
 
 

CARTA AOS PADRES E DIÁCONOS SOBRE O 
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE-2021 

 
 

Mariana, 26 de outubro de 2021. 
 
 
Prezados padres e diáconos, 
Saudações em Cristo Jesus, o Jovem Galileu! 
 
 Desculpando-nos, antecipadamente, pela ocasião do envio desta correspondência – no limiar 
da data em questão –, escrevo-lhes para solicitar o seu apoio na realização do DIA NACIONAL DA 
JUVENTUDE (DNJ), a nível arquidiocesano.  
 
 Depois da reunião ocorrida no último sábado, dia 23 de outubro, nós da EQUIPE DE ANIMAÇÃO 

JUVENIL – por falta de datas, em dezembro, e pensando em não desvincular os jovens da preparação 
efetiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no mês de novembro, e ainda preocupados 
com as inseguranças causadas pela pandemia da Covid-19 –, depois do aval de nosso Arcebispo, DOM 

AIRTON JOSÉ DOS SANTOS, propomos que o DNJ seja celebrado este ano nas Paróquias, no próximo 
domingo, dia 31 de outubro de 2021. 
 
 À luz, portanto, de sua realidade paroquial, ajudem-nos, por favor, nesta comunhão pastoral-
espiritual. O pouco tempo que temos é-nos até, neste sentido, um aliado para motivarmos as 
juventudes de nossas Paróquias a se encontrarem, no próximo domingo, para momentos de 
espiritualidade, rodas de conversas, reuniões de grupos e afins; nós, padres e diáconos, e “nossos 
jovens” somos mais próximos: temos mais facilidade de dialogar e isto, por sua vez, nos facilita a 
marcarmos encontros “de última hora”. 
 

E, claro, entendemos que a Santa Missa deve ser a razão maior de nossa comunhão nesse dia. 
Por isso, tomamos a liberdade de oferecer-lhes, abaixo, um subsídio litúrgico para a ocasião: 
 
COMENTÁRIO INICIAL: 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!  
 

Com o tema: “Que sejam um!” (Jo 17, 21), hoje, nossa comunidade paroquial se une aos jovens, para 
juntos, celebrarmos o Dia Nacional da Juventude. O mesmo surgiu em 1985, durante o Ano 
Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas, pois estava evidente 
que a juventude precisava mobilizar-se e construir espaços de participação para pensar e repensar 
uma nova sociedade. Desta forma, todos os anos organiza-se um dia de festa da juventude, sempre 
com um tema importante a ser debatido e trabalhado. Que sejamos um em Cristo e para que todos/as 
os/as jovens tenham vida.  



 

Além disso, a liturgia deste domingo apresenta a centralidade do amor na experiência cristã. O amor 
a Deus e aos irmãos é o primeiro e o maior dos mandamentos. Assim, como os israelitas da primeira 
leitura, possamos também estar atentos a escutar o que o Senhor quer nos ensinar. Com alegria, 
celebremos. 
 
PRECES DOS FIÉIS: 
P.: Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos o Dia Nacional da Juventude (DNJ-2021), rezemos 
com espírito de humildade por todos os jovens para que, sensíveis aos apelos de Deus, assumam a 
sua missão na Igreja e na sociedade, com generosidade. Pedimos também a graça de sermos sempre 
jovens em espírito. Com nossas preces, queremos responder ao convite do Senhor: “Que sejam um!” 
(Jo 17, 21), para que sejamos um em Cristo e para que todos/as os/as jovens tenham vida. Digamos 
confiantes: EDIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA! 
 

1- Vós que sois o nosso escudo e proteção, firmai na fé a Vossa Igreja presente na Arquidiocese de 
Mariana, para que continue anunciando, com firmeza e coragem, o Mandamento do amor que Vosso 
Filho nos legou, nós Vos rogamos.  
Todos: Edificai Senhor, a Vossa Igreja! 
2- Concedei ao Papa Francisco, Bispos, Presbíteros, religiosos e religiosas, leigos e leigas a graça de 
praticar fielmente a fé que receberam no batismo, animando a Igreja no caminho da conversão diária, 
nós Vos rogamos.  
3- Amparai os pobres, os doentes e todas as pessoas aflitas, sobretudo nesse período de pandemia, 
para que também a elas seja anunciada a Vossa Palavra salvadora por meio da caridade dos cristãos, 
nós Vos rogamos. 
4- Fortalecei as juventudes do nosso país e da nossa Arquidiocese, neste Dia Nacional da Juventude, 
para que se sintam comprometidas com a Evangelização da Igreja e sejam, cada vez mais, 
construtoras de um mundo novo, nós Vos rogamos. 
 

P.: Gravai, Senhor, no coração de todos os fiéis o caminho dos vossos mandamentos e fazei que, em 
todo o tempo e lugar, eles vos amem de todo o coração e ao próximo como a si mesmos. Por Cristo 
Senhor nosso. Amém. 
 

Que nossas juventudes, em mais este DNJ, revivam, de fato, sua intimidade com Cristo, como um 
Nele (cf. Jo 17,21), que “VIVE: é [...] a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo!” 

(Papa Francisco. Christus Vivit, 1) 
 
Certo de seu apoio, 
Pela Equipe de Animação Juvenil, 

 
 
 

PE. RODRIGO ARTUR MEDEIROS DA SILVA 
Assessor Arquidiocesano para as Juventudes 

 


