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 LEVANTA-TE …! 

 

No dia 12 de agosto de cada ano é comemorado em todo o mundo o Dia 

Internacional da Juventude, que foi designado pelas Nações Unidas no sentido de 

dar uma atenção especial às propostas dos jovens para enfrentar os problemas 

sociais de natureza muito diversa.   

O Papa Francisco convidou os jovens a “realizar os sonhos de Deus neste mundo”. 

Não fomos feitos para sonhar com férias ou fim de semana, mas para realizar 

os sonhos de Deus neste mundo. Ele tornou-nos capazes de sonhar para abraçar a 

beleza da vida. As obras de misericórdia são as mais belas obras da vida, elas vão para o centro dos nossos grandes 

sonhos porque dão glória a Deus. Para realizar grandes sonhos, são necessárias “grandes decisões” e “a vida é o 

tempo de decisões firmes, fundamentais, eternas”. Escolhas banais levam a uma vida trivial; grandes escolhas 

tornam a vida ótima. Se optarmos por Deus tornamo-nos cada dia mais amados e se escolhermos amar tornamo-

nos felizes. A beleza das decisões depende do amor. No entanto, existem obstáculos que dificultam as escolhas: 

muitas vezes medo, insegurança, porquês não respondidos, tantos porquês. O amor pede-nos para irmos mais longe, 

a não ficarmos sujeitos aos porquês e para quês da vida, à espera de uma resposta do Céu, por isso temos de ir dos 

porquês ao para quem. As escolhas são dificultadas pela febre do consumo, que droga o coração com coisas 

supérfluas, a obsessão pela diversão, que parece ser a única maneira de evitar problemas, mas apenas adiam os 

problemas, a fixação em reivindicar os próprios direitos, esquecendo o dever de ajudar e a grande ilusão do amor, 

que parece ser algo que deve ser vivido pela força das emoções, quando amar é, acima de tudo: dom, escolha e 

sacrifício”. O Senhor da vida nos quer cheios de vida e dá-nos o segredo: a vida é possuída, agora e para sempre, 

somente dando-a. 

Concluindo: para escolher bem, é preciso fazer a pergunta que o Espírito Santo sugere ao coração: o que é bom para 

ti? Aqui está a escolha de cada dia: O que eu quero fazer ou o que é bom para mim? “Dessa busca interior podem 

nascer escolhas banais ou escolhas de vida. Depende de nós. Olhemos para Jesus, peçamos-Lhe a coragem de 

escolher o que é bom para nós, de seguir os seus passos no caminho do amor e encontrar a alegria”.  
Adaptado Papa Francisco, 23 de noviembre, 2020. 

Nesta oração, tenhamos em mente todos os jovens do mundo para que as suas decisões se ajustem ao projeto 

do amor gratuito que Deus tem para cada um. 

 

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS 

- Texto Bíblico: act 9, 1-5      - Passos para a lectio divina 

Saulo, entretanto, respirando sempre 

ameaças e mortes contra os 

discípulos do Senhor, foi ter com o 

Sumo Sacerdote e pediu-lhe cartas 

para as sinagogas de Damasco, a fim 

de que, se encontrasse homens e 

mulheres que fossem desta Via, os 

trouxesse algemados para Jerusalém. 

Estava a caminho e já próximo de 

Damasco, quando se viu subitamente 

envolvido por uma intensa luz vinda do 

Céu. Caindo por terra, ouviu uma voz 

que lhe dizia: «Saulo, Saulo, porque 

me persegues?» Ele perguntou: 

«Quem és Tu, Senhor?» Respondeu: 

«Eu sou Jesus, a quem tu persegues 
 

 

“Rogai ao Dono da messe...” 

 

1.  Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a 

perguntar sobre o conhecimento autêntico do 

seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em si? 

Que diz a Palavra?  

2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim: 

Que me diz, que nos diz hoje o Senhor através 

deste texto bíblico? Deixo que o texto ilumine 

a minha vida, a vida da comunidade ou da minha 

família, a vida da Igreja neste momento. 

3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta: Que 

digo eu ao Senhor como resposta à sua 

Palavra? O coração abre-se ao louvor de Deus, 

à gratidão, implora e pede a sua ajuda, abre-se 

à conversão e ao perdão, etc. 

4. Contemplação, compromisso: O coração centra-

se em Deus. Com o seu mesma olhar contemplo 

e julgo a minha própria vida e a realidade e 

pergunto: Quem és, Senhor? Que queres que 

eu faça? 
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS” 
  

Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os trabalhadores são 

poucos. Rogai ao Dono da messe para que envie trabalhadores aos seus 

campos”. E também afirmou: “Tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome, 

Ele vo-lo concederá”.  

Confiados nesta palavra de Jesus e na Vossa bondade, Vos pedimos 

vocações para a Igreja e para a Família “Amor de Deus”, que se 

entreguem à construção do Reino como nova civilização do amor. 

Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal 

intercessão as famílias e as comunidades cristãs para que animem a 

vida das crianças e ajudem os jovens a responder com generosidade ao 

chamamento de Jesus, para manifestar o amor gratuito de Deus aos 

homens. Amém. 
 

«O meu comportamento não me cabe a mim dizê-lo, basta-
me referir o testemunho de quem presenciou os meus atos» 

(J. Usera). 
 

 
 

 

 

“Levante-te e dá testemunho!” 

Hoje o convite de Cristo a Paulo dirige-se a cada um de vós, jovens e a cada pessoa: Levantai-vos! Tu 

não podes simplesmente deitares-te no chão sentindo pena de ti mesmo, há uma missão à tua espera! Tu 

também podes testemunhar as obras que Jesus começou a fazer em ti. Portanto, em nome de Cristo, eu te 

digo: 

— Levanta-te e anuncia a tua experiência de cego que encontrou a luz, que viu o bem e a beleza de 

Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da Igreja que supera toda solidão. 

— Levanta-te e testemunha o amor e o respeito que podem ser estabelecidos nas relações humanas, na 

vida familiar, no diálogo entre pais e filhos, entre jovens e idosos. 

 — Levanta-te e defende a justiça social, a verdade, a honestidade e os direitos humanos; aos 

perseguidos, aos pobres e vulneráveis, aos que não têm voz na sociedade. 

— Levanta-te e reflete o novo olhar que te faz ver a criação com olhos maravilhados, que te faz 

reconhecer a terra como a nossa casa comum e que te dá coragem para defender a ecologia integral. 

— Levanta-te e testemunha que as existências fracassadas podem ser reconstruídas, que as pessoas que 

já morreram no espírito podem ressuscitar, que os escravos podem tornar-se livres, que os corações 

oprimidos pela tristeza podem encontrar de novo a esperança. 

— Levanta-te e testemunha com alegria que Cristo vive! Espalha a Sua mensagem de amor e salvação 

entre os teus colegas, na escola, na universidade, no trabalho, no mundo digital, em todos os lugares. 

 

O Senhor, a Igreja, o Papa confiam em vós e vos constituem como testemunhas para tantos outros 

jovens que se encontram nos "caminhos de Damasco" do nosso tempo. Não te esqueças: “Se alguém 

realmente fez uma experiência do amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação 

para sair a anunciá-Lo, não pode esperar receber muitos cursos ou longas instruções. Todo o cristão é 

missionário na medida em que encontrou o amor de Deus em Cristo Jesus» (E: G.120). Adaptação do Papa 

Francisco, Roma, São João de Latrão, 1 4 de setembro de 2021. Festa da Exaltação da Santa Cruz. 
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