
PASTORAL DA JUVENTUDE - DIOCESE DE
SANTOS

“Encontros para a Base”

               

TEMA: “Mártires da nossa Igreja”

DIMENSÕES: Dimensão  Teologal  e  Sociopolítica.  Etapa  recomendada:

Militância.

AMBIENTAÇÃO:  Preparar  as  cadeiras  em forma de  meia  lua,  conforme a

metodologia da PJ. Ao centro, um pano vermelho no chão (cor dos mártires), a

Bíblia Sagrada aberta, fotos de mártires da nossa Igreja espalhadas e a cruz,

prova de amor de Deus para seu povo. Dedicar um espaço apropriado para a

exibição de um vídeo, seja pela TV, notebook ou Datashow. 

ACOLHIDA:  Acolher  as pessoas com o canto da música “Acorda América”,

entoado pela equipe de música do grupo preferencialmente. Na chegada dos

participantes, a pessoa responsável pela acolhida deve fazer o sinal da cruz na

mão  dos  jovens  com  tinta  guache  vermelha,  dizendo  baixinho  “somos

sementes do amor  do povo de Deus”.  Após a chegada de todos,  iniciar  o

encontro com Pai-Nosso e a Ave-Maria. 

RFLEXÃO  E  PARTILHA:  Ler  a  breve  passagem  de  2Timoteo  4,  6-8  sem

problematiza-la em um primeiro momento. Apresentar o tema do encontro a

todos e exibir a produção da Verbo Filmes que retrata a vida do Pe. Ezequiel

Ramin  (disponível  no  YouTube  em:  https://www.youtube.com/watch?

v=7s0_qFyGQAI).

Após a exibição do vídeo que possui dezenove minutos de duração, iniciar a

partilha com todos, relacionando o filme com o trecho da carta de São Paulo

lido inicialmente e com a história da Igreja. Sugestões de perguntas:
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- Pensando no “fim” dos apóstolos e na obra dos Santos e Mártires da nossa

Igreja, a opção pelo Evangelho é uma opção de morte ou de vida¿

- Em que pé está a nosso testemunho em relação a esses personagens da

Igreja¿ Por quem daríamos as nossas vidas¿ Se não somos capazes de tal

ato, quais motivos nos impedem¿

- É possível ser cristão e conviver com as injustiças¿

RECORDAÇÃO  DA VIDA: Pedir  que  cada  um  pegue  uma  das  fotos  dos

mártires dispostas ao chão desde o início do encontro. Entre as fotos, procurar

optar por mártires da Igreja no século XX, de preferência brasileiros, tanto os

reconhecidos como os não reconhecidos oficialmente  pela Igreja,  buscando

assim, fazer com que o jovem entenda que a perseguição e morte de cristãos é

uma realidade próxima e atual, não distante. O número de fotos dispostas deve

ser compatível com a quantidade de jovens que frequentam o grupo. 

Sugestão de mártires: São Maximiliano Maria Kolbe, Beato Oscar Romero, Pe.

João Bosco Burnier, Pe Gisley, Irmã Dorothy, Santo Dias, Ir. Cleusa Coralina

Coelho, Ir. Adelaide Molinari, etc.

Em cada uma das fotos, deve ter na parte de traz o resumo da vida deste

personagem, descrito em um único parágrafo, explicando quem era, de onde

era, por qual causa lutou, como morreu, sem se apegar a maiores detalhes.

Cada jovem que pegar uma das fotos, deverá ler em voz alta um por vez esse

breve relato. Tomar cuidado para que esse momento se torne contemplativo e

não maçante. Por isso, evitar que o resumo dos testemunhos dos mártires e

santos sejam longos demais, ou que o momento se estenda muito.

ESPIRITUALIDADE: Seguindo  o  clima  contemplativo,  apagar  as  luzes  a

ascender algumas poucas velas ao chão, pedindo para que os jovens fechem o
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círculo em um grande abraço. Entoar nesse momento o refrão: "Vidas pela

vida, vidas  pelo  Reino”,  disponível  no  YouTube  em:

https://www.youtube.com/watch?v=v4AfrLKO1VA

Encerrar o encontro em memória de todos os Mártires e Santos que morreram

e  ainda  morrem  em  razão  do  Evangelho,  com  a  música  “Pai-Nosso  dos

Mártires”, cantada pela equipe de música do encontro, entregando a letra da

música para que os jovens cantem/rezem juntos com a equipe. O Pai-Nosso

tradicional deve ser rezado no final.

https://www.youtube.com/watch?v=v4AfrLKO1VA

