


Oração da CF 2013 
 

Pai santo, vosso Filho Jesus, conduzido pelo Espírito e obediente 
à vossa vontade, aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. 

 
Convertei-nos e, nos desafios deste mundo, 

tornai-nos missionários a serviço da juventude. 
 

Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, enviai-nos, Senhor; 
Para ser presença geradora de fraternidade, enviai-nos, Senhor; 

Para ser profeta em tempo de mudança; enviai-nos, Senhor; 
Para promover a sociedade da não violência, enviai-nos, Senhor; 

Para salvar a quem perdeu a esperança, enviai-nos, Senhor. 
 

Amém! 



O Jovem, a Igreja e a Sociedade 

“A presença do jovem na Igreja e na sociedade” 



Vídeo sobre CF2013 



Debate: De quais formas podemos atuar na sociedade? 



Mas antes de começarmos, diga: 
O que vocês acham que é a Igreja?  

Os jovens são capazes de mudar a Igreja? 

Assistiremos a seguir um vídeo que tem por objetivo 
ampliar a nossa visão sobre o que é a Igreja e quem 

são os jovens dentro dela. 

O que é Igreja? 



Vídeo sobre o que é a Igreja 



Hora de colocar no papel! 
 
 

O vídeo nos mostra que nós somos a Igreja... Então, 
de que forma nós podemos ajudar? 
 
 
Escreva, junto com seu amigo, 
as coisas que podemos fazer 
para ajudar o próximo, 
na sociedade e na Igreja. 



Hora de se mexer! 
 

Dinâmicas das bexigas... 
Mantenha a bexiga no ar, sem deixar cair. 
Guie seu colega, sem esbarrar em nada! 



Oração do Creio (Ano da Fé) 
 

Creio em Deus-Pai, todo poderoso, 
criador do céu e da terra, 

e em Jesus Cristo seu único filho, 
Nosso Senhor, 

que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo, 

nasceu da Virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu a mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, 

 
 

 
subiu aos céus, 

está sentado à direita de Deus 
Pai, todo poderoso, 

de onde há de vir a julgar os vivos 
e os mortos. 

Creio no Espírito Santo, 
na Santa Igreja Católica; 
na comunhão dos Santos, 
na remissão dos pecados; 
na ressurreição da carne, 

na vida eterna, 
Amém! 




