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TEXTO BASE | APRESENTAÇÃO

Vivam como
pessoas
livres
(1 Pedro 2, 16)
O Programa MAGIS Brasil, como programa de vida, é uma proposta da Companhia de Jesus no Brasil, em sua missão
de continuar acompanhando os jovens e
as jovens, ajudando-os a ser mais, no
seu agir cristão no mundo, como
homens e mulheres para os demais.
Nesse sentido, empenhamo-nos, de
verdade, nessa busca de encontrar caminhos para expressar e apropriarmo-nos
dessa atitude inaciana, no dia a dia de
nossas vidas, lá onde o Senhor nos
envia, contando sempre com a graça e o
amor misericordioso de Deus que nos
acompanha em nossas errâncias.
Por isso, o Programa MAGIS Brasil
apresenta o tema SER MAIS LIVRE
como norteador de suas atividades para
o ano de 2019. Sendo assim, o Programa deseja proporcionar aos jovens uma
experiência de liberdade, a liberdade do
Cristo e, consequentemente, uma atitude de pertença ao mundo em que estão
inseridos.
Nesse sentido, é de extrema importância, “responder com a vida”, se quiser-

mos viver como pessoas livres. E os desafios do cotidiano não podem abater o
nosso ânimo, nem diminuir a nossa
generosidade, no anúncio e no testemunho diário, visto que vamos experimentando em todo o tempo a bondade do
Criador que nos quer livres para viver a
plenitude dos dons que Ele mesmo
distribui com largueza e nos oferece
continuamente.
“Sem medo de ser mais livres!” é o
clamor que ouvimos ressoar na memória
do povo de Israel desde os tempos da
itinerância e da travessia no deserto. E é
também a certeza de um tempo novo,
tempo sem tempo e lugar sem espaço,
onde a liberdade acontece e a vida
ganha pleno sentido, ancorada no solo
da existência de cada um que se dispõe
a caminhar, a viver como pessoa livre.
Mais ainda: pela consciência de seus
condicionamentos e afetos que se desordenam vez por outra.
O apelo vem de fora e vem de dentro, de
todos os lugares que comuniquem vida e
vida em abundância. Mantenhamo-nos,
pois, firmes e unidos a tantos e tantas
jovens que, em seus lugares de missão,
fazem também seus itinerários pessoais
e comunitários, obedientes e animados
pela Palavra que se encarna no nosso
meio e vive conosco a liberdade de filhos
de Deus. Não há fronteiras, não há
limites! A partilha de nossas experiências
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de fé, de vivência e de testemunho
cristãos se fazem necessários, sobretudo
nestes tempos reversos, e devem nascer
da força de um Ser mais livre que nos
habita, caminha à nossa frente e nos
espera. É Ele mesmo quem afirma isso
ao enviar-nos e acompanhar-nos.
Nesse caminho, os Eixos do Programa
compõem uma espécie de itinerário a
partir do qual poderemos criar condições de possibilidades para os jovens e
as jovens crescerem em liberdade. Eles
apresentam uma finalidade, um para
quê, fundamental na experiência de
liberdade. Ser mais livre para quê?
Para servir, como nos interpelam as
muitas atividades de Voluntariado,
propostas Brasil afora. Livres para cuidar,
convertidos a uma nova relação com a
Casa Comum, difundida profeticamente
por atividades socioambientais do
Programa. Livres para conhecer, movidos por tantos projetos de formação,
promovidos por Centros, Casas e Espaços MAGIS. Livres para seguir, encon-

trando um sentido pelo qual vale a pena
viver, tarefa constante do eixo Vocações
Jesuítas. Livres para amar, como ápice
da experiência dos Exercícios Espirituais,
que nos levam a experimentar o amor
de Deus e a responder a esse amor com
a vida.
Já refletimos e abrimos nossa consciência, pois que a liberdade tome conta de
nós e de nossas angústias e anseios,
abrindo espaço para ver surgir a vida
que quer acontecer aqui e além, transcendendo fronteiras institucionais, indo
até as periferias existenciais, sentindo o
apelo de toda a Igreja e a comunhão dos
santos. Vamos sem medo de ser mais
livres a todos os confins da terra, implorando a graça de sentirmos o calor da
misericórdia do Pai e a força de Seu
amor, em todos os lugares onde estivermos ou para onde formos enviados.
Vamos para servir, com liberdade e
alegria, superando nossos egoísmos e o
que quer que nos torne menos livres.
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caminhar

TEXTO BASE

Magis como
caminho para
a liberdade
Na atualidade, é comum o desejo pela
busca da perfeição, da excelência, da
competência em todos os sentidos.
Constatamos que há uma exigência
externa (educação escolar, mercado de
trabalho...) e, às vezes, uma exigência
interna para o ser melhor. Todo este
anseio é válido, bom e motivador, pois
faz com que a pessoa se desinstale de
sua comodidade e de sua zona de
conforto, visando a aprimorar toda a sua
capacidade. Contudo, a preocupação é
descobrir a sua teleologia, ou seja, a
finalidade de toda esta ambição por ser
melhor. Diante desse fato, como podemos definir o Magis inaciano, sobretudo,
como ajudar os jovens a assimilar o
Magis?
Santo Inácio de Loyola fez uma experiência da gratuidade do amor de Deus e a
transcreveu num livro denominado
Exercícios Espirituais. Tal livro não tem o
objetivo de ser lido, mas vivido. Nele
estão contidas orientações claras e precisas para experimentar a graça de Deus.
Inácio acreditava que a experiência do
amor gratuito de Deus é capaz de gerar
uma atitude de agradecimento e generosidade, ou ainda, o desejo de ser melhor
a partir do modo de ser de Jesus. Sendo

assim, todos que olharem, meditarem,
contemplarem a pessoa de Jesus terão a
capacidade de ser Magis. Portanto, o
Magis inaciano se dá na medida em que
o ser humano se relaciona e aprende o
modo de proceder de Jesus e anseia por
viver como Ele.
Para Inácio de Loyola e, consequentemente, para todos aqueles que beberam
da fonte dos Exercícios Espirituais é
fundamental a profundidade e a excelência em todo o proceder. O desejo de
amar e servir e, também, o anseio de
ajudar as pessoas não se resume num
simples voluntarismo, mas em realizar a
missão com qualidade e profundidade,
não por vaidade e perfeccionismo, mas
na vontade de realizar tudo como Cristo.
E a palavra Magis está no final do Princípio e Fundamento, mais precisamente,
quando Inácio afirma que é necessário
“desejar e escolher apenas o que mais
nos conduz ao fim para que fomos
criados” (EE 23). Contudo, antes do
Magis, Inácio propõe uma atitude
bastante intrigante para a atualidade: “é
necessário fazermo-nos indiferentes a
todas as coisas criadas...” (EE 23). Nesse
caso, a indiferença não é sinônimo de
ausência de interesse, de apatia, de
frieza, de coração duro. A indiferença
inaciana expressa uma espera paciente,
profunda e respeitosa da Vontade de
Deus, ou melhor, uma confiança em
Deus. Tal atitude é possível mediante
uma experiência de Cristo que gera a
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consolação no interior da pessoa. É
interessante notar que Inácio, no Princípio e Fundamento, depois de falar da
atitude de indiferença (liberdade interior,
disponibilidade) convida o exercitante a
“desejar e escolher apenas o que mais
nos conduz ao fim para que fomos
criados” (EE 23). O Magis inaciano
pressupõe essa atitude de indiferença, de
liberdade interior. Desse modo, podemos
ser Magis somente quando formos livres
em Cristo.
Ser mais livre, assim, é uma atitude de
indiferença (disponibilidade interior)
frente a toda a criação, mas também
uma atitude de liberdade interior diante
do Deus Criador e Amor. Ser mais livre é,
ainda, experimentar a docilidade da fé, a
qual está associada à experiência gratuita
do amor de Deus em cujas mãos a pessoa
deseja abandonar-se com confiança.
Nesse sentido, como ajudar as pessoas,
sobretudo os jovens, a crescerem? É de
fundamental importância ensiná-los a
encarar a vida como ‘busca’, motivando-os a trabalhar a sua base humana (cada
um pode dar mais de si!), animando-os a
“iniciar processos de vida” – diz-nos o
padre Carlos Palácio, SJ. Afinal, é nos
processos de vida que eles irão descobrindo que a verdadeira realização de
uma pessoa consiste em fazer coincidir
plenamente o que busca e deseja na
trama emaranhada da vida, com a verdade que a constitui e a habita no mais
profundo de si mesma.
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Nisso consiste a liberdade. A verdadeira, não a liberdade pouca que
costumamos chamar “livre arbítrio”.
Porque fazer simplesmente o que
quero ou desejo não constrói necessariamente, pode destruir a pessoa. A
verdadeira liberdade se constrói no
dia a dia, pelas opções que nos fazem
crescer em humanidade, pela
incorporação de valores que constroem, pela orientação que vai sendo
dada à vida. Quando podemos
afirmar que o caminho que estamos
trilhando nos aproxima do que há de
melhor em nós mesmos, então
experimentamos o que é ‘ser livres’.
A felicidade mais profunda do ser
humano consiste em descobrir que
essa coincidência total com a verdade
que nos habita é o que chamamos
‘vontade de Deus’. Porque o que
Deus mais quer, a ‘glória de Deus’ é a
vida do homem e da mulher. O que
faz Deus feliz é que o ser humano
realize e viva plenamente o que ele é.
A vontade de Deus não é algo imposto de fora, mas é algo que nos constitui e ao qual aderimos.¹

Rogamos ao Senhor a graça de termos
uma visão positiva do mundo, isto é, a
humilde certeza de reconhecer a presença de Deus no mundo, em todos os
lugares. Desse modo, não desejamos
fazer uma distinção da realidade como
sagrada ou profana, mas como condição
de possibilidade do amor, mediante a
experiência gratuita de Deus.
____________________________________
¹ PALÁCIO, Carlos. O ‘magis’ na espiritualidade
inaciana para uma fundamentação da identidade
MAGIS Brasil. In: Reflexões e subsídios para o
trabalho com jovens. São Paulo: Loyola, 2018.

jesus

TEXTO BASE

Jesus:
o homem livre

vida, seu modo de ser e sua paixão pelo
Reino. “Quando o exercitante identifica-se com Jesus e com seu Reino e, pela
graça de Deus, dá novo modo e ordem à
sua vida, experimenta-se reconfigurado
e faz-se disponível e livre para a
missão”².

Na espiritualidade inaciana, como vimos,
o Magis, atitude de liberdade interior e
total abertura à vontade de Deus, nasce
como uma interpelação genuína de
quem, tendo conhecido intimamente a
Jesus de Nazaré, busca a radicalidade de
uma vida que expressa, no seguimento a
Ele, a realização de seu Princípio e
Fundamento. É diante d´Ele que nos
sentimos chamados a superar-nos, a
desafiar-nos, mas também a esvaziar-nos,
para mais amar.

A imagem de Jesus que se impõe pela
leitura e contemplação do Evangelho é a
de um homem livre. Tendo Deus como
absoluto, todas as outras coisas, sejam
elas leis ou posições sociais, tornam-se
relativas para Ele. Jesus assume a
liberdade, assim como cada um de nós
somos convidados a assumir: como
resposta a um chamado de Deus.
Acolhendo a liberdade como “a condição humana desejada por Deus para que
Ele possa ser conhecido pela pessoa
livre, ou seja, por um sujeito autêntico,
apto ao diálogo e a estabelecer relações
de aliança”³.

Assim, o Magis inaciano, embora parta
do dinamismo natural que leva o ser
humano a uma atitude de busca permanente, somente se realiza num modo de
sentir e proceder orientado pelo desejo
de seguir a Jesus. Por isso mesmo, nos
Exercícios Espirituais, a pessoa, tendo
rezado o Princípio e Fundamento e desejado responder ao grande amor de Deus,
é convidada a contemplar os mistérios
da vida de Jesus. É n´Ele que poderemos
descobrir um modo de descentralizar-nos
de nosso próprio querer, amor e interesse
(EE 189).

Se hoje fala-se muito em liberdade, é
preciso olhar para Jesus, para conhecer
que a liberdade é a condição desejada
por Deus para cada ser humano. Veremos que não se trata apenas da liberdade como autodeterminação do sujeito, a
liberdade de fazer o que quiser, o
chamado livre-arbítrio. Mas que se trata
da abertura a Deus e de uma confiança

Assim, nos Exercícios Espirituais, a experiência profunda de liberdade deriva da
identificação com o Cristo, que se dá na
medida em que nos propomos a conhecê-Lo intimamente, contemplando sua

____________________________________
² ARAÚJO, Emmanuel da Silva. Exercícios Espirituais:
caminho para a liberdade. In: Itaici - Revista de
Espiritualidade Inaciana, n. 89 (outubro/2012), p. 56.
³ Idem, p. 45.
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plena em seu amor, que nos leva a escolher apenas “o que mais nos conduz ao
fim para que fomos criados” (EE 23).
Não se trata de fazer isso ou aquilo, mas
de viver disponível para responder ao
grande amor de Deus.
O estado espiritual atual das pessoas,
especialmente dos/as jovens, revela uma
busca pelo divino. Em vários casos, essa
procura confunde ou se harmoniza na
busca pelo sentido da vida, que move
muitas pessoas a diversas experiências,
que podem ser positivas ou negativas.
Desse modo, encontramos em Jesus um
modelo de uma pessoa livre, ou melhor,
n’Ele encontramos um sentido que dá
sentido à nossa vida. Mas qual foi o
segredo para Cristo viver como viveu,
com tanta liberdade, com tanta ousadia,
com tanto atrevimento, com tanta
novidade, com tanta ternura, com tanto
amor? Sem dúvida, foi a experiência
interna da presença de Deus em sua
vida, em seu cotidiano. Ele não estava
só, mas na companhia de Deus, ou
melhor, Deus estava em sua companhia.
A experiência de Deus foi central e
decisiva na vida de Jesus. O profeta
itinerante do Reino, curador de
enfermos e defensor de pobres, o
poeta da misericórdia e mestre do
amor, o criador de um movimento
novo a serviço do Reino de Deus, não
é um homem disperso, atraído por
diferentes interesses, mas uma
pessoa profundamente unificada em
torno de uma experiência nuclear:
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Deus, o Pai de todos. É ele quem
inspira sua mensagem, unifica sua
intensa atividade e polariza suas
energias. Deus está no centro desta
vida. A mensagem e a atuação de
Jesus não se explicam sem esta vivência radical de Deus. Se esta for esquecida, tudo perde sua autenticidade e
conteúdo mais profundo: a figura de
Jesus fica desvirtuada, sua mensagem debilitada, sua atuação privada
do sentido que ele lhe dava”4.

Quando nós olhamos para a pessoa de
Jesus vamos sendo afetados/as por seu
modo de proceder que contagiou o
mundo e que ainda contagia. É uma
experiência que impulsiona o ser
humano a ser mais. O Papa Francisco
tem sido um profeta da esperança para
o mundo. Com suas atitudes simples,
porém marcantes e profundas, tem
mostrado um caminho para a Igreja e
para as pessoas. Citamos uma expressão
usada por ele que resume esta novidade
e ideal: “A Igreja como hospital de
campanha5”. O relato do Evangelho do
Bom Samaritano é, nesse sentido, muito
atual. Ver, tocar, sentir, ouvir e saborear
as dores, os sofrimentos, os gritos, as
angústias, os desesperos, a depressão, o
____________________________________
4 PAGOLA, José Antonio. JESUS, aproximação
histórica. Editora Vozes, 7ª edição, 2014, p. 363.
5 FRANCISCO, Papa. Discurso do Papa Francisco aos
párocos da diocese de Roma: discurso na Sala
Paulo VI no dia 6 de março de 2014. Disponível em:
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/
2014/march/documents/papa-francesco_20140306
_clero-diocesi-roma.html. Acesso em: 20 nov. 2017.

alcoolismo, as doenças e tantas misérias
humanas com compaixão, conforme
Jesus as encarou. A liberdade de Jesus
desperta em nós uma paixão pelo
mundo, pelo ser humano e por Deus.
Um amor que se transforma em obras,
um amor que se comunica com a
Criação e com Deus, um coração desejoso de amar e de ser amado, um desejo
de proceder como Jesus.

de Deus ‘escrita não com tinta, mas com
o Espírito do Deus vivo, não em tábuas
de pedra, mas em tábuas de carne, nos
corações”7.

Como homem livre, Jesus não se deixou
determinar pelo poder religioso e político de seu tempo. Apresentando um
novo mandamento, do qual depende
toda Lei e os Profetas (amar a Deus e
amar ao próximo), Ele denuncia um
sistema religioso em que o culto a Deus
está separado do amor ao próximo.
Livre, Ele nos chamou à liberdade (Gl
5,13) e nos libertou do jugo da lei (Gl 4,
21-31).

A todos os meus irmãos de humanidade. Sofrer com seus fracassos, com
suas misérias, com a opressão de que
são vítimas. Alegrar-me com suas
alegrias. Começar por trazer de novo
a meu espírito todos aqueles que
encontrei em meu caminho: aqueles
de quem recebi a vida, que me deram
a luz e o pão. Aqueles com os quais
partilhei o teto e o pão. Os que
conheci em meu bairro, em meu
colégio, na universidade, no quartel,
em meus anos de estudo, em meu
apostolado... aqueles a quem
combati, a quem causei dor, amargura, dano... todos aqueles a quem
socorri, ajudei, tirei de um apuro... os
que me contradisseram, me desprezaram, me fizeram dano. Aqueles
que vi nos cortiços, nos barracos,
debaixo das pontes. Todos estes cuja
desgraça pude adivinhar, vislumbrar
sua inquietude... encerrá-los em meu
coração, todos de uma vez. Cada um

É Jesus, como homem livre, a referência
da liberdade, que queremos alcançar, ao
mesmo tempo em que Ele mesmo é a
nossa liberdade. Ele convida-nos a amar.
Mas a quem amar?

Todo regime legal e esclerosado e
esclerosante é superado definitivamente pela vinda de Cristo, o libertador [...] Assim, o que permanece é o
amor filial e não a lei; esta é o símbolo de toda normativa imposta de
fora, e quem vive preso a ela não se
tornou filho de Deus pela ação do
Espírito (Rm 8, 14) 6.

Assim, reconhecemos que, em Jesus, a
liberdade é dom do Espírito, que move a
pessoa a uma nova conduta, não por
medo, mas por amor a Deus. É no
coração da pessoa livre que se inscreve a
Lei. Assim, a Lei “é uma carta de amor

____________________________________
6 ARAÚJO, Emmanuel da Silva. Exercícios Espirituais:
caminho para a liberdade. In. Itaici - Revista de
Espiritualidade Inaciana, n. 89 (outubro/2012), p. 45.
7
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Idem, pág. 46.

em seu lugar, porque, naturalmente,
há lugares diferentes no coração do
homem. Ser plenamente consciente
de meu imenso tesouro, e, com um
oferecimento vigoroso, oferecê-los a
Deus. Fazer em Cristo a unidade de
meus amores. Tudo isso em mim
como uma oferenda, como um dom
que arrebenta o peito; um movimento de Cristo em meu interior que
desperta e aviva minha caridade; um
movimento da 8 humanidade, por
mim, para Cristo .

____________________________________
HURTADO, Alberto. Um fogo que acende outros
fogos: páginas escolhidas de Pe. Alberto Hurtado,
SJ. São Paulo: Loyola, 2005. p. 29 -31.
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roteiros

PARA
DESENVOLVER
O TEMA

REZANDO O TEMA: ROTEIROS PARA ORAÇÃO

Os roteiros a seguir são um convite para rezar nossa liberdade interior, que se processa gradualmente, na medida em
que nos abrimos ao amor de Deus, assumindo-o como
absoluto em nossas vidas. Identificados com o Cristo, que
nos revela o Pai, somos, então, movidos ao serviço, devendo
escolher somente o que nos levaria ao fim para o qual
fomos criados e encontrando a Deus em todas as coisas.
Ser mais livre, não condicionados por afetos que nos desordenam, é, pois, uma tarefa humana e é também graça de
Deus. Por isso, sintam-se convidados a iluminar com a fé e a
oração este processo contínuo de crescimento na liberdade.
Para seguir nessa proposta de crescimento, seguem cinco
roteiros para oração pessoal. Desejamos que eles nos
ajudem a crescer na liberdade e a saborear, intensamente,
durante este ano, os frutos de uma vida mais livre.
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Roteiro para Oração 1

SENTIR E SABOREAR INTERNAMENTE AS COISAS
[…] se tentares viver de amor,
perceberás que, aqui na terra, convém fazeres a tua parte.
A outra, não sabes nunca se virá, e não é necessário que venha.
Por vezes, ficarás desiludido, porém jamais perderás a coragem,
se te convenceres de que, no amor, o que vale é amar.
(Chiara Lubich)

Não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa,
mas o sentir e o saborear internamente as coisas (EE 2)
A Luz desce do Alto, ilumina o nosso ser e comunica Vida. Faz-nos participar de seus dons,
sacia-nos e satisfaz a alma. Dá-nos, ainda, esperança, firmeza e confiança, frutos da ação
divina em nossos corações. Anima nossa vida de serviço! Prepara o nosso caminhar...
Desse modo, tudo participa do Evento da Ação de Deus em nós. Faz parte de um todo
muito maior, que envolve a nossa identidade, como pessoas livres. Nada se perde, pois
tudo é parte da grande riqueza da fecundidade da vida que se recebe.
O nosso desafio é não paralisar pelo medo, mas assumir a responsabilidade de amar de
verdade, para sermos mais livres e não bloquear nenhum dom que tenhamos recebido.
Afinal, mesmo sem compreender a largueza e a profundidade do que sentimos, precisamos responder a muitos apelos, com coragem, para buscar, encontrar e escolher a Vida!

GRAÇA: Senhor, concede-nos ouvir-Te, para
compreender-Te e fazermos o que nos pedes livremente.
PALAVRA DE DEUS:
Dt 30, 1-20 / Jn 1, 1-16 / Lc 1, 68-79 / Rm 10, 8-21 / Ef 3, 12-21
REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Conseguimos sentir, ouvir,
compreender e saborear o que o Senhor nos diz? O que Ele pede,
concretamente, a nós?
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Roteiro para Oração 2

QUE FAREI POR TI, SENHOR?
Os pobres que buscamos podem morar perto ou longe de nós.
Podem ser material ou espiritualmente pobres.
Podem estar famintos de pão ou de amizade.
Podem precisar de roupas
ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa para eles.
Podem precisar do abrigo de uma casa feita de tijolos e cimento
ou da confiança de possuírem um lugar em nossos corações.
(Madre Teresa de Calcutá)

Olhando para mim mesmo, perguntar o que tenho feito por Cristo,
o que faço por Cristo e o que devo fazer por Cristo (EE 53)
O colóquio, na oração inaciana, é o ponto alto do diálogo com Deus, pois expressa nossa
identificação e confiança em Sua presença junto de nós. Pode ser atingido a qualquer
momento da oração, não somente no final, podendo mesmo prolongar-se durante todo
o tempo dedicado ao exercício.
É, então, o momento em que um amigo fala a outro amigo, numa estreita relação pessoal.
Acontece com simplicidade, sem voluntarismos, naturalmente, como expressão de
profunda comunhão de corações. Como quando nos aproximamos de alguém com quem
temos intimidade para contar o que se viu ou que se sente de belo e de triste, ou ainda
para confidenciar e ouvir conselhos, mas também para agradecer e dispor-se.
Assim, ouvindo e ponderando, examinando-se, cada um de nós vai tornando-se capaz de
mover-se na direção dos outros, acolhendo suas necessidades, a fim de partilhá-las,
crescendo em liberdade, buscando formar uma rede de solidariedade, de ação social, de
formação e de comunicação, lançando mão até mesmo dos meios tecnológicos disponíveis hoje e ao nosso alcance. Nessa dinâmica, falar, ouvir, servir são partes de um processo
maior de crescimento: o de ajudar o ser humano a tornar-se plenamente Livre, por meio
do serviço da fé e da promoção da justiça!
GRAÇA: Senhor, concede-nos sensibilidade para
com as necessidades de nossos irmãos e irmãs.
PALAVRA DE DEUS: Êx 34, 29-35 / Jt 8, 1-17 / Mt 25, 31-46 / Mc 10, 17-22 / Lc 10,25-37
REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Depois de ouvir atentamente o Senhor e de
havermos tido um colóquio com Ele, torna-se mais claro para nós quem
é o nosso próximo? Onde ele está e quais são os seus apelos?
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Roteiro para Oração 3

BUSCAR E ENCONTRAR DEUS EM TODAS AS COISAS
Mais que o comum dos dias,
olhei o mais que pude os rostos dos pobres,
gastos pela fome, esmagados pelas humilhações,
e neles descobri teu rosto,
Cristo Ressuscitado!
(Dom Helder Câmara)

Considerar como a divindade, que parecia esconder-se durante a Paixão,
aparece e se mostra tão miraculosamente agora em sua santíssima ressurreição pelos seus verdadeiros e santíssimos efeitos (EE 223)
Apesar de tantos sinais de morte, a Ressurreição sempre se faz presente e atuante em
nosso meio. Onde há serviço, compromisso com o outro, comunhão entre as pessoas, luta
em favor da justiça, aí já está presente essa vida nova! Um novo modo de existir, uma
Presença que escapa à percepção do mundo.
O Cristo Ressuscitado manifesta-se a nós em seu ofício de Consolador, em sua força
recriadora. É pura graça, puro dom. Dele irradia uma alegria intensa e profunda capaz de
transformar nossas realidades. É uma nova etapa que se inicia, o tempo de vivermos o que
Jesus já experimentou: a libertação total do homem, a libertação de todo tipo de escravidão moral, social, política e econômica. Libertação para uma adesão mais plena ao amor
e à vida eterna.
Deus, fazendo novas todas as coisas, faz de nós criaturas novas, novos homens e mulheres, com a força do Seu amor re-criador. Ele mesmo nos provoca a re-criar, com o Seu
auxílio, as condições necessárias para garantir a vida e vida em abundância. A Ressurreição é, portanto, a vitória do Amor e da Liberdade sobre o pecado e a morte. Precisamos
criar em nós essa consciência de que, onde quer que estivermos, somos capazes de
acolher, experimentar e dar testemunho desse Amor visível e atuante na História.
GRAÇA: Senhor, concede-nos buscar-Te e encontrar-Te.
PALAVRA DE DEUS:
Mc 16, 1-20 / Jo 14, 12-27 / At 2, 42-47 / 1Cor 15, 12-19 / Ap 21, 1-6
REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Onde os efeitos da
Ressurreição do Senhor se fazem presentes na
minha vida e na vida de nossas comunidades?
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Roteiro para Oração 4

A MAIOR GLÓRIA DE DEUS
Se eu pudesse deixar algum presente a você,
deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos.
A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora...
Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem.
A capacidade de escolher novos rumos.
Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável:
além do pão, o trabalho; além do trabalho, a ação.
E, quando tudo mais faltasse, um segredo:
o de buscar no interior de si mesmo
a resposta e a força para encontrar a saída.
(Mahatma Gandhi)

O amor consiste mais em obras que em palavras.
O amor é a comunicação de ambas as partes. Isto é, quem ama dá e comunica
o que tem ou pode a quem ama. Por sua vez, quem é amado dá e comunica
ao que ama (EE 230 – 231)
Deus é amor. Viver no amor, transformar-se no amor, significa assumir plenamente a
vocação de filhos de Deus, a tal ponto de sermos identificados com Ele. Esse é o critério
distintivo dos filhos de Deus: uma identidade radical com aquele que não sabe outra coisa
senão amar, dar e comunicar Amor.
É esta também a Missão da Igreja. Estender pontes de diálogo entre as mais diversas
realidades, por meio da vocação própria de cada um de nós. Esse sentido de plenitude que
só o amor confere faz coincidir o projeto de Deus para nós com a nossa vontade própria.
Aí está o sentido profundo de realizar a vontade de Deus. Só Ele é capaz de acordar e
orientar em nós nossas melhores energias para a prática do amor.
O conhecimento interno de tanto bem recebido nos faz manifestar, assim, uma alegria tal
que nos dispõe a realizar um bem cada vez mais crescente e mais universal. Abre-nos a
uma perspectiva amorosa de em tudo amar e servir o nosso Criador e Senhor que habita
em tudo, desperta a Vida em todos, recebe a nossa liberdade, o nosso querer e nos confia
a Sua graça. A nós, portanto, resta-nos reconhecer, em atitude de ação de graças, esse
movimento que nos lança no coração de Deus. Ele nos amou primeiro. Tudo vem d’Ele, a
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Ele tudo deve voltar. Bastam-nos somente Seu amor e Sua graça! Assim, reconhecemos
Deus como absoluto em nossas vidas e todas as outras coisas criadas como relativas, a
serem buscadas somente tanto quanto nos ajudem a atingir o fim para o qual fomos
criados. Esse é o fruto da liberdade, em Cristo.

GRAÇA: Senhor, concede-nos o conhecimento interno
de tanto bem recebido, para em tudo mais amar e servir.
PALAVRA DE DEUS:
Mt 25, 14-30 / Lc 1, 46-55 / Jo 15, 12-17 / Col 3, 1-16 / 1Jo 4, 7-21
REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Nossos afetos e nossos
talentos estão orientados a um bem mais universal?
Sinto coincidir a minha vontade com a vontade
de Deus sobre mim e na minha vida?
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Roteiro para Oração 5

IDE E INFLAMAI O MUNDO!
Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender,
e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar,
pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto.
A bondade humana é uma chama
que pode ser oculta, jamais extinta.
(Nelson Mandela)

Considerar como Deus trabalha e age por meio de mim
e olhar como todos os bens e dons descem do alto (EE 236 – 237)
Ser livre é descentralizar-se por um novo amor. O amor de Deus derramado em nossos
corações não é somente fonte de vida, mas presença que impulsiona. É Ele mesmo vivo e
atuante, trabalhando e agindo na obra da criação. E nós, unidos a Ele, somos também
provocados a contemplar a Sua ação nas criaturas e a irradiá-la no mundo. O nosso desejo
de corresponder ao amor do Senhor, nos dará condições de dispor nossa liberdade para
servir.
À maneira de Jesus, então, tornamo-nos contemplativos na ação, amando e servindo o
Pai sob o impulso do Espírito Santo. Transfigurar a ação e o amor de Deus é, pois, uma
necessidade, à medida que anunciamos o Evangelho com o coração aberto e encarnamos
um novo modo de ser livres, no serviço e no desapego de si.
A Missão é de Deus, mas nós somos convocados e enviados com Jesus. “O mundo é nossa
casa”9 , como já nos foi dito e recordado, e é nele que deve arder a chama da fé, da
esperança e do amor, como “um fogo que acende outros fogos”10, para inflamar e comunicar a Boa Nova da Vida a todos os povos. Nessa perspectiva, como nos dizia o Padre
Arrupe, que não nos faltem forças para assumirmos e vivermos, nas nossas galileias do dia
a dia, “as variantes da cruz, na imitação e no seguimento daquele Jesus que quer conduzir
todos os homens e todas as coisas criadas para a glória do Pai”.
______________________________________
9 Congregação
10 Santo

Geral 36ª, p. 93.

Alberto Hurtado.
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GRAÇA: Senhor, concede-nos o conhecimento interno
de tanto bem recebido, para em tudo mais amar e servir.
PALAVRA DE DEUS:
Mt 25, 14-30 / Lc 1, 46-55 / Jo 15, 12-17 / Col 3, 1-16 / 1Jo 4, 7-21
REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Nossos afetos e nossos
talentos estão orientados a um bem mais universal?
Sinto coincidir a minha vontade com a vontade
de Deus sobre mim e na minha vida?
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DINAMIZANDO O TEMA: ROTEIROS PARA ENCONTROS DE GRUPOS

A liberdade é assim, movimentação.
(Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas, p. 336).

A liberdade é movimentação, passagem, êxodo da escravidão rumo à liberdade. É travessia errante, contínua, de idas
e vindas, avanços e recuos. Nesse caminho, sabemos que é
a graça de Deus e a amizade dos companheiros de caminhada que não nos deixam instalar-nos na metade.
Assim, ser mais livre é travessia que realizamos também em
comunidade, como povo, chamado por Deus a deixar a
escravidão. Por isso, apresentamos, a seguir, três propostas
de roteiros para dinamizar a temática da liberdade com
grupos. Promover espaços em que os jovens possam estar
com outros jovens, para viver experiências e aprofundar a
reflexão sobre suas vidas, seus afetos, as condições e os
contextos sociais que nos impedem de ser livres é um serviço importante com o qual o Programa MAGIS está comprometido.
Desejamos, por isso, que muitos grupos, Centros, Casas,
Espaços MAGIS e Obras da Companhia de Jesus e outras
possam tirar proveito destes roteiros, a partir da criatividade, das características e das demandas de cada um.
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Roteiro para Encontro 1

TRAVESSIA : ENTRE A LIBERDADE E A ESCRAVIDÃO
AMBIENTAÇÃO
Dispor, na sala onde acontecerá o encontro, panos marrons ou cor de areia, de modo a
dar a ideia de um caminho a ser percorrido. No centro, colocar um cesto com itens de um
kit de sobrevivência no deserto; ao redor, fotos de pessoas conhecidas e/ ou não tão
conhecidas, até mesmo anônimas, que foram ou têm sido verdadeiros heróis na construção da consciência histórica dos direitos do povo brasileiro ou de outros povos e nações.
Dar preferência a homens e mulheres, ícones de uma história que não está nos livros, mas
que aparecem, vez por outra, como grandes profetas das nossas comunidades, garantidores da vida e da liberdade individual e coletiva.
1. Dar as boas-vindas aos jovens, como de costume, e apresentar o objetivo do encontro,
animando-os a fazerem uma travessia simbólica pelo deserto.
2. ABERTURA
Animador/a: Convocados à liberdade por Deus, chamados a serem mais livres, os israelitas, muitas vezes, cederam ao comodismo e se instalaram em zonas de conforto, reforçando a atitude de escravos, deixando-se determinar por afetos que os desordenavam e
os impedia de buscar e escolher a vida.
O Senhor, porém, constantemente, chama e envia homens e mulheres à sua frente, a fim
de que eles não se percam, apesar de tanta infidelidade. Homens e mulheres que despertem neles novo alento, o verdadeiro sentido da liberdade.
PARTILHA
Pedir que os jovens falem nomes de homens e de mulheres do nosso tempo e/ ou de
outros períodos da história que os fazem acreditar, sem perder a esperança, que a vida é
possível e que a liberdade pode acontecer, sempre que o horizonte for maior que a mera
satisfação dos nossos desejos pessoais.
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3. ILUMINAR COM A PALAVRA
- Ler a passagem bíblica que fala da vocação de Moisés (Êx 3, 1-15).
- Meditar/partilhar.
4. DINAMIZANDO O TEMA
- Entregar caneta e papel para todos. O animador do encontro narra uma ida ao deserto e propõe aos participantes que façam sua própria lista de 10 coisas essenciais que
levariam numa travessia pelo deserto. Depois da lista pronta, o animador narra, pouco a
pouco, desafios que fazem com que os participantes tenham de abrir mão de cada item,
até restar somente dois.
- Refletir: Discutir como se dão essas escolhas e quais são os critérios utilizados. É preciso
aprender a escolher, tendo como pano de fundo a liberdade. Afinal, somos chamados à
liberdade! Por isso, está mais do que na hora de aprendermos a evoluir de nossas meras
escolhas entre a vida e a morte, pura e simplesmente, para escolhas maiores, para verdadeiras opções de vida. Isto é: precisamos compreender que um verdadeiro discernimento
se produz entre escolhas igualmente boas, todas elas geradoras de vida e garantidoras de
liberdade. Nessa perspectiva, é preciso saber que são escolhas e que têm consequências
diferentes e, por causa disso, entre tantas boas opções, podemos e devemos eleger
aquela que nos leve a um bem mais universal. Escolher, pois, a vida é isto: liberdade e vida
em abundância para todos!
- Meditar: Propor um breve momento de interiorização, para que os jovens reflitam:
Sinto-me chamado a ser mais livre? Quais coisas, sentimentos, afetos sinto que condicionam a minha liberdade nos desertos que tenho atravessado?
- Propor um breve tempo de partilha e preces.
5. CONCLUIR RECITANDO O TRECHO SEGUINTE, do Grande Sertão: Veredas
A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, já está empurrado
noutro galho. [...] o real não está nem na saída nem na chegada: ele se dispõe para a
gente é no meio da travessia. Mesmo fui muito tolo! Hoje em dia, não me queixo de
nenhuma coisa. Não tiro sombras dos buracos.
(Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas, p. 80).

Ouvir a música Travessia, de Milton Nascimento.
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Roteiro para Encontro 2

LIVRES PARA QUÊ?
AMBIENTAÇÃO
Dispor, na sala onde acontecerá o encontro, um tecido vermelho comprido, traçando uma
fronteira, com palavras dispostas sobre ele, escritas previamente em pedaços de papel. O
tecido vermelho representará o Mar Vermelho. Assim, de um lado, estará o Egito e, do
outro, a Terra Prometida.
1. Dar as boas-vindas aos jovens, como de costume, e apresentar o objetivo do encontro,
animando-os a continuarem refletindo sobre as travessias constantes que temos de fazer
para ser mais livres, da escravidão para a liberdade.
2. ABERTURA
Iniciar recitando o trecho seguinte, do Grande Sertão: Veredas
Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia
dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a
nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais em baixo, bem diverso
do em que primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso?
(Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas, p. 51).

Ouvir a música Quereres, de Caetano Veloso.
ANIMADOR
Falar do sentido da liberdade. Quero ser livre para quê? Que projetos movem a minha vida
nesse sentido? Como construir um itinerário responsável que me conduza a ser livre, de
fato, junto com outros que desejam a mesma coisa?
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3. DINAMIZANDO O TEMA
- Pedir que os participantes observem as palavras dispostas sobre o “Mar Vermelho”, a fim
de refletirem quais delas ficariam de um lado e de outro do mar e quais delas permaneceriam sobre as águas, numa zona de fronteira. Do lado do Egito, o que nos condiciona e
nos torna menos livres? Do lado da Terra Prometida, o que nos ajuda a ser mais livres?
- Que todos os participantes, livre e silenciosamente, distribuam as palavras que se encontram sobre o “Mar Vermelho”, segundo a disposição que acreditem ser a melhor. É importante que não haja manifestações de quem concorde ou discorde de outra pessoa. Cada
palavra pode ir e voltar, a depender da experiência de cada um.
- Deixar que a dinâmica transcorra com tranquilidade, no tempo necessário, até que haja
um mínimo de concordância entre os participantes.
- Ao final, propor a leitura do texto L’existentialisme est un humanisme, de autoria do
filósofo francês Jean-Paul Sartre:
[...] o primeiro passo de nossa existência é colocar todo homem em posse do que ele é e
fazer repousar sobre ele a responsabilidade total de sua existência. E quando dizemos que
o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável por sua
estrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Quando dizemos que
o homem escolhe por si, entendemos que cada um dentre nós escolhe por si, mas por aí
queremos dizer também que, escolhendo por si, o homem escolhe por todos os homens.
De fato, não há um só de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não crie,
ao mesmo tempo, uma imagem do homem tal como desejamos que ele seja.

- Deixar ressoar o texto ouvido, as palavras dispostas sobre a cena da travessia do “Mar
Vermelho” e propor que se escute, uma vez mais, a música Quereres. Em seguida,
perguntar se ainda há alguém que queira fazer algum ajuste, mudando palavras de lugar.
- Perguntar, finalmente, como os participantes se sentiram ao longo de todo o processo
da dinâmica. Houve algum momento mais difícil? Se alguém não se sentir confortável, ou
se sentir contrariado por algum motivo, perguntar por quê.
- Para mim, foi fácil aceitar discordâncias? Ainda há quem queira propor mudanças? Essa
travessia, de um lado para o outro, poderá ter um fim?
- Discutir, ainda, como nos afetam as noções de liberdade e de responsabilidade trazidas
pelo texto de Sartre. Se alguém ousa afirmar que a liberdade é, também ela, um projeto
de vida e um caminho, em que ponto desse itinerário cada um se encontra? Há ainda
coisas que me prendem e que me impedem de pegar a estrada na direção da liberdade?
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4. ILUMINAR COM A PALAVRA
- Texto Bíblico: travessia para a liberdade (Êx 14, 15-31)
- Meditar
5. REVISÃO / PARTILHA DA ORAÇÃO
- Para mim, depois desta vivência, o que é ser mais livre?
- Por que quero ser mais livre? Quero ser mais livre para quê?
6. CONCLUIR COM PAI NOSSO E COM UM CANTO CONHECIDO

Anexo - sugestão de palavras para serem dispostas:
competência, paciência, coragem, generosidade, ritmo, honestidade,
ânimo, produtividade, autenticidade, agilidade, disposição, empatia,
resultado, combate, método, excelência, desejos, tranquilidade, memória,
mistério, eficiência, impulso, dúvida, desafios, audácia, meta, determinação, medo, angústia, tensão, ambiguidade, indecisão, interesse, indiferença, escrúpulos, violência, voluntarismo, ambição, apego, riqueza, carreira,
pessoas, saúde, doença, pobreza, amor, ódio, honra, poder, raça, gênero,
fecundidade, trabalho, sentimentos, decisões, dúvidas, interesse, criatividade, foco, oração...
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Roteiro para Encontro 3

ser mais livre
AMBIENTAÇÃO
Sala ampla, com alguns símbolos que remetam à liberdade.
1. Dar as boas-vindas aos jovens, como de costume, e apresentar o objetivo do encontro,
animando-os a olhar para as diversas situações existenciais e sociais que nos condicionam
e, por isso, tiram-nos a liberdade.
2. ABERTURA
- Em círculo, convidar os participantes a fazer uma “brincadeira” chamada Campo
Semântico: eles devem dizer palavras que venham à sua mente, de forma rápida, a partir
de um determinado campo semântico sugerido. Nesse caso, a palavra que sugerida será:
Liberdade!
- Assim, eles vão associando se as palavras que dizem estão relacionadas com a liberdade,
formando novos campos semânticos.
3. DINAMIZANDO O TEMA
- Pedir aos participantes que formem dois grupos.
- Cada grupo deve se reunir num local e, em dez minutos, fazer uma escultura coletiva
que retrate: Grupo 1) Atitudes que nos aprisionam e nos impede de ser livres. Grupo 2)
Contextos sociais que nos condicionam e tiram a liberdade.
- Quando a escultura estiver pronta, os dois grupos se reúnem e apresentam a primeira
escultura. O grupo espectador deve tentar analisar a quais atitudes ou situações a escultura se refere. O mesmo se repete com o grupo 2.
- Partilhar
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4. ILUMINAR COM A PALAVRA
- Texto bíblico: Uma Aliança nova (Jr 31, 31-34).
- Refletir o sentido da palavra “Aliança” e do Senhor que permanece fiel, enquanto o ser
humano se perde em suas dificuldades e infidelidades, criando situações sociais e existenciais que escravizam.
- A liberdade é um chamado de Deus. De nossa parte, cabe responder a esse chamado e
configurar nossa vida ao Senhor. Mas não estamos prontos e esse caminho, essa travessia,
é sempre um processo de idas e vindas.
- Mesmo chamados à liberdade, sabemos que ainda há escravos e ainda há escravidão de
vários tipos em nosso meio. De quais tipos de escravidão queremos nos libertar pessoal e
socialmente?
CONCLUIR COM PRECES ESPONTÂNEAS
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CÍRCULOS BÍBLICOS – A PALAVRA QUE LIBERTA

[...] o Reino de Deus é uma utopia que responde a uma
esperança popular secular no meio de inumeráveis
calamidades históricas; é, por isso, o bom e o sumamente bom.
Mas é também algo libertador, porque vem no meio de e
contra a opressão do anti-reino.
(Jon Sobrino)

A caminhada da Igreja na América Latina é marcada por uma história de lutas,
de denúncia de injustiças, de busca por libertação. Nosso continente, mesmo
com uma longa tradição cristã, é marcado pelo anti-reino, em diversos países,
pela desigualdade social, pela opressão das classes populares, pela exclusão de
muitos jovens. Nossa história é pautada por cruéis processos de colonização,
escravidão e exploração, que repercutem até os dias atuais, condicionando a
liberdade de nossos povos.
No entanto, a Igreja latino-americana não pode se calar nem se resignar diante
das injustiças sociais. O anti-reino não deve nos paralisar. O desejo de ser mais
livre, inspirado por Jesus Cristo que encontramos nos empobrecidos e nos rostos
dos jovens, provoca-nos a olhar criticamente para a realidade e a transformá-la,
denunciando as estruturas de exclusão e de morte, lutando por processos de
libertação, colaborando pela construção do Reino. A ação misericordiosa de
Deus em nossa história se revela como uma retomada da Aliança, isso nos interpela a colaborar com a reconciliação do ser humano com a criação e com o
Senhor, como sinal de vida em plenitude para todos. Não vivemos plenamente
nossa liberdade enquanto nossos irmãos e irmãs, tantas pessoas jovens, sobrevivem em cadeias de miséria e pobreza.
A leitura e a reflexão da Bíblia em comunidade, como processo de amadurecimento da fé e método para ler a atuação de Deus na história da humanidade,
tem sido uma maneira de animar o profetismo do povo de Deus e suscitar uma
prática libertadora. A Palavra de Deus liberta, reconcilia o ser humano, transforma a comunidade e a realidade. Dessa forma, esses roteiros de Círculos Bíblicos
para grupos juvenis recorrem à leitura comunitária e popular da Bíblia, como um
método fundamental para a libertação. Adiante, propomos três roteiros de
círculos bíblicos, para rezar e refletir a libertação pela Palavra de Deus, por meio
dos Profetas, da pessoa de Jesus e da comunidade.
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Círculo 1

profetismo diante das cadeias de injusticas
,
1. PREPARANDO O AMBIENTE
Nesse encontro, preparemos um ambiente, ao mesmo tempo acolhedor e provocador.
Espalhemos algumas imagens e fotos que mostrem a injustiça existente no mundo: juventude empobrecida, pessoas em situação de rua, jovens encarcerados, campos de refugiados etc. Também coloquemos algumas imagens que mostrem a riqueza, tematizando a
desigualdade social. No centro do círculo, coloquemos a Bíblia e uma vela acesa, sinalizando a presença e a atuação de Deus na nossa história.
2. ACOLHIDA INICIAL
Amigas e amigos, alegremo-nos neste encontro, que nos inspira e nos ajuda a descobrir
juntos o valor da fé, da oração e da ação, com o auxílio da Palavra de Deus.
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
[Canto inicial sobre profetismo bíblico, à escolha do grupo]
3. INTRODUÇÃO AO TEMA
A caminhada do povo de Deus, desde a libertação do Egito e a celebração da Aliança com
Deus, tem sido abalada por constantes rupturas da relação entre o ser humano e o
Senhor. Depois que o povo foi liberto da escravidão no Egito e conduzido à terra prometida, ao invés de viver a fidelidade a Deus, muitos acabaram voltando-se para os ídolos. Os
reis e sacerdotes de Israel, ao invés de agradar a Deus com a acolhida do próximo, ofereceram sacrifícios aos ídolos, ao poder, à riqueza. A idolatria, como infidelidade ao amor
de Deus, desdobra-se na injustiça, na exclusão daqueles mais empobrecidos, como o
órfão, a viúva e o estrangeiro.
Apesar do pecado do povo e das experiências de morte, Deus não desiste de seu povo. O
Senhor volta constantemente sua face para os pequeninos, convida todos à reconciliação.
Deus inspira os Profetas para falar ao povo, denunciar injustiças, apontar os caminhos do
Senhor. Os Profetas são pessoas que escutam a voz de Deus e, sensíveis aos problemas da
realidade, anunciam a Palavra de justiça e libertação ao povo. Destemidamente, vão aos
poderosos de Israel, em especial aos reis e aos sacerdotes, para chamá-los à Aliança com
o Senhor, segundo um coração novo, com justiça e amor. Os Profetas não têm medo de
perseguições e incompreensões, porque anunciam uma Palavra de liberdade, dada pelo
próprio Deus, como forma de superar a escravidão, o pecado e a morte.
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4. PALAVRA DE DEUS
Assim como os Profetas de Israel foram sensíveis aos clamores de Deus, tenhamos nossos
ouvidos atentos à Palavra. Escutemos com atenção o apelo que o Senhor fez por meio do
Profeta Isaías, para anunciar a conversão dos pecados, a justiça e a libertação ao povo.
- Leitura de Isaías 1, 10-20.
[A leitura deve ser feita de forma tranquila, para que todos ouçam e compreendam. Também
pode ser relida coletivamente e pessoalmente, quantas vezes o grupo desejar.]

5. PALAVRA PARTILHADA
Inspirados pela Palavra de Deus, reflitamos sobre as estruturas de injustiças, sacrifícios que
não agradam a Deus, existentes na atualidade:
- Quais são as injustiças sobre as quais não podemos nos calar?
- Quem são as principais vítimas do pecado em nosso tempo?
- Em que sentido os processos de exclusão podem ser denunciados?
- A Palavra de Deus nos suscita a agir de alguma forma?
[Momento de reflexão, partilha e discussão.]

6. PALAVRA EM AÇÃO
Os Profetas não são somente pessoas que traziam a Palavra de libertação, são também
pessoas de ação. Sensíveis aos apelos de Deus ante as injustiças de nossa realidade, somos
provocados a alguma ação?
[O grupo discute e pode decidir se vai assumir algum gesto concreto.]
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7. CELEBRANDO A VIDA
Os Profetas são pessoas corajosas, atentos aos apelos de Deus, olham criticamente para a
realidade, identificando as estruturas de pecado que geram injustiça e exclusão social.
Olhemos para as imagens dos oprimidos de nosso tempo, nossos órfãos, viúvas e estrangeiros. Rezemos por tantas pessoas que, por causa das idolatrias ao dinheiro e ao poder,
são marginalizadas de nossa sociedade. Rezemos por todos os jovens que sofrem com
pecado social, com processos de injustiça e exclusão social.
[Os participantes podem lembrar-se de algumas pessoas por quem gostariam de rezar, também
fazer outras preces.]

PAI NOSSO...

8. ORAÇÃO FINAL
Oremos: Ó Deus de Bondade e Pai de Misericórdia, que nos amastes com um amor de
mãe e nos confortais com a vossa ternura, ouvi hoje os anseios de vosso povo e dai-nos a
vossa proteção. Fazei que jamais nos afastemos de Vós e possamos todos nos encontrar
um dia na glória da ressurreição. Por Cristo, nosso irmão, Amém.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. AMÉM!
Que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. AMÉM!
Que Ele se compadeça de nós e nos abençoe. AMÉM!
Abençoe-nos o Deus rico em compaixão e misericórdia
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. AMÉM!
[Canto final, à escolha do grupo.]
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Círculo 2

JEsus, palavras e ACões
,
de libertACÃO
,
1. PREPARANDO O AMBIENTE
Preparemos um ambiente acolhedor, que ajude os participantes do círculo bíblico a rezar
e a refletir sobre a imagem de Jesus, em especial, de Jesus libertador. Dessa forma,
coloquemos no meio da roda diversas representações de Jesus: crucificado, ressuscitado,
sendo batizado, com os discípulos, acolhendo os pequeninos, fazendo curas etc. Como
das outras vezes, demos destaque à Bíblia, como Verbo de Deus revelado aos seres humanos.
2. ACOLHIDA INICIAL
Amigas e amigos, alegremo-nos neste encontro, que nos aproxima da pessoa de Jesus e
nos ajuda a descobrir juntos o valor da fé, da oração e da ação, com o auxílio da Palavra
de Deus.
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
[Canto inicial de acolhida, de preferência que tematize a pessoa de Jesus.]

3. INTRODUÇÃO AO TEMA
No tempo de Jesus, os judeus eram um povo que viviam sob a dominação do Império
Romano. Mesmo que o Templo tivesse sido reconstruído e que Jerusalém fosse um considerável centro político e religioso, o povo judeu não era totalmente livre. Os reis e governantes da região da Palestina eram impostos por César, os quais frequentemente agiam
com tirania. Além dessa dominação política, as classes mais empobrecidas também
sofriam com a opressão religiosa, pela dominação da classe sacerdotal judaica, com a
obrigação de cumprir uma grande quantidade de preceitos, como pagar tributos ao
Templo.
Nesse sentido, o Templo de Jerusalém, ao invés de sinalizar a habitação de Deus no meio
de seu povo, transformou-se num centro comercial. Pessoas de muitas regiões iam ao
pátio dos gentios, ao redor do Templo, para vender seus produtos. Os pobres peregrinos
necessitavam comprar animais e outros produtos a ser entregues no Templo. A fé no Deus
de Israel, antes de ser professada na acolhida ao próximo empobrecido, transformou-se
num comércio, numa forma de idolatria. Mais uma vez, vemos como o pobre, a viúva, o
órfão e o estrangeiro são marginalizados pelo poder político-econômico.
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Foi nesse cenário que Jesus agiu de maneira profética e libertadora. Percebendo o processo de mercantilização que permeava a religião praticada no Templo, Jesus não foi conivente nem ficou indiferente a isso. Por meio de seus gestos e palavras, Jesus denunciou a
idolatria ao dinheiro, agiu contra a mercantilização da fé. Com isso, Jesus revela o Reino e
o verdadeiro culto que Deus deseja: a vida plena para todos, a liberdade contra toda
forma de dominação, uma sociedade pautada pela justiça e pela acolhida ao próximo.
4. PALAVRA DE DEUS
A Palavra de Deus liberta. O Evangelho nos mostra um Jesus libertador, que vem denunciar estruturas de injustiça e dominação. Por meio da escuta atenta, ouçamos a narração
de João, sobre a ação profética de Jesus no Templo de Jerusalém.
Leitura do Evangelho de João 2, 13-22
[A leitura deve ser feita de forma tranquila, para que todos ouçam e compreendam.
Também pode ser relida coletivamente e pessoalmente, quantas vezes o grupo desejar.]

5. PALAVRA PARTILHADA
Conhecendo a pessoa de Jesus e aprendendo o seu jeito de estar no mundo, reflitamos
sobre os processos de libertação a que somos chamados a colaborar:
- Como compreendemos os processos de libertação provocados pelas palavras e ações de
Jesus?
- De que forma a comunidade vive processos de libertação, em especial pela aproximação
à pessoa de Jesus libertador?
- Como somos provocados a colaborar pelo Reino, agindo contra toda estrutura de dominação, promovendo a vida plena e livre para todos?
[Momento de reflexão, partilha e discussão.]
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6. PALAVRA EM AÇÃO
Jesus não foi conivente com as estruturas de dominação e opressão, tampouco foi
conivente com processos de exclusão social. Além de acolher os empobrecidos, Jesus
atuou de forma categórica contra toda forma de injustiça. De que maneira as palavras e
as ações de Jesus o libertador nos suscita a atuar em nossa realidade?
[O grupo discute e pode decidir se vai assumir algum gesto concreto.]
7. CELEBRANDO A VIDA
Reflitamos sobre as várias imagens de Jesus que existem em nossa comunidade. Foquemos de maneira especial na imagem de Jesus como libertador, assim como o Evangelho
nos apresenta. Somos convidados a conhecer a pessoa de Jesus, em suas palavras e ações,
para aprender a colaborar no Reino de justiça e liberdade. Rezemos por tantas pessoas
que, assim como Jesus, têm doado suas vidas pela construção do Reino, na denúncia das
estruturas de injustiça, na promoção da liberdade e da vida em plenitude.
[Os participantes podem lembrar-se de algumas pessoas por quem gostariam de rezar,
também fazer outras preces.]
PAI NOSSO...
8. ORAÇÃO FINAL
Oremos: Ó Deus de Bondade e Pai de Misericórdia, que nos amastes com um amor de
mãe e nos confortais com a vossa ternura, ouvi hoje os anseios de vosso povo e dai-nos a
vossa proteção. Fazei que jamais nos afastemos de Vós e possamos todos nos encontrar
um dia na glória da ressurreição. Por Cristo, nosso irmão, Amém.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. AMÉM!
Que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. AMÉM!
Que Ele se compadeça de nós e nos abençoe. AMÉM!
Abençoe-nos o Deus rico em compaixão e misericórdia
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. AMÉM!
[Canto à escolha do grupo]
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Círculo 3

Uma comunidade livre na vivência
da caridade e da solidariedade
1. PREPARANDO O AMBIENTE
Preparemos o ambiente para este círculo bíblico com palavras que traduzam os sinais de
libertação na comunidade. No centro da roda, a Bíblia e uma vela acesa, como sinal de
Deus. Ao redor da Palavra, coloquemos palavras com nomes de pessoas e/ou instituições
eclesiais e da sociedade civil que promovam a vida e a liberdade, por meio do exercício da
caridade e da solidariedade. Em geral, criemos um ambiente com elementos que inspirem
a esperança em nossa comunidade.
2. ACOLHIDA INICIAL
Amigas e amigos, alegremo-nos neste encontro que nos inspira à solidariedade e nos ajuda
a descobrir juntos o valor da fé, da oração e da ação, com o auxílio da Palavra de Deus.
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
[Canto inicial de acolhida, inspirando a comunidade à caridade e à solidariedade.]
3. INTRODUÇÃO AO TEMA
A convivência entre os primeiros cristãos nem sempre foi marcada por experiências de
partilha e de solidariedade. Muitas vezes, as comunidades cristãs tiveram de enfrentar
problemas como disputas e discórdias. Havia divergência entre a conciliação entre o
cumprimento dos preceitos judaicos e a fidelidade do seguimento a Cristo. Não havia
concordância se cristãos advindos do judaísmo poderiam sentar-se à mesa da comunhão
com cristãos advindos do paganismo. Os cristãos também precisaram (e ainda precisam)
compreender como deveriam colocar os carismas a serviço da comunidade, superando
vanglórias e competições.
Nesse sentido, a comunidade cristã em Corinto enfrentou vários dilemas. Nos escritos de
Paulo aos Coríntios, eram comuns exortações sobre a vida em fraternidade, a colocação
dos dons a serviço do próximo, a busca pela justiça nas relações comunitárias, a fidelidade
a Deus. Paulo entendeu que para seguir a Jesus é fundamental a fé na ressurreição,
também permitir-se ser conduzido pelo Espírito Santo, em total liberdade de entrega e
confiança em Deus. Além disso, essa fé aponta para um importante desdobramento
ético, que é a vivência comunitária pautada pelo amor e pelo serviço. Para isso, Paulo
utilizou, em diversos momentos, a metáfora do corpo, para mostrar como todos estão
conectados e revelam o próprio Cristo, como todos os membros são importantes e precisam colocar-se a serviço dos demais.
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4. PALAVRA DE DEUS
A vida como cristãos e cristãs acontece na liberdade do seguimento a Jesus. A fidelidade
a Deus, por graça do Espírito, concretiza-se na relação com o próximo, na vida em comunidade. Escutemos o ensinamento que Paulo faz aos Coríntios.
- Leitura da Primeira Carta aos Coríntios 12,1-13
[A leitura deve ser feita de forma tranquila, para que todos ouçam e compreendam.
Também pode ser relida coletivamente e pessoalmente, quantas vezes o grupo desejar.]

5. PALAVRA PARTILHADA
Os dons que recebemos somente ganham sentido se são colocados em comum, para
servir ao próximo, especialmente aos mais excluídos, fomentando processos de libertação.
Reflitamos sobre a vida em comunidade e a importância de colocar os dons a serviço dos
demais:
- De que forma os dons que recebemos são sinais do Reino?
- Existem contextos em que os dons, ao invés de representar o serviço, acabam sendo
motivo de vanglória pessoal?
- Em que sentido nossa comunidade pode amadurecer como corpo de Cristo, unindo-nos
uns com os outros, na caridade e na solidariedade?
[Momento de reflexão, partilha e discussão.]

6. PALAVRA EM AÇÃO
Conhecemos, em nossa comunidade, muitas pessoas que são capazes de se doar e
colocar seus dons e carismas totalmente a serviço do Reino. Fiéis ao seguimento de Jesus,
a fé dessas pessoas se desdobra em diversas ações de solidariedade e caridade. Como
podemos colaborar para nosso crescimento, como comunidade de relações mais solidárias e mais libertadoras?
[O grupo discute e pode decidir se vai assumir algum gesto concreto.]
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7. CELEBRANDO A VIDA
Os Profetas são pessoas corajosas, atentos aos apelos de Deus, olham criticamente para a
realidade, identificando as estruturas de pecado que geram injustiça e exclusão social.
Olhemos para as imagens dos oprimidos de nosso tempo, nossos órfãos, viúvas e estrangeiros. Rezemos por tantas pessoas que, por causa das idolatrias ao dinheiro e ao poder,
são marginalizadas de nossa sociedade. Rezemos por todos os jovens que sofrem com
pecado social, com processos de injustiça e exclusão social.
[Os participantes podem lembrar-se de algumas pessoas por quem gostariam de rezar, também
fazer outras preces.]

PAI NOSSO...

8. ORAÇÃO FINAL
Oremos: Ó Deus de Bondade e Pai de Misericórdia, que nos amastes com um amor de
mãe e nos confortais com a vossa ternura, ouvi hoje os anseios de vosso povo e dai-nos a
vossa proteção. Fazei que jamais nos afastemos de Vós e possamos todos nos encontrar
um dia na glória da ressurreição. Por Cristo, nosso irmão, Amém.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. AMÉM!
Que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. AMÉM!
Que Ele se compadeça de nós e nos abençoe. AMÉM!
Abençoe-nos o Deus rico em compaixão e misericórdia
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. AMÉM!
[Canto final, à escolha do grupo.]

41

anexos

PARA
APROFUNDAR
O TEMA

O ACOMPANHAMENTO PARA A LIBERDADE
O acompanhamento espiritual é algo
fundamental para Inácio de Loyola. Por
exemplo, ele atribuía um valor especial
ao acompanhamento durante os Exercícios Espirituais. Jerônimo Nadal, jesuíta
contemporâneo de Inácio, afirmava:
“não deixemos ao exercitante o juízo
próprio... se nos damos conta, na
marcha dos Exercícios Espirituais, de que
um exercitante não quer se abrir com
seu instrutor (acompanhante), imediatamente o enviemos à sua casa”11. Temos a
impressão de que Inácio queria evitar o
perigo de se guiar por si mesmo, deixando claro que o exercitante, que é acompanhado, “informando fielmente das
agitações e moções interiores” (EE 17)
que sente o faz para que o acompanhante possa “dar-lhe alguns exercícios
espirituais convenientes e adaptados à
necessidade de tal alma assim agitada”
(EE 17), de modo a evitar enganos e
ilusões.

conduz a pessoa ou à maneira como
este se deixa ou não conduzir pelo
Espírito”14.
Na Anotação 15 dos Exercícios Espirituais, encontramos um ponto chave para
Inácio de Loyola: “deixe o Criador agir
diretamente com a criatura e a criatura
com seu Criador e Senhor”15 . Para o
Padre Géza, “o diretor (acompanhante)
deve permitir que o exercitante se comunique livremente com Deus, e que Deus
inspire livremente o exercitante, sem a
perturbação de qualquer intromissão
alheia (do diretor/acompanhante, por
exemplo). Exclua-se qualquer “manipulação” (raciocínio, cálculo) meramente
humano. As decisões vitais da escolha
devem nascer, no plano sobrenatural,
como resultado da ação divina sobre a
liberdade humana”16.
P. Ulpiano Vázquez Moro apresenta duas
características da “orientação espiritual”
ou do acompanhamento: a teografia e a
mistagogia17. “Teografia significa que a
orientação é possível graças às marcas
____________________________________

No comentário sobre a Anotação 1ª dos
Exercícios, Padre Géza, jesuíta, afirma
que “o papel do ser humano, na comunicação com Deus, consiste numa
cooperação dispositiva, em um não pôr
obstáculos à atuação da graça...” 12 .
Desse modo, o acompanhante, “respeitando a plena liberdade do exercitante
nas suas decisões existenciais”13 , vai
ajudando-o a experimentar as surpresas
de Deus. “Na orientação espiritual,
quem orientará é o Espírito Santo. O
‘orientador’ ou acompanhante tem de
estar atento à maneira como o Espírito

DOMENE, Jesús Francisco. Elementos teológicos en
los ejercicios: relación "gracia-método-director" a
la luz de la teología espiritual. Santander: Sal Terrae,
1963, p. 120.
12 LOYOLA, Inácio de. Exercícios Espirituais. 1ª edição.
Porto Alegre, 1966, p.14.
13 Ibid. 23.
14 VÁZQUEZ Moro, Ulpiano. A orientação espiritual:
mistagogia e teografia. São Paulo: Loyola, 2001, p. 13.
15 LOYOLA, Inácio de. Exercícios Espirituais. 1ª edição.
Porto Alegre, 1966, p. 24.
16 Ibid., p. 23
17 VÁZQUEZ Moro, Ulpiano. A orientação espiritual:
mistagogia e teografia. São Paulo: Loyola, 2001.
11
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de Deus na vida de cada um de nós.
Deus escreve em nossa vida. Na vida de
cada um de nós, há uma escrita, a qual
podemos ler [...] o que Deus escreveu no
nosso próprio coração”18. Já a “[...] mistagogia é a maneira como sou conduzido,
por meio das marcas de Deus na nossa
vida, é o sentido dessas marcas. Relendo
nossa vida, vamos ver que as marcas que
aí se encontram são sinais indicadores
do caminho que Deus me fez e faz
andar”19. O acompanhante é como um
médico que ajuda o paciente a fazer um
eletrocardiograma, ou melhor, ajuda o
exercitante a descobrir os pontos altos,
baixos, os toques de Deus no coração.

e espiritual do/da jovem. Para tanto, são
fundamentais três elementos: 1) ser uma
pessoa de oração; 2) ter feito a experiência dos Exercícios Espirituais (de 30 ou 8
dias ou as 5 etapas) e 3) ter ferramentas
para o acompanhamento, por meio de
formações.
A familiaridade com Deus pela oração
ajuda o acompanhante a “sentir e a
saborear” a presença de Deus em sua
vida, ou melhor, a descobrir que Deus
trabalha, Deus atua, Deus “está aí”. A
pessoa de fé é capaz de transmitir Deus
e, principalmente, ajudar o/a jovem a
dar-se conta dessa presença serena,
próxima e amiga. De fato, o acompanhamento torna-se um elemento fundamental para que a pessoa seja mais livre.

Inácio queria
evitar o perigo de se
guiar por si mesmo
Além disso, vale lembrar que o acompanhante espiritual não nasce pronto. Ele
vai aprendendo, a partir de sua experiência e com o auxílio de Deus, a ler os
sinais do Espírito na experiência humana

____________________________________
18
19
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Ibid. p. 10.
Ibidem. p.11.

O EXAME ESPIRITUAL: EXERCITAR A LIBERDADE NO COTIDIANO

Qual é o segredo
desta oração tão
simples?

Inácio de Loyola recomendava que os
jesuítas cultivassem uma familiaridade
com Deus por meio, sobretudo, de dois
elementos: a oração pessoal e o Exame
de Consciência. A oração pessoal é um
momento de aprender o modo de
proceder de Jesus, tendo os “olhos fixos
n’Ele”, pela Meditação, Contemplação e
Aplicação dos Sentidos. O Exame de
Consciência é, assim, um tempo propício
para “sentir e saborear internamente”
(EE 2) a presença de Deus ao longo do
dia. Na verdade, a recomendação é fazer
duas vezes o Exame (ao meio-dia e à
noite) durante, aproximadamente, 15
minutos. Inácio sabia que a vida do jesuíta era intensa e que, por algum motivo,
alguns jesuítas não conseguiam dedicar-se à oração pessoal. Ele não os reprendia, mas entendia. Contudo, ele não os
dispensava do Exame de Consciência.
Por que Inácio atribuía tanto valor ao
Exame?

Quando ouvimos a expressão Exame de
Consciência, geralmente, associamos a
pecado, ou melhor, examinar os pecados
que cometemos. O Exame de Consciência, para Inácio de Loyola, não tem esta
perspectiva “negativa”. O que Inácio
deseja, com este modo de oração, é
ajudar a pessoa a perceber a presença e
a ação de Deus ao longo do dia. Na
verdade, é acolher, tomar consciência e
posicionar-se diante do Senhor que nos
faz companhia, que é companhia
presente, constante e atuante. Não
estamos sós, Deus caminha e está
conosco.
Tal consciência vai gerando a possibilidade de “encontrá-Lo em todas as coisas e
todas as coisas n’Ele”. É uma relação de
amizade tão profunda, que ajuda a
pessoa a ser um “contemplativo na
ação” e, principalmente, a ter a capacidade constante de ser mais livre.

O Exame de Consciência contém cinco
passos: 1) agradecer; 2) pedir luzes ao
Espírito; 3) trazer à memória o dia, escolher um sentimento e analisá-lo; 4) pedir
perdão pelo bem não realizado e 5)
pedir a graça de permanecer fiel.
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foi para

liberdade
que Cristo
nos libertou
Gálatas 5,1
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