
II JORNADA ARQUIDIOCESANA

da juventude
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M O M E N T O
M A R I A N O



Música
Início com música mariana.

Motivação Inicial
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (cf. At 26,16).
Queridos jovens, o convite a levantar-se continua instigante e quer provocar em todos vocês um
verdadeiro protagonismo juvenil, para que tenham na ousadia do presente o desejo sempre novo
de testemunhar o Cristo que vive e nos quer vivo!
Estamos vivendo nossa 2ª Jornada Arquidiocesana da Juventude enquanto Igreja particular de
Ribeirão Preto e unidos, a todos os jovens queremos nos colocar diante de Maria, a virgem de
Nazaré e contemplar o seu testemunho, para que seja para nós inspirador.
Somos chamados e convocados para uma grande missão. 
Levantar-se das tantas situações que nos impedem, muitas vezes, de dar um SIM verdadeiro e
transformador como o de Maria!
Levantar-se do nosso comodismo e visitar as diversas circunstâncias que precisam de nosso
protagonismo, somos uma missão!
Levantar-se do nosso vitimismo e assumir verdadeiramente, junto ao nosso irmão Jesus, a nossa cruz
de cada dia!
É preciso deixar ecoar em nossos ouvidos e em nosso coração, uma vez mais, EIS AÍ A TUA MÃE!
Que nesta noite, junto de Maria possamos dar mais um passo como testemunhas do que temos
visto. Que esta Jornada possa gerar frutos saborosos.
Por Maria, queremos chegar ao coração de toda a juventude, mas sobretudo mostrar que ela, não
está sozinha, como Igreja caminhamos juntos e queremos rezar seus anseios, suas dores, misérias,
lutas e dificuldades. Rezar as tantas vezes que a juventude é descartada, cancelada e
marginalizada. Rezar também, suas alegrias, conquistas, seus passos dados. Caminhamos juntos, e
no misterioso país das lágrimas, estamos prontos para seguir em frente. Que a mãe Maria, a Senhora
Aparecida, leve ao Pai estes nossos pedidos e nos ajude em nossa caminhada.

Música
Canto religioso católico.

I N Í C I O
D O  T E R Ç O



I N Í C I O  D O  T E R Ç O

Acolhida
Presidente:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos: Amém.
(Segue acolhida espontânea)

Leitor Inicial: Nesta noite, o terceiro dia de nossa 2ª Jornada Arquidiocesana, nos reunimos para
celebrar a nossa vida, vocação e juventude junto a mãe de Jesus, nossa fiel intercessora e que cuida
de todos nós com carinho maternal, sendo modelo e testemunho para nossa caminhada, enxugando
as nossas lágrimas, visitando nossas regiões montanhosas, orientando-nos a fazer tudo o que o Filho
nos disser. E assim, colocando-nos inteiramente no colo da Mãe, com fé e devoção ofereçamos
nosso terço.

Oferecimento do Terço
Presidente: Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que nesta 2ª Jornada Arquidiocesana da
Juventude queremos rezar e meditar. Pelas mãos de Maria, a Senhora Aparecida, atenda os nossos
rogos e pedidos, ouça o coração de nossa juventude, tantas vezes ferido, escute seus anseios, suas
dores e suas lutas diárias. Multiplique suas conquistas e alegrias.
Nos mistérios da Juventude, queremos ofertar as rosas de nossa pequenez, no desejo que pelo
caminho entreguemos as rosas de nossa existência, deixando a marca de nossa juventude para a
humanidade. Concede-nos as graças que nos são necessárias para bem reza-lo e perfuma a nossa
juventude com o bálsamo da sua misericórdia.

Creio 

Presidente: Rezemos em honra a Santíssima Trindade, para que no seio da comunidade perfeita, a
juventude encontre abrigo e restaure suas forças e o desejo de levantar-se sempre e seguir adiante.
Rezemos pelo Papa Francisco, pela nossa Santa Igreja, pela paz mundial, pelo nosso Arcebispo e
por toda a nossa Arquidiocese: 
Pai Nosso...

Pres: Deus salve a Virgem Maria, filha de Deus Pai, Criador, mãe de toda a juventude!
Ave Maria...

Pres: Deus salve a Virgem Maria, Mãe de Deus Filho, Salvador, intercessora de toda a juventude!
Ave Maria...

Pres: Deus salve a Virgem Maria, Esposa do Espírito Santo, Santificador, padroeira do Brasil e de
todos nós!
Ave Maria...



1 °  M I S T É R I O

No Primeiro Mistério...
Contemplamos a agonia, dores e lutas dos tantos jovens: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do
que viste!” 

Leitor 2: Face ao descaso, no rosto agoniado de Jesus, nos deparamos com o rosto de uma
juventude que também sofre a agonia do tempo presente. Somam-se as diversas incertezas,
inseguranças, o desemprego, o descarte e o desprezo público, privado e político. Uma juventude
que sofre por uma educação que, muitas vezes, é atrelada aos interesses financeiros, dos poderosos
deste imenso Brasil. Jovens que sofrem porque são silenciados, drasticamente, pela ganância e
soberba dos homens. Sofrem porque continuam a não ter voz e nem vez. Maria, mãe da juventude,
ajude-nos na difícil arte de caminhar, que a vossa doçura e ternura de mãe, nos ensine a partir
apressadamente para as regiões montanhosas e nós, enquanto Igreja, suplicamos aos jovens:
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” 

Presidente: Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória.

Música
Canto religioso católico.



2 °  M I S T É R I O

No Segundo Mistério...
Contemplamos o flagelo de uma juventude descartada e marginalizada: “Levanta-te! Eu te constituo
testemunha do que viste!” 

Leitor 3: Diante de uma cultura do descarte e da marginalização da juventude, a Igreja precisa
estar atenta a tais flagelos e fazer ecoar sua voz profética para que os jovens possam,
verdadeiramente, se levantarem mediante as situações que insistem em paralisa-los, para assim,
enfrentar os falsos profetas do tempo presente, que com frases de efeito e sinais controversos
buscam manipular a consciência da juventude. Neste ano eleitoral, é preciso coragem e ousadia
para transformar a situação que massacra, silenciosamente, a nossa juventude. Maria, na arte do
amor, é mestra e educadora, matriculados possamos aprender a sua sensibilidade de uma
humanidade capaz de acolher e não descartar, amar e não matar, dialogar e não silenciar e juntos
digamos aos jovens: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

Presidente: Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória.

Música
Canto religioso católico.



3 °  M I S T É R I O

No Terceiro Mistério...
Contemplamos uma juventude coroada com os espinhos da manipulação política, das mordaças
dos poderosos e da indiferença dos governantes, jovem “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do
que viste!” 

Leitor 4: “A juventude, mais do que um orgulho, é um presente de Deus: ‘Ser jovem é uma graça,
uma sorte’” (CV, n. 134), e assim “a juventude é um tempo bendito para o jovem e abençoado para
a Igreja e para o mundo. É uma alegria, uma canção de esperança e uma bem-aventurança” (CV, n.
135). Apesar de serem desafiados pela cultura do provisório e do descarte, do acúmulo de riquezas
e o consumo de bens materiais, da massificação e da manipulação, da banalização da sexualidade,
vale a pena ser jovem, ter a coragem de ousar e arriscar, sem “ter medo de apostar e cometer
erros” (CV, n. 142). Jovens, não deixem ser manipulados por uma cultura cruel e destrutiva que
atacam, constantemente, o que gera vida; olhem para Maria, não tenham medo das regiões
montanhosas e diante das incertezas de dar o seu sim, acreditem, corram, vão adiante: “Levanta-te!
Eu te constituo testemunha do que viste!” 

Presidente: Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória.

Música
Canto religioso católico.



4 °  M I S T É R I O

No Quarto Mistério...
Contemplamos as tantas cruzes que os jovens carregam em nome de seus anseios, sonhos e
projetos e renovemos o desejo de que não as carreguem sozinhos, “Levanta-te! Eu te constituo
testemunha do que viste!”

Leitor 5: “Todos os jovens, sem exclusão, estão no coração de Deus e, portanto, no coração da
Igreja” (CV, n. 235). Caminhamos juntos, nunca estamos sozinhos na Igreja de Jesus Cristo. Olhar
para as cruzes que as juventudes carregam sobre os ombros, é ter a coragem de enfrentar um
cenário dramático, mas que juntos podemos transformar: de violência, exclusão, opressão,
manipulação política e religiosa, marginalização, discriminação, preconceitos, enfim, são muitas as
cruzes, mas, maior ainda é a nossa esperança. Que em Maria saibamos que a confiança, em um
Cristo que vive, é capaz de nos fazer tudo o que Ele nos disser. Por isso: “Levanta-te! Eu te
constituo testemunha do que viste!”

Presidente: Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória.

Música
Canto religioso católico.



5 °  M I S T É R I O

No Quinto Mistério...
Contemplamos as juventudes crucificadas diariamente e na cruz, sinal da vitória do Cristo,
renovemos a esperança de que Ele nos quer vivos, por isso juventude “Levanta-te! Eu te constituo
testemunha do que viste!”

Leitor 6: “Hoje, o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e cada uma de vós, jovens:
Levanta-te! Não podes ficar por terra a ‘lamentar-te com pena de ti mesmo’; há uma missão que te
espera! Também tu podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti. Por isso,
em nome de Cristo, eu te digo: Levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a
luz, viu o bem e a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da Igreja que vence
toda a solidão” (Papa Francisco). Os “grandes deste mundo” podem insistir em crucificá-los, mas
muito maior é o amor daquele que quer você de pé, pronto para a batalha, que siga em frente,
testemunhando o que viste. Com Maria, aprendamos a difícil tarefa de acolher as nossas dores em
nosso coração, para que tão logo nos alegremos, afinal hoje, junto dela, aos pés da cruz, amanhã
com toda a Igreja no Jardim da Ressurreição: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

Presidente: Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória.

Música
Canto religioso católico.



Finalização
Presidente: Que graça e que benção! Tivemos a
oportunidade de estar reunidos e celebrar o amor
de Maria pela humanidade e pela juventude neste

gesto de devoção entregando ao coração da
humanidade as rosas da esperança e do desejo de
todos nos levantarmos e testemunharmos o Cristo

que vive e nos quer vivos!
Queremos, ó mãe Maria, sermos gratos por tantos

os benefícios que pelas vossas mãos recebemos
todos os dias. Nossa 2ª Jornada Arquidiocesana da
Juventude está em suas mãos, contamos com a sua

proteção e com a força de uma maternidade que
nos lança e nos encoraja para a vida. Ó Mãe Maria

obrigado pelo perfume, que exala em nossa
juventude. Obrigado por conosco partir para as

regiões montanhosas de nossa Arquidiocese.
Obrigado por nos ajudar a escutar “Levanta-te! Eu

te constituo testemunha do que viste!” Por tudo
isso, como juventude rezamos juntos: 
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