
BenedIctus 
Reunião do Grupo de Jovens – 08/09/2019 

Resumo da reunião 

Apresentação dos elementos do grupo 

Passagem do Evangelho  

Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus 
dizendo: “O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no 
Evangelho!” E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que 
lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós 
pescadores de homens”. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 
Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, 
consertando as redes; e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os 
empregados, e partiram, seguindo Jesus. 

Pequena reflexão 

«Nem todos podem chegar a ser ricos, sábios, famosos… Em contrapartida, todos – 
sim, “todos” – estamos chamados a ser santos» (São Josemaria Escrivá) 

Hoje Jesus dirige-te estas palavras «Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens». 
Primeiro, é preciso ter consciência disto: foi Ele quem te chamou a estar aqui. Não 
estás aqui só porque sim, nem vieste aqui parar por acaso. Foste chamado porque és 
amado, muito amado. Jesus pensou neste dia, Ele quer-te aqui.  

Segundo, Ele faz-te um convite, «Segui-me». Como qualquer convite, prossupõe uma 
resposta. Essa sim, parte de ti. Do que tu queres ou não queres. De como queres viver 
a tua vida e que resposta queres dar a Deus. Provavelmente, vives hoje atado com 
estas redes. Redes que te prendem e não te deixam caminhar. Estás disposto a largar, 
com prontidão, estas redes que te amarram e escondem?  

Este grupo é uma proposta para «partir, seguindo Jesus». Somos jovens e podemos dar 
mais! Podemos ser mais!  

 

 

 

 

 



 

Propostas para este ano (2019/2020) 

 Reuniões com temas  

Oração (26 de Outubro) 

Sacramento da reconciliação  

Importância da Família 

Devoção e consagração a Nossa Senhora 

 Atividades do grupo 

Reuniões no último fim de semana de cada mês 

Noite de oração pela paz (1 de Janeiro) 

Noite de adoração ao Santíssimo (1h ou 2h) (5 de outubro) 

Noites de testemunhos (convidar padres, irmãs e/ou casais para dar testemunho a 
propósito do discernimento vocacional) 

Porta a porta (fazendo companhia a pessoas que estão isoladas e sozinhas em casa) 

Ida ao Centro de Apoio a Deficientes Profundos (26, 27, 28 de Dezembro)  

Organização de um Campo de Férias católico para o verão de 2020 

Peregrinação a Fátima 

Organização de uma sessão de esclarecimento para a comunidade da Benedita 
sobre a ideologia de género 

Cruz do Grupo de Jovens (a cruz fica com um dos elementos do grupo, até à 
reunião seguinte) 

Concerto (festival da canção cristã) solidário 

Reuniões no último fim de semana de cada mês 

Adoração ao Santíssimo (5 de Outubro) 

  - Explicação do que é “Adoração”  

  - Orações (Graças e louvores, Meu Deus eu Creio) 

  - Cântico (Oração de Santo Inácio, Ninguém te ama como eu, Maravilhas, …) 

  - Evangelho 

  - Meditação do Evangelho  

  - Oração individual orientada  



 

Dinamizar as redes sociais (encarregar algumas pessoas 
das contas do Facebook e Instagram) 

 

Proposta de oração 

Angelus – oração do meio dia 

 

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

R. E Ela concebeu do Espírito Santo. 

Ave Maria… 

 

V. Eis a escrava do Senhor. 

R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 

Ave Maria… 

 

V. E o Verbo divino encarnou. 

R. E habitou no meio de nós. 

Ave Maria… 

 

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos. 

Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, para que nós, que 
pela Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela sua 
Paixão e Morte na Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 


