
2…
 Catequese da adolescência

Deus
 - e as interrogações!

Vigília para adolescentes 
e ou / encontro intergeracional 
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Sugere-se que esta vigília seja vivida à noite, 
num espaço em que seja possível apagar todas 
as luzes. 

“Porque vós, queridos jovens, não sois o fu-
turo, mas o agora de Deus”.

Papa Francisco – JMJ Panamá 

Objetivos:
- Proporcionar um momento de Encontro e 

Oração com Ele
- Ajudar a refletir sobre as incertezas e inse-

guranças em assumir a sua relação com Deus

Materiais:
- Lanternas para cada um dos participantes;
- Uma caixa de cartão que vai servir de “Cai-

xa das Lamentações”;
- Papéis para cada participante escrever e ca-

netas;
- Círio e velas para cada participante;

25 



INTRODUÇÃO

Estamos aqui, juntos neste encontro em que, 
enquanto adolescentes, somos convocados pelo 
Papa Francisco a assumir o Agora de Deus…

Somos interpelados a sentir por dentro aqui-
lo que nos faz mais próximos, nos cativa, cha-
ma, expressão simples, mas comprometida, do 
SIM que nos transforma e faz ser como Deus.

Mas também aqui há instantes, momentos, 
circunstâncias que nos afastam, incertezas, dú-
vidas que, por vezes, nos mantêm distantes 
ou nos afastam, por tempo indeterminado, de 
Deus.

É sobre estas fraquezas que hoje nos vamos 
debruçar....

Cântico inicial

1° MOMENTO

Ambiente: irradiar luz / luz forte e intensa das 
lanternas

(Fazer jogo de luz com lanterna como se irra-
diasse luz, apontando a lanterna no sentido do 
olhar, rosto, uns dos outros

Costuma-se dizer que o olhar revela o que 
sentimos. Assim, com a ajuda da claridade pro-
vocada pelo foco de luz da lanterna, vamos ten-
tar ver-nos e sentirmo-nos melhor uns aos ou-
tros).

Reflexão:

A luz torna tudo claro.
É a claridade do dia, mas também a claridade 

do que vemos, percecionamos (ato ou efeito de 
perceber).

Tudo nos parece concreto, óbvio, confiável...
A claridade da luz, do dia, não esconde, por-

que tudo está claro, ao alcance da vista e da 
nossa compreensão. E, no irradiar dessa clari-
dade, tudo podemos ver, alcançar, perceber, 
precisamente porque está aqui ou ali, ao nosso 
alcance.

Mas há um espaço que ofusca a luz. A som-
bra, que se esconde nos espaços indefinidos 
por trás da claridade, que pode suscitar dúvida.

A sombra que reflete o obscuro e que apesar 
do dia, da claridade, nos perturba, aumenta as 
inseguranças, aquelas dúvidas que não nos lar-
gam, persistem e que não conseguimos desfa-
zer, esclarecer...

Este é o nosso primeiro confronto.
São sombras que não nos largam, que nos 

perseguem mesmo que a luz seja intensa.
Até mesmo essa luz, de tão intensa, que nos 

pode ofuscar (escurecer) como se perdêsse-
mos clarividência, facilidade de compreensão.
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O que fazer?
Vamos tentar fazer a experiência da ausência 

de Deus...
O que vamos fazer agora é um exercício 

que nos permita imaginar-nos sós, sem Deus… 
como se a vida tivesse início no nascer e termi-
nasse definitivamente na sepultura fria. Em que 
o decorrer dos dias não tivesse alguém a quem 
recorrer ou contar uma dor ou uma alegria…

Como?
Para isso, utilizamos a imaginação, fazemos 

uma viagem ao nosso passado e ao passado dos 
que amamos. Como seria a vida se deixássemos 
de ter a companhia/ presença de Deus. Simples-
mente imaginar como seria o futuro imaginan-
do que tudo acaba e que Deus não existe.

(dar um tempo de silêncio- se possível um 
papel e caneta para escrever)

Cada um reflita sobre: 
Recordamos agora os momentos que me 

senti só, abandonado à minha sorte, por vezes 
até castigado em tantos e sucessivos infortúnios 
ou situações más que me acontecem, fragilizam 
e tantas vezes transtornam?

(dar um tempo de silêncio)

Esse estado / sentimento é, com certeza, o 
que nos leva a ter dúvidas, a não confiar, a ques-
tionar se efetivamente Deus possa estar sem-
pre connosco. 

E é precisamente nos momentos mais difí-
ceis, mais injustos, mais angustiantes que senti-
mos a ausência de Deus.

Alguma vez sentiste de verdade a dúvida: 
Deus existe? Ele ama-me? Porque me aconte-
cem tantas desgraças? Porque é que a vida é 
difícil?

Vamos refletir / recordar / pensar um pou-
co nos momentos em que senti a ausência de 
Deus? 

Em que situações tenho dúvidas da bondade, 
sempre presente, de Deus que nos envolve e 
protege? 

Vamos agora abstrair-nos de tudo e con-
centrar no sentimento de ausência de Deus. A 
eventual falta que nos faz. Até o que temos para 
reclamar dele....

(Cada um, se assim o entender, depois da re-
flexão pode escrever num desses papelinhos e 
coloca, sem identificação / nome, na Caixa).
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2° MOMENTO

Carta S. Paulo aos Romanos
Rom 8, 5-8

“Os que vivem de acordo com a carne as-
piram às coisas da carne; mas os que vivem de 
acordo com o Espírito aspiram às coisas do Es-
pírito. 

De facto, a carne aspira ao que conduz à 
morte; mas o Espírito aspira ao que dá vida e 
paz. É que a carne aspira à inimizade com Deus, 
uma vez que não se submete à lei de Deus; aliás 
nem sequer é capaz disso. 

Os que vivem sob o domínio da carne são 
incapazes de agradar a Deus”.

- Pequeno momento de diálogo:

Que significa viver segundo a carne? 
(“Viver segundo a carne” significa, em Pau-

lo, uma vida conduzida à margem de Deus: o 
“homem da carne” é o homem do pecado: do 
egoísmo e da autossuficiência, cujos valores são 
o ciúme, o ódio, a ambição, a inveja, a libertina-
gem (cf. Gal 5,19-21))

Que significa viver segundo o Espírito? 
(“viver segundo o Espírito” significa, em Pau-

lo, uma vida que acolhe a graça de Deus e vive 
a fidelidade do amor a Deus e aos irmãos. É 
uma vida pautada pelos valores do serviço, da 
alegria, da paz, da fidelidade e do perdão (cf. Gal 
5,22-23).)

Porque são incapazes de agradar a 
Deus os que vivem sobe o domínio da 
carne? 

(rejeitar o bem significa rejeitar o próprio 
Deus e viver longe dEle. Como poderá agradar 
a um pai um filho que vive longe dele, e opta 
por fazer o mal?)

Porque é que dizer sim aos desejos da carne 
leva à morte? Olhemos à nossa volta e dentro 
de nós… Que acontece a quem opta por ex-
cessos em todos os sentidos e não respeita os 
outros e a própria vida?

Em que momento recebemos o Espí-
rito? (no nosso batismo)

(Paulo recorda aos crentes, no texto que 
nos é proposto, que o cristão, no dia do seu 
batismo, optou pela vida do Espírito. A partir 
daí, vive sob o domínio do Espírito - isto é, vive 
aberto a Deus, recebe vida de Deus, torna-se 
“filho de Deus”. Identifica-se, portanto, com 
Cristo; (cf. Gal 5,22-23).)

Ambiente: Apagar as luzes

Mergulhamos na noite. Na escuridão...
Aqui tudo é obscuro e já nada consigo vis-

lumbrar. Sinto-me perdido, sozinho, assustado. 
Não consigo sequer ver ou perceber quem está 
ou segue ao meu lado. 

Está tudo muito escuro, difícil de ver, com-
preender, sinto-me inseguro, porque falta-me 
noção por onde seguir e sair daquele estado 
tão obscuro.

Falamos daquelas que são as nossas dúvidas, 
revoltas, incertezas... o que por vezes me afasta 
de Deus?

Convidar a fazer partilha
Dar testemunho pessoal

Não podemos estar próximos de Deus se 
não formos capazes de avaliar, reconhecer, sem 
preconceito ou qualquer receio, aquilo que nos 
afasta d’Ele.
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3° MOMENTO

Acender uma vela (Círio)
Fazer oração invocando o Espírito Santo

Depois convidar a passar a luz e acender as 
outras velas que estão espalhadas no grupo.

Esta luz é presença de Deus em cada um de 
nós, a mesma que recebemos no Batismo, mas 
a mesma que partilhamos com alegria, entusias-
mo, no testemunho da nossa fé.

Leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos
Rom 8, 14-17

“De facto, todos os que se deixam guiar pelo 
Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós 
não recebestes um Espírito que vos escravize e 
volte a encher-vos de medo; mas recebestes um 
Espírito que faz de vós filhos adotivos. 

É por Ele que clamamos: Abbá, ó Pai! Esse 
mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espí-
rito de que somos filhos de Deus. Ora, se so-
mos filhos de Deus, somos também herdeiros: 
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, 
pressupondo que com Ele sofremos, para tam-
bém com Ele sermos glorificados”.

- Fazer eco da palavra
- Pequeno momento de diálogo:
Porque será que Paulo diz que «Vós não re-

cebestes um Espírito que vos escravize e volte 
a encher-vos de medo»? Que acontece a quem 
vive longe de Deus, do bem , da verdade e se-
gue todos os seus desejos sem respeitar nada 
nem ninguém? É livre porque faz o que quer? 
Que acontece?

Porque será que receber o Espírito nos faz 
filhos de Deus, herdeiros e livres?

(A opção pelo bem, pelo amor, por Deus, 
embora aparentemente seja um constrangi-
mento, descobrimos que quando esta é a nossa 
opção o resultado é a liberdade… Isto é a ca-
pacidade de escolher o que realmente e bom 
para mim e para os outros… o que bom, belo, 
verdadeiro)

Depois de tudo o que estivemos a viver e 
refletir deixo para os momentos finais deste en-
contro pessoal, mas em comunidade, grupo, de 
uns com os outros e com Deus, algumas pala-
vras do Papa Francisco na Vigília da JMJ no Pa-
namá.
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Palavras Papa Francisco

1 

O amor do Senhor é maior que todas as nossas contradições, que todas as nossas fragi-
lidades e que todas as nossas mesquinhices, mas é precisamente através das nossas contra-
dições, fragilidades e mesquinhices que Ele quer escrever esta história de amor. Abraçou o 
filho pródigo, abraçou Pedro depois de O ter negado e abraça-nos sempre, sempre, sem-
pre, depois das nossas quedas, ajudando-nos a levantar e ficar de pé. Porque a verdadeira 
queda – atenção a isto! – a verdadeira queda, aquela que nos pode arruinar a vida, é ficar 
por terra e não se deixar ajudar. Não ficar caído! Estender a mão, para que te levantem. 
Não ficar caído.

2 

Lembro-me que uma vez, conversando com alguns jovens, me perguntaram: «Porque é 
que hoje muitos jovens não se interrogam se Deus existe, ou sentem dificuldade em crer 
n’Ele e evitam comprometer-se na vida?» Respondi: «E vós, que achais?» Dentre as respos-
tas que surgiram na conversa, recordo uma que me tocou o coração: «Padre, é que muitos 
deles sentem que, para os outros, pouco a pouco deixaram de existir, frequentemente 
sentem-se invisíveis». Muitos jovens sentem que deixaram de existir para os outros, para 
a família, para a sociedade, para a comunidade... e assim, muitas vezes, sentem-se invisíveis. 
É a cultura do abandono e da falta de consideração. Não digo todos, mas muitos sentem 
que não têm nem muito nem pouco para dar, por falta de espaços reais que a isso os con-
voquem. Como hão de pensar que Deus existe se eles mesmos – estes jovens –, para seus 
irmãos e para a sociedade, há muito que deixaram de existir? Assim, estamos forçando-os 
a não olhar para o futuro e a cair como presa de qualquer droga, de qualquer coisa que os 
destrói. 

Bem sabemos que não basta estar conectado o dia inteiro para se sentir reconhecido e 
amado. Sentir-se considerado e convidado para algo é mais do que permanecer «em rede». 
Significa encontrar espaços onde possais, com as vossas mãos, com o vosso coração e com 
a vossa cabeça, sentir-vos parte duma comunidade maior que precisa de vós e, vice-versa, 
vós, jovens, precisais dela também.

Deixar que comentem e confrontem estas palavras do Papa Francisco.
Relacionar com a nossa vida, o concreto do que somos e na medida do que partilhamos...
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Momento de Oração 

Oração com o Papa Francisco

Encontrando-vos na presença de Jesus, face a face, sede corajosos, não tenhais medo de 
Lhe abrir o coração pedindo que renove o fogo do amor d’Ele, que vos induza a abraçar 
a vida com toda a sua fragilidade, com toda a sua pequenez, mas também com toda a sua 
grandeza e beleza. Que Jesus vos ajude a descobrir a beleza de estar vivos e acordados. 
Vivos e acordados.

Não tenhais medo de dizer a Jesus que vós também quereis fazer parte da sua história 
de amor no mundo, que sois para um «mais»!

Cada um é convidado a fazer e partilhar se assim o entender a sua oração da noite…

Cântico final

SUGESTÕES CÂNTICOS

Vai onde Deus te levar : https://youtu.be/wKmcRy0xZJM
Confiarei : https://youtu.be/QA9nZS_w9nA
Nada Temo_Banda Jota : https://youtu.be/2iNW6p9fjYg
Somos Um : https://youtu.be/JYstZQ7x4a4
Grita Comigo : https://youtu.be/9tjkP7pccAA
Dar Mais : https://youtu.be/YEXfEgEVerw
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