PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA JOVENS

Material/Recursos
- Bíblia
- Projetor (opcional)
- Cartolina
- Post-its
- Canetas
- Folhas brancas
- Envelopes
Objetivos da atividade
- Sensibilizar os jovens para a vocação do sacerdócio
- Refletir sobre os desafios da vocação sacerdotal
- Perceber que dificuldades os jovens sentem ao seguir Jesus
- Incutir o espírito solidário, de apoio e oração pelos seminaristas e padres
Etapa 1
O animador deve fazer uma contextualização/enquadramento da semana dos
seminários. Para o auxiliar pode consultar a mensagem inicial do guião.
Etapa 2
O animador ou um jovem lê Lucas 14, 25-33:
Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes:
«Se alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos,
aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não
toma a sua cruz para Me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós,
desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa, para
ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces,
se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça,
dizendo: 'Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir'. E qual é
o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar
se é capaz de se opor, com dez mil soldados, àquele que vem contra ele com vinte
mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir
as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens,
não pode ser meu discípulo».
Após alguns momentos de reflexão partilha as seguintes ideias:

- O convite para seguir Jesus é dirigido a todos nós.
- Não podemos compreender erroneamente o sentido de “renúncia”, porque, para
seguir o Senhor, não é necessário deixar de viver, mas assumir a vida com
responsabilidade, tomando consciência do que significa viver.
- A renúncia que Jesus pede é a renúncia do orgulho, egoísmo, presunção e desejos.
Renunciar a si mesmo é ter a disposição de carregar a cruz, ou seja, as contrariedades
e dificuldades próprias da vida de cada um.
- Seguir Jesus significa colocar-se à disposição do Seu Reino e serviço ao próximo em
primeiro lugar.
Etapa 3
De seguida, o animador forma grupos de 3-4 pessoas. O animador pede que reflitam
sobre algumas questões que são colocadas. Dá algum tempo para que a partilha em
pequeno grupo aconteça.
- Estás disposto a deixar tudo e seguir Jesus? De que forma?
- O que te custaria mais deixar para trás e porquê?
- Qual achas que é o maior desafio dos sacerdotes, quando decidem deixar tudo e seguir
Jesus?
Etapa 4
O animador apresenta a Mensagem do Papa sobre a vocação sacerdotal:
A palavra “vocação” ela vem do latim “vocare”, que quer dizer “chamar”. A vocação é,
portanto, um chamamento. Vejamos agora como é que o Papa Francisco sentiu o seu
próprio chamamento:
Um dia questionaram o Papa Francisco: “Como fez para saber que tinha vocação
sacerdotal?”
O Papa respondeu: “Eu tinha 16 anos e senti que o Senhor queria que eu fosse
sacerdote. E aqui estou! Sou sacerdote. Esta é a resposta. Uma pessoa sente no seu
coração”.
“Quando um menino sente no coração simpatia e depois essa simpatia continua, e sente
amor por uma menina e logo ficam noivos e se casam, assim sente no coração quando
o Senhor lhe diz: 'Deves seguir em frente no caminho para ser sacerdote'. E foi assim
que eu senti. Como se sentem as coisas belas da vida”.
“Cada um de nós tem um lugar na vida”. “Jesus quer que alguns se casem, que formem
uma família, e que outros sejam sacerdotes ou religiosas... Mas todas as pessoas têm
um caminho na vida”.

Etapa 5

O animador conclui que qualquer vocação provém do Amor. Desafia os jovens com a
pergunta “Que caminho sentes dentro de ti, nesta fase da tua vida?” e sugere que
escrevam num post-it alguns sonhos, decisões, projetos…
Após os jovens terminarem devem fixar o post-it numa cartolina ou quadro. Se quiserem
partilhar o que escreveram, o animador deve dar espaço a isso.
O animador coloca a questão a todos:
- De que forma Deus está presente nesse caminho que sonhas?
Etapa 6
O grupo é convidado a visualizar o vídeo ilustrativa da Pesca Milagrosa
(https://www.youtube.com/watch?v=9qGQRJLmEjw) ou, em alternativa, ler a
passagem bíblica Lc 5, 1-11:
Encontrando-se junto do lago de Genesaré, e comprimindo-se à volta dele a
multidão para escutar a palavra de Deus, Jesus viu dois barcos que se encontravam
junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Entrou num
dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e,
sentando-se, dali se pôs a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a
Simão: «Faz-te ao largo; e vós, lançai as redes para a pesca.» Simão respondeu:
«Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos; mas, porque Tu o
dizes, lançarei as redes.»
Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe. As redes estavam a
romper-se, e eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco,
para que os viessem ajudar. Vieram e encheram os dois barcos, a ponto de se irem
afundando. Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: «Afasta-te de mim,
Senhor, porque sou um homem pecador.» Ele e todos os que com ele estavam
encheram-se de espanto por causa da pesca que tinham feito; o mesmo
acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão: «Não tenhas receio; de futuro, serás pescador de homens.»
E, depois de terem reconduzido os barcos para terra, deixaram tudo e seguiram
Jesus.
O animador partilha algumas ideias:
- Jesus mete-se nas nossas vidas, e desafia-nos a fazermos e sermos aquilo que nunca
sequer imaginámos… a fazermos aquilo que pensávamos não conseguir… a sonhar
mais alto do que alguma vez sonhámos…
- Projetar a seguinte frase: «O Senhor não pensa apenas naquilo que tu és mas em
tudo aquilo que poderás chegar a ser»
- O desafio lançado a Pedro foi o de deixar de ser o pescador que sempre conheceu,
e transformar-se em pescador de Homens. Que desafios já viveste que nunca tinhas
imaginado ou que pensavas não conseguir?

- Como achas que reagirias caso Jesus entrasse na tua barca como fez com Pedro?
Reagirias da mesma forma?
- De que achas que precisas para que o teu “sim” seja mais firme, quando te são
lançados desafios relacionados com a Igreja?
Etapa 7
O animador propõe que, depois de refletir sobre os desafios que Jesus nos coloca de
tomar a nossa cruz e segui-Lo e em especial a algumas pessoas de ser pescador de
Homens, os jovens possam escrever uma mensagem para um seminarista ou padre, de
modo a dar-lhe força nesta missão que Deus lhe confia. Esta proposta pode ser feita
individualmente ou em grupo e o animador fica responsável por fazer chegar ao
destinatário.
Etapa 8
Neste pequeno momento de oração queremos rezar pelos jovens que sentem o Teu
chamamento para se consagrarem para uma missão especial. Que eles saibam ouvir e
corresponder a esse chamamento. Rezamos também por todos aqueles que já
escolheram a sua vocação, para se manterem firmes e perseverantes na sua missão.
Cântico: Toma a tua cruz e segue-me
Sol Ré Mi- Dó
Toma a tua Cruz e segue-Me
Sol Lá Ré
Vive sem medo de te dares
Mi- Ré Lá- Dó
Toma a tua cruz e segue-Me
Mi- Si7 Mi- (Ré)
Já que tens tanto p'ra dar

Lá- Si- Dó SiCristo que te chama nunca te deixa só
Lá- Si- Dó Ré
Está contigo antes que chegues a pensar
Lá- Si- Dó SiMesmo que duvides, não duvides de ti
Lá- Si- Mi- Ré
É na tua cruz que Ele está
Se Cristo te chama, Ele sabe porquê

Pois sabe o que fez e o que criou em ti
Pára para veres tudo aquilo que és
É no teu amor que Ele está
(no final)
Mi- Si7 MiJá que tens tanto p'ra dar
Lá- Si- Mijá que tens tanto p'ra dar
Oração da Semana dos Seminários
Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,
Tu que não olhas ao que somos
mas ao que poderemos chegar a ser,
abre caminhos de construção do Reino,
ajudando-nos a ser mansos e humildes de coração.
Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós te pedimos que continues
a despertar o coração dos jovens
para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade, sem medos e resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,
se façam ao largo e lancem as redes para a pesca.
Por intercessão da Virgem Maria e de S. José,
nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos seminaristas
e por todos os jovens a quem chamas e envias.
Fazei que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.
Concede-nos, pela graça do batismo,
o dom da escuta da Tua voz
e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus.
Ámen.

Cântico: Voa a grande altitude

Lá Dó#Não fiques na praia com o barco amarrado,
Mi
e medo do mar.
Si– Mi
Tudo aqui é miragem, mas na outra margem
Lá
alguém a esperar.
Como onda que morre sozinha na praia,
não fiques brincando...
No mar confiante, ensina o teu canto de ave voando.
Lá7 Ré Mi
Voa bem mais alto livre sem alforge,
Lá Fá#nem prata, nem ouro,
Si– Mi
amando este mundo, esta vida que é campo
Lá7
que esconde o tesouro. (bis)
Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes asas p'ra voar.
Nem que o céu se tolde e as nuvens impeçam,
tu não vais parar.
Há gente vivendo tranquila e contente como eu já vivi.
És águia diferente, céu azul cinzento foi feito p´ra ti.

