante deste anúncio? Qual seria 

o acolhimento que teria em sua família e em seu círculo de amizades? 

         As preocupações e dificuldades encontradas por Maria e Isabel não são tão diferentes 

da realidade em que muitos jovens vivem atualmente. Este tempo de pandemia, que nos 

forçou a um “isolamento social”, afetou, gravemente, a vida e as relações dos jovens. Muitos 

perderam a voz: quantos jovens não perderam a vida em decorrência da pandemia ou de seus 

efeitos? Quantos jovens perderam a vontade de gritar e anunciar as maravilhas do Reino de 

Deus e, às vezes por incredulidade, deixaram-se emudecer, como Zacarias, não mais 

propagando a Boa Nova do Evangelho? 

         Outros deixaram-se vencer pelo medo: o medo da COVID-19, da morte, da vida em 

sociedade, dos encontros entre amigos e família. Este medo, embora muitas vezes salutar e 

necessário, não pode se tornar o centro das nossas vidas. É preciso vencê-lo. 

         Por isso, torna-se necessário partirmos apressadamente. São tantas as “Isabéis” que 

estão a precisar de nossas visitas generosas e servis! São tantos os jovens que necessitam 

de um encorajamento para retornarem ao convívio em sociedade, especialmente na Igreja! 

Maria nos convida a fazer isto: a partir apressadamente em busca de nossa juventude. 

         É deste convite que surge o segundo caminho: o serviço. Maria partiu 

apressadamente para a casa de Isabel com a única finalidade de servi-la. São Máximo nos 



 

 

 

ensina que “é por isso que aquela que recebeu a graça ofereceu graças a Deus e glorificou 

Seu santo nome e chamou a si mesma de humilde e serva”. 

Precisamos, como jovens, disponibilizar o nosso serviço em prol do anúncio do Reino 

de Deus a tantos irmãos e irmãs que estão necessitando do nosso cuidado. 

         A Igreja não é e nunca foi irresponsável com o seu compromisso social. É por este 

motivo que este convite ao serviço vem acompanhado da responsabilidade em relação ao 

cuidado com o outro. Precisamos sair apressadamente, mas, não, de qualquer forma. Este 

retorno ao serviço e ao convívio em Igreja deve ser acompanhado, pois, de todos os 

protocolos e medidas de proteção à saúde e, consequentemente, à vida. Os tempos são 

desafiadores, é verdade. Mas a saída de Nossa Senhora à casa de Isabel também fora um 

desafio. Podemos enfrentá-lo fortemente com todas as precauções que nos são 

apresentadas. 

         São estes dois caminhos (Maria e o serviço), apresentados como lema desta Semana 

Missionária, que nos levam para o mesmo centro: Jesus. É por Ele e para Ele que toda a nossa 

ação enquanto Igreja deve se desenvolver. Maria tornou-se a cheia de graça, a bem-

aventurada entre as mulheres, a imaculada, por Jesus. E isto resta comprovado diante do seu 

constante apelo ao serviço: “Façam tudo o que Ele disser” (João 2, 5). 

Jovem, apresse-se! A Igreja precisa de você! 

 

PARTE III - Metodologias para a Semana Missionária 

 

A cada tempo de nossa igreja Deus chamou os santos necessários, e com seus recursos 

atualizados para o convite a uma vida edificada sobre a rocha, e repleta de uma alegria 

verdadeira. Nosso chamado de santidade sempre passou pelas mãos de Maria, que este ano 

nos provoca a uma pressa diferente das que somos apresentados cotidianamente. Ela levantou, 

e sabia para onde ir. 

 

Estamos dispersos, ausentes, sedentos. E somos convidados a caminhos criativos, 

inovadores, de testemunho. Temos dores a partilhar da confiança, esperanças a alimentar e 

amor caridade a mover. Um Deus caminho, verdade e vida (João 14, 6) e que nos conduz ao 

anúncio. Somos chamados à criatividade no ordinário das nossas vidas. E no convite, “E onde 

Jesus nos envia? Não há fronteiras, não há limites: envia à todos. E a vocês, jovens, os quer 

como seus instrumentos para lançar luz, esperança, porque quer contar com a sua coragem, 

frescor e entusiasmo” (cf. CV 177).  

 

As experiências desses anos de Semana Missionária em nossa Diocese de Campina 

Grande foram muito bonitas e frutuosas. Vimos jovens promovendo aulas de maneira gratuita 

para estudantes que iriam realizar o ENEM, jovens visitando hospitais e escolas, casas e 

condomínios, estabelecimentos comerciais, rezando nas praças e ruas levando a palavra de 

Deus aos doentes, aos presos, promovendo sessões de cinema com mensagens edificantes 

para crianças e adolescentes, competições desportivas, festivais de artes e também, a 

movimentação nas redes sociais que são cheias de Deus, de fraternidade, de compromisso.  



 

 

 

 

Compreendendo as dificuldades e consequências dos tempos, cabe ressaltar que “não 

precisa percorrer um longo caminho para que os jovens sejam missionários. Mesmo os mais 

frágeis limitados e feridos, podem sê-lo à sua maneira, porque sempre a há que permitir que o 

bem se comunique, mesmo que conviva com muitas fragilidades” (cf. CV 239). 

 

3.1 Orientações gerais de metodologia 

 

- PERÍODO: A semana missionária acontece de 17 a 23 de Setembro; 

- FORMATO: Presencial, online ou híbrida. O importante é buscar a forma que 

proporcione melhor unidade, participação e acolhimento; 

- O QUE É PRECISO? Vale sempre lembrar que Deus é simples! Voltemos a essência do 

encontro como o correr aos braços de Isabel; 

- A SEMANA PRECISA SER COMPLETA? Na verdade, a Semana merece ser 

aproveitada! Não necessariamente em todos os dias da semana - mas sim em toda a 

possibilidade. 

- DIVULGAÇÃO: Invistam na divulgação e alcance do maior número de jovens, IDE. 

Contudo, encontrem com carinho os que estão dispersos. Marquem nosso instagram 

(@setorjuventudecg) para que possamos auxiliar vocês na divulgação. 

- MATERIAL GRÁFICO: Enviamos também nosso background para ser utilizado nas 

artes de divulgação (em arquivos Jpeg, CorelDRAW 2019 e PDF editável) no link a 

seguir: 

https://drive.google.com/drive/folders/1K0WT3RvYFqrPWnizKzHxHbXm6RG938Fr?

usp=sharing  

 

3.2 Sugestões de atividades  

 

 Muitas são as possibilidades de atividades e nosso ardor missionário e criativo nos 

chama. O maior desafio da Semana Missionária é preparar a vontade dos jovens da paróquia a 

participar do DIa Nacional da Juventude. Sabemos também que este também é um momento 

desafiante e para despertar a abertura de possibilidades descrevemos abaixo algumas 

sugestões a serem utilizadas: 

 

3.2.1 Momentos de espiritualidade: Estes espaços podem acontecer através de 

adoração Eucarística, exaltação da Santa Cruz, encontros de reflexão sobre a vida dos santos, 

meditação do santo terço, lectio divina para momentos orantes com a bíblia, missas e 

celebrações da palavra, ou até a partilhas e palestras que conduzam à reflexão. O importante é 

gerar um ambiente favorável ao encontro da espiritualidade. Uma dica é explorar um pouco de 

nosso tema (Lucas 1,39). 

 

3.2.3 Espaços de catequese: Nossa igreja nos mostra a segurança de saber para onde ir, 

temos uma riqueza de documentos e conteúdos que nos aproximam da Verdade - o nosso 

Catecismo da Igreja Católica, o Youcat, as catequeses de nosso Papa, dentre outros. E esse 

conteúdo rico pode acontecer de forma dinâmica, possível em vários formatos - a criatividade 

para espaços formativos.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K0WT3RvYFqrPWnizKzHxHbXm6RG938Fr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K0WT3RvYFqrPWnizKzHxHbXm6RG938Fr?usp=sharing


 

 

 

3.2.3 Atividades missionárias: Nossa comunidade precisa de nossas ações e somos 

chamados a servir também aos que mais necessitam, respondendo ao chamado apostólico IDE. 

Respeitando as condições sanitárias podemos promover espaços de doações, encontros 

beneficentes, auxílio às instituições, encontro com os que mais vulneráveis. Assim como nos 

lembra Santo Inácio de Loyola, que possamos “em tudo amar e servir”. 

 

3.2.4 Mobilização da juventude e seus dons: Aqui o campo é vasto, é possível fazer 

concursos musicais, produções artísticas, motivações para construção de materiais, 

exposições,  momento de jogos e gincanas. A proposta é encontrar formas leves de falar das 

coisas de Deus. 

 

3.2.5 #DESAFIO - Momento do DNJ na Paróquia: Sabemos que teremos um DNJ híbrido 

devido às recomendações necessárias. Desta forma, junto aos cinco representantes de sua 

paróquia/comunidade convidamos a possibilidade de estimular a participação de forma online. 

Uma proposta que lançamos como desafio é a de transmitir na paróquia o DNJ para que possam 

participar juntos da programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com carinho e orações, Pe. Rodolfo Lucena 

e Setor Diocesano da Juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


