
ENCONTRO #5



Itinerário de preparação 
para a JMJ Lisboa 2023

Ficha técnica
Nada obsta
01 de novembro de 2020, Solenidade de Todos os Santos 
D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa

Textos bíblicos 
CEP, Bíblia, Os Quatro Evangelhos e os Salmos, 2019
Edição litúrgica dos textos bíblicos 

Elaboração
Direção de Pastoral e Eventos Centrais 
da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023

Ilustrações 
Mário Linhares 

Fotografias 
Vatican Media 

Design Gráfico
Douglas Azevedo
Leila Ferreira
Fundação Salesianos

Propriedade 
Fundação JMJ Lisboa 2023 

Equipa de redação
Alice Neto (Paróquia de Alcochete, Diocese de Setúbal); Pe. André Batista 
(Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, Diocese de Leiria – Fátima); 
Pe. Bruno Dinis (Missionários Passionistas); Carlota Cardoso (Paróquia de 
S. Julião do Tojal,Patriarcado de Lisboa); Júlio Torres (Paróquia de Vialonga, 
Patriarcado de Lisboa); Liliana Maia (Leigos Missionários Combonianos);  
Ir. Linda Vieira (Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianas); Ir. Lisete da Natividade 
(Irmãs Doroteias); Pe. Luís Rafael Azevedo (Departamento Diocesano da 
Pastoral Juvenil, Diocese de Lamego); Maria Lopes (Paróquia da Póvoa de 
Santa Iria, Patriarcado de Lisboa); Ir. Marta Mendes (Aliança de Santa Maria 
†); Pedro Feliciano (Serviço da Juventude, Patriarcado de Lisboa); Romana 
Esteves (Paróquia de Olhalvo, Patriarcado de Lisboa); Rui Lourenço Teixeira 
(Corpo Nacional de Escutas); Ir. Sandra Bartolomeu (Servas de Nossa Senhora 
de Fátima); Pe. Tiago Neto (Patriarcado de Lisboa).

Revisão teológica
D. Vitorino José Pereira Soares (Bispo Auxiliar da Diocese do Porto)
Cón. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues (Arquidiocese de Braga)
Pe. Mário José Rodrigues de Sousa (Diocese do Algarve)

DIÁRIO DO PEREGRINO – ANO 1



 • Conhece a história de conversão e de seguimento 
de Levi (Mateus). 

 • Descobre que Jesus nos chama na vida quotidiana. 
 • Aprofunda o conhecimento da tua vocação. 

neste encontro:

LEVANTA-TE LEVANTA-TE 
E SEGUE-MEE SEGUE-ME
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PREPARA-TE
Bem-vindo a mais um encontro Rise Up!

Sabias que existe na Jornada Mundial da Juventude 
uma iniciativa chamada “Dias nas dioceses” no 
tempo que precede imediatamente os dias da 
JMJ? São ocasiões para os jovens de outros paí-
ses conhecerem as cidades do país onde se rea-
liza a Jornada. São também expressão de um diá-
logo entre a Igreja e a sociedade. Tornam sensível 
e visível a presença de Jesus que passa por todos 
os lugares e chama todas as pessoas. 

É deste chamamento de Deus no nosso quotidiano 
que vamos falar neste encontro.





 RISE UP | ENCONTRO #5 RISE UP | ENCONTRO #5

ESCUTA
Evangelho segundo São Lucas (5, 27-32)

27Depois disto, saiu, viu um publicano de seu nome 
Levi, sentado no posto de cobrança de impostos, 
e disse-lhe: «Segue-me». 28E ele, deixando tudo, 
levantando-se, seguiu-o.

29Levi fez-lhe, então, um grande banquete na sua 
casa. Estava lá uma numerosa multidão de publi-
canos, e outros que estavam reclinados com eles à 
mesa. 30Os fariseus e os seus doutores da lei mur-
muravam contra os discípulos dele, dizendo: «Por 
que razão comeis e bebeis com os publicanos e 
pecadores?». 31E, respondendo, Jesus disse-lhes: 
«Não são os que estão saudáveis que precisam 
de médico, mas os que têm algum mal. 32Não vim 
chamar à conversão os justos, mas os pecadores».

Palavra da Salvação.  
R/ Glória a Vós, Senhor!
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ACOLHE 
Apresentamos-te a experiência de alguém que  
sentiu o chamamento a seguir Jesus mais de perto. 
Escuta com atenção.

INTERROGA-TE 
E tu? Como e onde te vês neste quadro?

Escolhe um lugar e uma posição corporal confor-
tável, equilibrada e silenciosa.

Tendo presente o episódio do evangelho, foca Tendo presente o episódio do evangelho, foca 
o teu olhar na pintura, e deixa que seja Jesus o teu olhar na pintura, e deixa que seja Jesus 
a conduzir-te através desta cena.a conduzir-te através desta cena.

Coloca-te a ti mesmo dentro daquele espaço Coloca-te a ti mesmo dentro daquele espaço 
sombrio. Que sentimentos, memórias, cheiros sombrio. Que sentimentos, memórias, cheiros 
te vêm? Que te diz sobre o que te habita e te vêm? Que te diz sobre o que te habita e 
sobre o mundo?sobre o mundo?

A luz que rompe do lado direito incide sobre A luz que rompe do lado direito incide sobre 
todas as personagens da pintura. Cada uma reage todas as personagens da pintura. Cada uma reage 
de um modo diferente. Coloca-te na pele de uma de um modo diferente. Coloca-te na pele de uma 
daquelas personagens. Qual delas és tu? Porquê?daquelas personagens. Qual delas és tu? Porquê?
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Sentes que o olhar de Jesus e a sua mão se Sentes que o olhar de Jesus e a sua mão se 
dirigem para ti? Como queres responder dirigem para ti? Como queres responder 
ao seu convite? Sim ou não?ao seu convite? Sim ou não?

Seguir Jesus implica andar com Ele, fazer como Seguir Jesus implica andar com Ele, fazer como 
Ele e ir para onde Ele disser. Isto é ser seu Ele e ir para onde Ele disser. Isto é ser seu 
discípulo. O que é que Jesus te chama a fazer ou discípulo. O que é que Jesus te chama a fazer ou 
a mudar na tua vida para seres seu discípulo?a mudar na tua vida para seres seu discípulo?

Que outras situações da tua vida ainda não Que outras situações da tua vida ainda não 
foram iluminadas pela luz de Jesus? O que foram iluminadas pela luz de Jesus? O que 
sentes que tens de transformar? O que tens sentes que tens de transformar? O que tens 
de deixar e abandonar para seguir Jesus?de deixar e abandonar para seguir Jesus?

PARTILHA 
Partilha alguma destas respostas numa conversa 
com alguém mais adulto na fé! Encontrarás esta 
proposta no momento “Levanta-te”.

REZA 
A minha vocação

Continua a tua oração, agora com a ajuda das pala-
vras do Papa Francisco. Qual a resposta que queres 
dar à vocação que o Senhor tem para ti?

Texto 1 
É verdade que a palavra «vocação» se pode enten-
der num sentido lato, como chamamento de Deus. 
Inclui o chamamento à vida, o chamamento à ami-
zade com Ele, o chamamento à santidade, etc. Isto 
é valioso, porque situa toda a nossa vida frente ao 
Deus que nos ama e permite-nos entender que 
nada é fruto de um caos sem sentido, mas que 
tudo pode ser integrado num caminho de resposta 
ao Senhor, que tem um plano precioso para nós. 

Papa Francisco, 
Christus Vivit, 248
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Texto 2
O fundamental é discernir e descobrir que aquilo 
que Jesus quer de cada jovem é, antes de mais, a 
sua amizade. É esse o discernimento fundamental. 
No diálogo do Senhor ressuscitado com o seu amigo 
Simão Pedro, a grande pergunta era: «Simão, filho 
de João, tu amas-me?» (Jo 21,16). Quer dizer: que-
res-me como amigo? A missão que Pedro recebe de 
cuidar das suas ovelhas e cordeiros estará sempre 
ligada a esse amor gratuito, a esse amor de amizade. 

Texto 3
Para cumprir a própria vocação é necessário desen-
volver-se, fazer brotar e crescer tudo aquilo que se 
é. Não se trata de inventar-se, de criar-se a si mesmo 
a partir do nada, mas de descobrir-se a si próprio à 
luz de Deus e de fazer florescer o próprio ser: «Nos 
desígnios de Deus, cada homem é chamado a pro-
mover o seu próprio progresso, porque a vida de 
todo o homem é uma vocação.» A tua vocação orien-
ta-te para extraíres o melhor de ti para glória de Deus 
e para bem dos outros. O importante não é ape-
nas fazer coisas, mas fazê-las com um sentido, com 
uma orientação. A este respeito, dizia Santo Alberto 
Hurtado aos jovens que o rumo tem de ser tomado 
muito a sério: «Num barco, o piloto que se distrai é 
despedido sem apelo, porque está a arriscar algo 
demasiado sagrado. E na vida, cuidamos do nosso 
rumo? Qual é o teu rumo? Se for necessário desen-
volver ainda mais esta ideia, eu peço a cada um de 

vós que lhe dê a máxima importância, porque acertar 
nisto é, pura e simplesmente, acertar, e falhar nisto 
é, pura e simplesmente, falhar». 

Texto 4
Quero que saibais que o Senhor, quando pensa em 
alguém, no que gostaria de lhe dar de prenda, vê-o 
como seu amigo pessoal. E se decidiu presentear-
-te com uma graça, um carisma que te fará viver 
plenamente a tua vida transformando-te numa 
pessoa útil aos outros, em alguém que deixa uma 
marca na história, será certamente algo que te dei-
xará feliz no mais íntimo de ti mesmo e te entu-
siasmará mais do que qualquer outra coisa neste 
mundo. Não, porque o dom concedido seja um 
carisma extraordinário ou raro, mas porque é preci-
samente à tua medida, à medida de toda a tua vida. 

Papa Francisco, 
Christus Vivit, 250

Papa Francisco, 
Christus Vivit, 257

Papa Francisco, 
Christus Vivit, 288
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Reflexão
 • O rumo da tua vida apresenta sinais de que 

queres corresponder ao chamamento do Senhor? 
 • Sentes que te estás a aproximar cada vez mais 

da vocação a que Deus te chama?  

Tu és o meu Deus

Tu és o meu Deus, eu confio em Ti
És toda a minha alegria
Ensina-me o caminho da vida

Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Du zeigst mir den Weg zum Leben
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle

LEVANTA-TE 
Neste encontro propomos-te que te “Levantes” 
procurando conversar sobre a tua vocação com  
o teu animador, pároco (ou outra pessoa de refe-
rência na tua comunidade cristã). 

Partilha a reflexão e oração que fizeste diante do qua-
dro do chamamento de Mateus. Aceita este desafio!

Levanta-te e partilha a tua experiência Levanta-te e partilha a tua experiência 
de amizade com Jesus!  de amizade com Jesus!  

CONTINUA
Aprofunda esta Palavra de Deus procurando um 
livro ou filme que conte uma história vocacional. 
Pede sugestões ao teu animador.

SIM, CREIO!
† Do Catecismo da Igreja Católica 

Chamados a ser discípulos

520 Em toda a sua vida, Jesus mostra-Se como 
nosso modelo: é «o homem perfeito», que nos 
convida a tornarmo-nos seus discípulos e a segui-
-Lo; com a sua humilhação, deu-nos um exemplo 
a imitar; com a sua oração, convida-nos à oração; 
com a sua pobreza, incita-nos a aceitar livremente 
o despojamento e as perseguições.



O MEU PROJETO PESSOAL
5.º passo – Falo sobre a minha vocação

No quinto passo desta peregrinação desafiamos-
-te a falar com alguém sobre a tua vocação. Deus 
chama-te à felicidade!

Reza, escolhe uma pessoa com quem falar e orga-
niza as ideias a partilhar. Pensa nas várias vocações. 

“LEVANTANDO-SE, 
SEGUIU-O”. (LC 5, 28)

Qual é a que mais fala à minha pessoa? O que me Qual é a que mais fala à minha pessoa? O que me 
atrai? O que temo em cada uma delas?atrai? O que temo em cada uma delas?

Sou o “agora de Deus”! Para quem sou? A que Sou o “agora de Deus”! Para quem sou? A que 
missão sou chamado por Deus?missão sou chamado por Deus?

Como vai o meu Passo Concreto de Conversão? Como vai o meu Passo Concreto de Conversão? 
Avalio-o.Avalio-o.
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Jovem, eu te digo, levanta-te! (Lc 7, 14)

Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste! (At 26, 16)

Maria levantou-se e partiu apressadamente. (Lc 1, 39)
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