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    Queridos Jovens, 

   Em 2020, no mês de fevereiro, por ocasião da Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo,
convoquei-vos para a Primeira Jornada Arquidiocesana da Juventude, que aconteceria nos meses
de junho e julho do mesmo ano. No entanto, fomos surpreendidos pela Pandemia de COVID-19 e,
desde então, temos experimentado os sabores e dissabores da mesma. 
   Dissabores, pois já foram milhares de vidas ceifadas e histórias sepultadas, num horizonte a se
perder de vista. Quantos do nosso convívio foram infectados e tantos outros que, embora nos
sejam desconhecidos, partilham conosco a mesma humanidade. Solidarizamo-nos com as
lágrimas de todos os que choram a perda de seus entes queridos e a eles asseguramos as nossas
orações e o desejo de que renovemos nossa fé na Ressurreição. 
   Sabores, porque muito temos aprendido nestes tempos de lutas e sacrifícios que vivemos até o
presente. Ressignificamos a nossa fé e renovamos, diariamente, a sede de esperança, de um
amanhã com o aroma da presença do Ressuscitado. 
   Neste ano de 2021, por ocasião da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, renovo a convocação
a toda a nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, ao nosso clero e a todos os leigos e leigas de
nossas comunidades, de modo mais que especial a vós jovens, para vivenciarmos a Primeira
Jornada Arquidiocesana da Juventude (JAJ), que, devido à persistência da Pandemia, será
realizada de forma virtual. 
   Contaremos com uma plataforma e um site próprios do Setor Juventude, que nos ajudarão a
bem celebrar esta Jornada enquanto família Arquidiocesana. A proposta é que mantenhamos o
mesmo estilo, para que a realizemos em momentos a serem celebrados nas foranias e outros para
toda Arquidiocese. Este ano, acolherá a Primeira Jornada Arquidiocesana da Juventude a Paróquia
Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Ribeirão Preto, entre os dias 11 e 18 de julho. 
   Como já dissemos em outra ocasião, é um desejo dos jovens de nossa Arquidiocese que a
Jornada Arquidiocesana da Juventude aconteça e, por isso, continua sendo também um desejo
meu, desejo de pai e pastor. Espero poder contar com todos vocês para que este evento aconteça
conforme o coração de Deus. Seguindo a proposta do Papa Francisco, manteremos o nosso tema
“Jovem, eu te digo, levanta-te” (Lc7,14). 
   Muito alegra meu coração ver que a nossa juventude não está parada, acomodada pelo
caminho, mas busca, a todo instante, se renovar. Por isso, constituí uma Equipe Executiva que já
está cuidando de todo o aparato necessário para que nosso evento aconteça. Em breve
lançaremos as novidades, programações e novas informações. Fiquemos ligados e, desde já,
deixemos que a brisa da Ressurreição possa inspirar nossa vida como sopro de Deus a nos
impulsionar à missão. 
   Conto com os padres, diáconos, religiosos e religiosas, com todo o povo de Deus,
principalmente com as lideranças jovens, para que esta convocação chegue a toda a nossa Igreja
Particular, que vive e concretiza a 15ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, e assim possamos
experienciar esse momento de graça e de benção para a nossa Arquidiocese. 

Ribeirão Preto, 4 de abril de 2021. 
Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor.

Convocação

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano



A Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) ou Jornada
Arquidiocesana da Juventude (JAJ) como a chamaremos em

nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto é o desdobramento das
Jornadas Mundiais da Juventude em âmbito arquidiocesano. A
JAJ tem o objetivo de “fazer a pessoa de Jesus o centro da fé
e da vida de cada jovem para que Ele possa ser seu ponto de

referência constante e também a inspiração para cada
iniciativa e compromisso para a educação das novas

gerações.”
 

Nosso Arcebispo, juntamente com a Equipe Executiva do Setor
Juventude, constituída para o preparo da JAJ, decidiram que,
em vista de não ter celebrado a JAJ em 2020, por ocasião da
Pandemia da COVID-19, manteriam a temática do ano “Jovem,
eu te digo, levanta-te!” (Lc 7, 14), uma vez que no ano de 2020

já estavam encaminhados os trabalhos para a mesma.
A proposta da JAJ, deste ano, é dar sentido à vida de tantos
jovens que diante do caminho desistiram de viver. O Senhor
quer levantar os jovens caídos e os colocar novamente na

trilha do amor, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida.
Assim, os jovens resgatam o seu batismo e assumem o seu

discipulado e a sua missionariedade. Neste ano de 2021, a I
JAJ, convida os jovens a ouvirem o mandato de Jesus “jovem,
eu te digo, levanta-te”(Lc 7,14). O Senhor quer dar um novo

sentido para a vida de tantos jovens que vivem desanimados
diante da cultura de morte e dos vazios existenciais.

Desejamos que todos façam uma profunda experiência do
Senhor que possam se levantar e colocar-se a caminho.
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Subsídio para Lectio Divina

O roteiro que se segue
é uma proposta do
Setor Juventude para
auxiliar e orientar as
Foranias e pode ser
adaptado conforme
realidade local.
Pedimos que
respeitem as normas e
orientações sanitárias,
bem como orientações
pastorais de nosso
Arcebispo. Uso de
máscaras, de álcool em
gel e o devido
distanciamento não é
uma opção.

Texto Bíblico: Lc 7, 11-17
Preparar o ambiente de modo que todos que forem
participar, presencialmente ou online, possam
mergulhar nos mistérios de Deus por meio da Leitura
Orante da Palavra. Para a melhor meditação da
Palavra de Deus, é importante que todos estejam com
a Bíblia na passagem escolhida – Lc 7,11-17 – que se
refere a 1ª Jornada Arquidiocesana da Juventude.

Acolhida
Antes de iniciar o primeiro passo, pode-se fazer um
momento de acolhida e animação com os jovens,
falando acerca da temática da 1ª Jornada
Arquidiocesana da Juventude. Depois invocar o
Espírito Santo de Deus, cantando ou rezando, de
modo que, todos possam adentrar no clima de
oração se preparando para vivenciar e abeirar-se
da Palavra de Deus

#JAJ2021

#Intro
O que é a
Lectio
Divina?

Escaneie e veja!



1° Passo: Leitura
Cada Forania, conforme sua realidade,
conduza o Primeiro Passo da Lectio, de
modo que, todos, com a Bíblia em mãos,
aberta no trecho de Lc 7,11-17 façam a
leitura. Quem conduzirá determinará
quantas vezes fará a leitura do trecho
escolhido. Promover e provocar o silêncio,
sobretudo o interior, conforme orientações
do vídeo, levando os jovens destacar
versículo, palavra, verbos, personagens
que mais chamaram a atenção. Entre um
passo e outro pode-se incluir uma música
que ajude no momento de oração.

#JAJ2021

2° Passo: Meditação
Quem está conduzindo a Lectio, pode
propor novamente a leitura do trecho,
silêncio e, posteriormente, fazer breve

reflexão/meditação do trecho,
convidando os jovens a partilhar,

conforme orientação do vídeo dizendo
o que o texto diz para eles.

3° Passo: Oração
Pode-se fazer novamente a leitura do
trecho. Quem conduz convida os jovens a
uma profunda oração, como resposta
daquilo que os passos anteriores
provocaram na vida e vocação. Conforme
orientação do vídeo escolher a melhor
forma para condução deste momento.

4° Passo: Contemplação
Encerrando o terceiro passo, quem conduz

convida os jovens para um momento de
silêncio interior, pode-se depois cantar trecho
de uma música para ajudar, para que reflita o
que este momento provocou, quais as ações

para a vida, para o hoje de nossa história.
Pode-se propor que digam uma palavra o
sentimento que seja fruto do momento de

oração e até propor um gesto concreto social.

#Vídeo 01
Leitura

#Vídeo 02
Meditação

#Vídeo 03
Oração

#Vídeo 04
Contemplação
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