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(O roteiro que se segue é uma proposta do Setor Juventude para auxiliar e orientar as Foranias e
paróquias e pode ser adaptado conforme a realidade local).

 
Acolhida
(Sugerimos que seja feita uma acolhida espontânea destacando o tema da 2ª JAJ – “Levanta-te! Eu te
constituo testemunha do que viste!” (cf. At 26,16). Além da acolhida, caso seja possível, fazer um
momento de animação e louvor)

Motivação Inicial
Dirigente: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”
Nestes últimos dias temos celebrado nossa 2ª Jornada Arquidiocesana da Juventude. O tema
proposto para este ano e o que trabalhamos o ano passado: “Jovem, eu te digo, levanta-te”,
possuem uma dinâmica interessante quando pensamos no tempo presente, vivendo ainda, as
incertezas da pandemia, os horrores da guerra, os tantos conflitos, o cenário político com suas
polarizações, e claro, as tantas pressões que as juventudes enfrentam, que lhes são próprias da
idade: as exigências sociais, o deparar-se com escolhas fundamentais sobre a área de atuação, o
curso superior, resposta a um chamado específico, enfim, muitas exigências a quem tem pouca
voz e vez neste país. 
E é por isso que estamos celebrando a Jornada, para dar voz escutar as juventudes. Que este
seja um tempo de graça, impulsionados pelo Espírito e a força ousada de jovens que assumem
seu protagonismo frente às suas comunidades. Para que se sintam parte, membros de uma
comunidade e não haja segregamento ou grupinhos fechados em seus carismas e pequenos
feudos, que acabam por criar seitas ao invés de vínculos e destoam do que é a Igreja de Jesus
Cristo, porque se afastam da comunidade.
O nosso desejo é que pela Leitura orante da Palavra de Deus, pela adoração, pelo louvor e
vigília, deixemos ecoar em nossos corações o forte convite: “Levanta-te”. Diante desta
convocação é preciso coragem e ousadia para nos colocarmos diante do Cristo que vive e nos
quer vivos!
Cantando, iniciemos nossa Vigília nos colocando diante dos mistérios de Deus e celebrando
nossas juventudes, afinal somos o Agora de Deus, o agora da Igreja.

(música conforme costume para exposição do Santíssimo Sacramento)



Pres.: Graças e louvores sejam dados a todo momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pres.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio agora e sempre. Amém!

(motivar para um tempo de silêncio para adoração)

Momento Penitencial
Pres.: Jovens, peregrinos do “agora”, que graça podermos nos reunir e celebrar este momento
diante de Jesus eucarístico, fonte da eterna juventude. Nele e por Ele somos todos
congregados, amados, inseridos e reunidos. É diante dele que renovamos o nosso ser Igreja, o
nosso interior, a nossa vida e vocação para, verdadeiramente, obedecermos ao mandato de
Cristo: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”
Jovens, nós não podemos ficar parados, estagnados, indiferentes diante deste mandato, é
preciso renovar o nosso impulso missionário e deixar com que o Cristo sopre em nossas vidas,
uma vez mais, a força transformadora do Espírito. 
Quantas misérias e mazelas que tem nos paralisado, nos tornado avessos e mesquinhos na fé.
Não podemos continuar com os nossos discursos superficiais e corriqueiros, buscando culpados
e na grande estrada da vida estacionarmos a nossa vocação.
É preciso levantar-se! Peçamos perdão pelas nossas falhas, reconheçamos que somos pecadores
 
(após um instante de silêncio pode-se entoar um canto penitencial e o momento penitencial deve ser
concluído pelo presidente)

Palavra de Deus
Dirigente: É preciso que acolhamos a eterna juventude que emana do coração de Jesus. Uma
Igreja jovem que tenha um rosto jovem e se deixa renovar. Por isso na Palavra de Deus
encontramos o verdadeiro caminho a seguir: um Deus que é amor, um Cristo que nos salva e está
vivo, um Espírito que dá vida. Atendamos o mando do Cristo, levantemos e nos tornemos
verdadeiras testemunhas, acolhamos a Palavra de Deus 
(se possível um canto para acolhida da Palavra de Deus)

At 26,13-18
Leitor: Ó rei, eu estava a caminho, quando aí pelo meio-dia vi uma luz vinda do céu, mais
brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam.  Todos nós
caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: ‘Saulo, Saulo, por que você me
persegue? É difícil você teimar contra o ferrão!’ Eu respondi: ‘Quem és tu, Senhor?’ E o Senhor
me respondeu: ‘Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas agora levante-se e fique
de pé. O motivo pelo qual apareci a você é este: eu o constituí para ser servo e testemunha
desta visão, na qual você me viu, e também de outras visões, nas quais eu aparecerei a você. Eu
vou livrá-lo deste povo e dos pagãos, aos quais eu o envio,  para que você abra os olhos deles e
assim se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Desse modo, pela
fé em mim, eles receberão o perdão dos pecados e a herança entre os santificados’.     
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http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7G.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1NF.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2K.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/CR.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/HQ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1M.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1TH.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2J.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/DON.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/VI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6MI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1RA.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2J.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/AQI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2P8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/3R.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/K9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/ML.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/124.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/171.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1WP.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6CW.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/MMI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/MMI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/G5Z.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2TI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/IT9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2LW.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1TF.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7H.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7H.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/117.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/158.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/ZN.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NG.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1PI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/5C.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/13P.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1N8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1PY.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1VA.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/21X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/J8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/46Z.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/IF.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6Q.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1VF.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2O3.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2JA.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1QH.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/J8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/VV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/N1.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/9T3.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/KE.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/10A.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/9B6.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12E.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/BRH.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/KE.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2OG.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7SV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/11F.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12V.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2E.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/48Q.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/VK.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2J.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/33P.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/ING.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/3M.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/CD.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/K4.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/3E6.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/5P9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/57Y.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1QV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/5WM.HTM


(após leitura orante da palavra de Deus, o presidente pode motivar os jovens a releitura da Palavra em
silêncio e em seguida partilhar uma palavra ou versículo que mais tenha chamado atenção).

Partilha
(após reflexão do presidente, caso seja oportuno e possível, alguns jovens poderiam também partilhar da
experiência com a Palavra de Deus e da 2ª JAJ. Depois das partilhas pode-se entoar um canto de
adoração e breve instante de silêncio).

Preces
Pres.: A experiência da leitura orante da Palavra de Deus nos torna discípulos missionários e nos
faz participantes da dinâmica do Reino. É preciso que também nós nos levantemos e, como
testemunhas do Mestre, dirijamos-lhe as nossas preces respondendo: 
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

1 – Pela a Igreja, pelo papa, nosso arcebispo, o clero e todos os diáconos para que tenham voz
profética:
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

2 – Pelo povo de Deus, pelos jovens e todas as situações de conflito e de morte, de
vulnerabilidade, de esquecimento, de descarte e de exclusão:
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

3 – Pelos que estão pelo caminho, paralisados, estacionados e subjugados pela cultura de
morte:  
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

4 – Por todos nós aqui presentes, para que sejamos peregrinos do agora, protagonistas da
civilização do amor:
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”

(Pode-se fazer e motivar preces espontâneas que devem ser concluídas pelo presidente com o convite à
oração do Pai Nosso. Após a oração convidar os jovens a fazer silêncio, oração e adoração)

Contemplação
Pres.: O contato com a Palavra de Deus deve nos fazer dóceis à ação do Espírito. Nos
coloquemos como verdadeiros adoradores e, motivados pela 2ª Jornada e por este momento de
graça vamos expressar com nossas vozes os sentimentos, sensações e palavras que esta Vigília e
Leitura Orante da Palavra de Deus despertaram em nós, como forma de gratidão ao divino
Mestre, Jesus sacramentado.

(todos os jovens podem expressar, com uma palavra, o que a Vigília e a Leitura Orante da Palavra de
Deus despertaram nessa noite).
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Bênção do Santíssimo Sacramento
Dirigente: Estamos para encerrar este nosso momento de Vigília diante do Santíssimo
Sacramento. Nossa Jornada Arquidiocesana da Juventude tem sido uma proposta dinâmica:
expressão de fé e de nossa juventude. Celebramos, rezamos, aprendemos, refletimos, curtimos
e adoramos! Crescemos enquanto juventude e nos colocamos diante de Cristo, afinal Cristo
Vive: é a nossa esperança, Ele vive e te quer vivo! Vamos nos preparar para receber a benção!

Canto: Tão Sublime

Presidente: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo o sabor.

Presidente: Oremos. Senhor, que, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de
vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso
corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que
viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

(Segue-se a bênção do santíssimo)
(Após a benção, enquanto o presidente guarda o Santíssimo, pode-se cantar)

Pres.: Como nos ensinou o Papa em sua mensagem: “Espero que todos nós possamos viver estas
etapas como verdadeiros peregrinos e não como «turistas da fé»! Abramo-nos às surpresas de
Deus, que quer fazer resplandecer a sua luz sobre o nosso caminho. Abramo-nos à escuta da sua
voz, inclusive através dos nossos irmãos e irmãs. Assim ajudar uns aos outros a levantarmos juntos
e, neste difícil momento histórico, nos tornar profetas de tempos novos, cheios de esperança! A
Bem-Aventurada Virgem Maria interceda por nós”

(reza-se uma Ave-Maria ou Salve Rainha e caso seja possível um canto mariano e o presidente despede-se
da Juventude fazendo o convite para a Caminhada e Celebração de Envio amanhã as 14h na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Lapa em Ribeirão Preto – Rua Vicente Golfeto, nº 433 – Campos Elíseos).
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