
JUVENTUDE
E DISCIPULADO

C
A

TE
Q

U
ES

E 

01 
SÊ SANTO! SÊ ORIGINAL! SÊ SANTO! SÊ ORIGINAL! SÊ SANT



1. Redescobrir a beleza de ser jovem que segue Jesus.

2. Reconhecer as implicações do discipulado no nosso tempo.

3. Compreender o ministério do acolitado como seguimento de Jesus.

- Documento com oração do acólito, oração �nal e cântico.

- Imagens dos logotipos de redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube...

- Cartaz com a palavra DISCÍPULO.

- Esferográ�cas para cada participante.

- Bíblia.

- Vela e fósforos.

- Dísticos com os sete passos do seguimento de Jesus.

- Documento com excerto da Christus vivit e com as perguntas para o trabalho.

- Imagem com o símbolo “like” e a inscrição do nome de JESUS para cada participante.

JUVENTUDE E DISCIPULADO

OBJETIVOS

MATERIAL

O animador acolhe e saúda os acólitos presentes, dando-lhes as boas-vindas. Depois, convida-os a prepararem o seu coração para este 

encontro com Jesus, que lhes revelará as implicações de O seguir como jovens. 

Decorridos uns instantes de silêncio ou acompanhados por uma música instrumental, o animador convida os acólitos a rezarem a 

oração do acólito, conforme se segue:

Senhor Jesus Cristo, sempre vivo e presente connosco, tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, onde se 
renova o sacrifício da cruz e vos ofereceis por todos os homens. Vós, que quereis ser para cada um o amigo e o 
sustentáculo no caminho da vida, concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, pronta para vos teste-
munhar e servir. E porque me chamastes ao Vosso serviço, permiti que Vos procure e Vos encontre, e, pelo sacramen-
to do Vosso Corpo e Sangue, permaneça unido a Vós para sempre. Ámen. 

01. PREPARAÇÃO
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O animador começa por mostrar imagens relativas a redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, por exemplo. A partir delas, 

estabelece diálogo com os acólitos, podendo orientar-se a partir das seguintes orientações:

- Todos nós, mais ou menos jovens, como pessoas do nosso tempo, mantemos presença nalguma destas 

redes sociais. O que fazemos nelas? Porque as usamos?

- Partilhamos informações, estabelecemos contactos, criamos ligações, aderimos a gostos e interesses 

comuns, con�rmamos opções pessoais, somos reconhecidos... entre muitas outras coisas, estes aspetos 

podem evidenciar os motivos pelos quais usamos redes sociais.

- Contudo, o objetivo fundamental dos utilizadores das redes sociais é não apenas ser seguidores de quem 

nos interessa, mas acima de tudo ter seguidores. Isso signi�ca que consideramos importante o que partil-

hamos, as ideias que veiculamos, mas também expressa que o gosto por sermos reconhecidos.

- Se Jesus usasse uma destas redes sociais também O seguirias? Mas será que esse é o verdadeiro sentido de 

“seguir”?

- Ser seguidor é ser discípulo; no fundo, é aquele que aprende e se dispõe a seguir uma pessoa, as ideias, as 

convicções...

- Jesus também chamou um grupo de homens para O seguir: Pedro, André, Tiago, João, Tomé, Filipe, Barto-

lomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Estes foram os seus primeiros 

seguidores, que depois foram chamando outros e alargando o número de seguidores de Jesus.

- Mas o que é característico de um jovem seguidor, de um discípulo de Jesus? 

Neste momento, pode fazer-se uma chuva de ideias, escrevendo, numa cartolina, à volta da palavra DISCÍPULO o que cada um intui.

Para ser discípulo de Jesus é preciso: 
- �car atrás d’Ele, para ver o caminho que Ele indica a seguir; 
- querer descobrir e conhecer melhor a pessoa de Jesus; 
- dispor-se a mudar, converter a sua vida; 
- identi�car a sua vida com a de Jesus e segui-l’O no caminho da vida;  
- viver como Cristo em toda a sua vida, numa adesão total e plena.
Para nós, jovens do século XXI, será que esta proposta está desatualiza-
da? Será que já não faz sentido? Ou será que a podemos redescobrir?

Fazer um momento de silêncio, deixando os acólitos a pensar sobre estas questões.

02. ENQUADRAMENTO
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Segue-se um momento de aprofundamento do tema abordado a partir da Palavra de Deus. Por isso, o animador introduzirá o contexto 

do texto que será motivo de aprofundamento:

Jesus, depois de chamar os seus discípulos, partilha a vida com eles, dá-se a conhecer e introdu-los no camin-

ho que são chamados a seguir.

Por isso, encontramos, no Evangelho de Marcos, a “secção do caminho”, precisamente quando Jesus vai com 

os discípulos a caminho de Jerusalém. 

É muito particular a forma como Marcos nos introduz neste caminho de seguimento de Jesus, de discipulado. 

Para compreendermos este dinamismo, vamos escutar um texto do início da secção e outro da sua conclusão.

Para a escuta da Palavra de Deus, acende-se uma vela junto da Bíblia e todos permanecem de pé.

Depois, todos se sentam para aprofundar o enquadramento desta “secção do caminho”, bem como o texto relativo ao cego Bartimeu, 

como paradigma do jovem discípulo. Para isso, pode recorrer-se aos seguintes pontos de orientação.

Qual a semelhança entre os dois textos? Cada um dos textos fala de um cego. Parece irónico que o evangelista 

Marcos nos introduza na “secção do caminho” a partir do modelo daqueles que não veem. Mas são estes 

cegos que nos vão guiar neste caminho de seguimento de Jesus. Entramos nele como cegos, numa aventura, 

para descobrirmos quem é Jesus e como O podemos seguir como jovens.

Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, pedindo-lhe que o tocasse.3Jesus tomou-o pela mão e conduz-
iu-o para fora da aldeia. Deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou: «Vês alguma coisa?» Ele 
ergueu os olhos e respondeu: «Vejo os homens; vejo-os como árvores a andar.» Em seguida, Jesus impôs-lhe outra 
vez as mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente; �cou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Jesus 
mandou-o para casa, dizendo: «Nem sequer entres na aldeia.»

Mc 8, 22-26

Chegaram a Jericó. Quando ia a sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, 
Bartimeu, o �lho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo dizer que se tratava de Jesus de 
Nazaré, começou a gritar e a dizer: «Jesus, �lho de David, tem misericórdia de mim!» Muitos repreendiam-no 
para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem misericórdia de mim!» Jesus parou e disse: 
«Chamai-o.» Chamaram o cego, dizendo-lhe: «Coragem, levanta-te que Ele chama-te.» E ele, atirando fora a 
capa, deu um salto e veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que te faça?» «Mestre, que eu veja!» - 
respondeu o cego. Jesus disse-lhe: «Vai, a tua fé te salvou!» E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo camin-
ho.

Mc 10, 46-52

03. APROFUNDAMENTO
- Quando somos capazes de nomear estas resistências, é mais fácil perceber o obstáculo do caminho, para o 

podermos superar e avançar no seguimento de Jesus.

Quinto passo – Obedecer na fé:
- Jesus manda chamar o cego e ele, por meio dos que lhe dão ânimo, obedece;

- A prontidão com que o cego obedece ao chamamento de Cristo manifesta uma atitude de disponibilidade 

interior que é fundamental para seguir Jesus, no caminho da vida;

- Acreditar no chamamento que Jesus nos dirige é o primeiro passo para nos levantarmos (assumir a atitude 

do Ressuscitado, d’Aquele que nos dá vida nova) e termos coragem de O seguir;

- A obediência na fé é o modo de manifestar que reconhecemos Cristo como o Messias, o enviado de Deus 

para nos chamar a segui-l’O para alcançarmos o Reino de Deus.

Sexto passo – Aderir de coração:
- O cego atira a capa para o chão, despindo-se do que o aprisionava a uma vida antiga, para se aderir a Jesus, 

pedindo-lhe para ver, para O reconhecer vivo em si;

- No seguimento de Jesus é extremamente importante o encontro pessoal com Ele, através da oração, de 

uma relação próxima e íntima;

- Só essa amizade com Jesus é que pode transformar a vida, a ponto de a fazer delinear a partir de Cristo, o 

que manifesta uma profunda adesão de coração.

Sétimo passo – Ser enviado para servir:
- Jesus envia o cego, porque se reconheceu salvo, mas ele dispõe-se a seguir Jesus pelo caminho, pois não há 

outro modo de ser salvo senão pela orientação da vida no encalço de Jesus;

- Precisamos de recuperar a vista, de reconhecer sempre de novo a presença de Jesus em nós, de O deixarmos 

habitar na nossa vida;

- Reconhecer Jesus vivo em nós não nos acomoda, mas coloca-nos como jovens a caminho, para O seguirmos, 

sem hesitar, vendo os novos horizontes que Ele nos abre, sobretudo na forma como a fé em Jesus se pode 

transformar em serviço e amor aos demais.

Completa a composição das etapas do caminho para seguir Jesus, o animador pode aprofundar ainda mais, questionando os acólitos:

Fazer este caminho para um jovem parece fácil, sem complicações, sem contrariedades, sem perigos? Claro 

que não!

Por isso mesmo, os discípulos de Jesus ou aqueles que queriam segui-l’O, no fundo, os que haviam entrado 

no caminho durante esta perícopa (Mc 8, 22 – 10, 52) acabam por mostrar as di�culdades e a exigência de 

seguir Jesus:

- Enquanto o cego se levanta para seguir Jesus, os �lhos de Zebedeu (João e Tiago) pedem um lugar para se 

sentarem no Reino de Deus;

- Embora o cego deixe tudo sem hesitar, Pedro lembra Jesus de que havia deixado tudo para O seguir;

- O cego passa da margem para o caminho do seguimento de Jesus, enquanto o homem rico entra e sai do 

caminho, por se sentir incapaz de o percorrer;

- Enquanto o cego se opõe à resistência da multidão, os discípulos de Jesus cedem à tentação de discutirem 

qual deles seria o maior;

- O cego não põe condições a Jesus para O seguir com entusiasmo, mas Pedro pede-lhe para não ir para 

Jerusalém, quando Jesus anuncia que vai ser entregue e condenado à morte na cruz.

Que di�culdades temos nós, hoje, como jovens discípulos para seguir Jesus? O comodismo? Uma fé estagna-

da no tempo? Sermos cristãos que ainda vestem o “fato da Primeira Comunhão”? Querermos uma fé que seja 

“seguro contra todos os riscos”? Não sabermos conjugar a fé com as dúvidas? Sermos discípulos para vermos 

quem manda mais ou tem mais qualidades na comunidade? Termos uma fé sob condição? Outros comprom-

A narrativa do cego Bartimeu apresenta-nos sete passos que nos colocam no encalço de Jesus, para o seguir-

mos como jovens discípulos

Para facilitar a memorização dos sete passos, sugere-se que sejam a�xados à volta do cartaz com a palavra DISCÍPULO, que havia sido 

preenchido com a chuva de ideias.

Primeiro passo – Habitar o quotidiano:
- O cego está na berma do caminho, colocado à margem, a fazer o que era habitual no seu dia-a-dia para 

viver: pedir esmola;

- Deus revela-se no nosso quotidiano, Ele passa na nossa vida, fazendo-se presente em cada momento da 

nossa história;

- Precisamos de estar atentos aos sinais da sua presença, o que implica estarmos inteiros em cada momento.

Segundo passo – Dispor-se para a escuta:
- O cego dispõe de todos os recursos de que dispõe para identi�car a presença de Jesus: ouviu dizer que Jesus 

ia passar por ali;

- A fé “entra-nos pelo ouvido”, porque é a palavra, a presença de Deus como sinal, que, penetrando em nós, 

sendo perscrutada, suscita uma resposta da nossa parte;

- Para estarmos atentos à passagem de Deus pela nossa vida, precisamos de atenção e essa só pode aconte-

cer quando conseguimos fazer silêncio, silenciando e acalmando tantos ruídos, preocupações, trabalhos, 

inquietações, di�culdades, ansiedades, que perturbam o nosso coração.

Terceiro passo – Sentir-se chamado:
- O cego começa a gritar por Jesus, porque sente que pode estar a ser chamado por Ele e pode ser digno da 

atenção de Jesus;

- O grito de súplica do cego, como tantos gritos nossos, revela a sua con�ança em Deus, pois só a Ele recorre-

mos se temos fé, con�ança;

- A con�ança em Deus, que pode ser misericordioso e que pode fazer graça na nossa vida, não é um passo de 

magia, mas a con�ança �lial, a atitude de um �lho que se dirige ao Pai, porque sabe que é destinatário do 

seu amor;

- Esta con�ança fundamental de que Deus pode agraciar a vida frágil e pobre de quem por Ele suplica é sinal 

do reconhecimento de que Deus a�nal quer o bem de cada pessoa.

Quarto passo – Colocar resistências:
- A multidão aparece como sinal de oposição, de contrariedade, à disposição do cego para se encontrar com 

Jesus e para se deixar encontrar por Ele;

- É preciso identi�car as resistências que surgem na nossa vida, que nos impedem de seguir Jesus: medos, 

escrúpulos, defeitos, pecado, respeito humano, comodismo, outros compromissos e atividades, falta de 

tempo...;
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Depois, todos se sentam para aprofundar o enquadramento desta “secção do caminho”, bem como o texto relativo ao cego Bartimeu, 

como paradigma do jovem discípulo. Para isso, pode recorrer-se aos seguintes pontos de orientação.

Qual a semelhança entre os dois textos? Cada um dos textos fala de um cego. Parece irónico que o evangelista 

Marcos nos introduza na “secção do caminho” a partir do modelo daqueles que não veem. Mas são estes 

cegos que nos vão guiar neste caminho de seguimento de Jesus. Entramos nele como cegos, numa aventura, 

para descobrirmos quem é Jesus e como O podemos seguir como jovens.

- Quando somos capazes de nomear estas resistências, é mais fácil perceber o obstáculo do caminho, para o 

podermos superar e avançar no seguimento de Jesus.

Quinto passo – Obedecer na fé:
- Jesus manda chamar o cego e ele, por meio dos que lhe dão ânimo, obedece;

- A prontidão com que o cego obedece ao chamamento de Cristo manifesta uma atitude de disponibilidade 

interior que é fundamental para seguir Jesus, no caminho da vida;

- Acreditar no chamamento que Jesus nos dirige é o primeiro passo para nos levantarmos (assumir a atitude 

do Ressuscitado, d’Aquele que nos dá vida nova) e termos coragem de O seguir;

- A obediência na fé é o modo de manifestar que reconhecemos Cristo como o Messias, o enviado de Deus 

para nos chamar a segui-l’O para alcançarmos o Reino de Deus.
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- O cego atira a capa para o chão, despindo-se do que o aprisionava a uma vida antiga, para se aderir a Jesus, 

pedindo-lhe para ver, para O reconhecer vivo em si;

- No seguimento de Jesus é extremamente importante o encontro pessoal com Ele, através da oração, de 

uma relação próxima e íntima;

- Só essa amizade com Jesus é que pode transformar a vida, a ponto de a fazer delinear a partir de Cristo, o 

que manifesta uma profunda adesão de coração.
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- Jesus envia o cego, porque se reconheceu salvo, mas ele dispõe-se a seguir Jesus pelo caminho, pois não há 

outro modo de ser salvo senão pela orientação da vida no encalço de Jesus;

- Precisamos de recuperar a vista, de reconhecer sempre de novo a presença de Jesus em nós, de O deixarmos 

habitar na nossa vida;

- Reconhecer Jesus vivo em nós não nos acomoda, mas coloca-nos como jovens a caminho, para O seguirmos, 

sem hesitar, vendo os novos horizontes que Ele nos abre, sobretudo na forma como a fé em Jesus se pode 

transformar em serviço e amor aos demais.

Completa a composição das etapas do caminho para seguir Jesus, o animador pode aprofundar ainda mais, questionando os acólitos:

Fazer este caminho para um jovem parece fácil, sem complicações, sem contrariedades, sem perigos? Claro 

que não!

Por isso mesmo, os discípulos de Jesus ou aqueles que queriam segui-l’O, no fundo, os que haviam entrado 

no caminho durante esta perícopa (Mc 8, 22 – 10, 52) acabam por mostrar as di�culdades e a exigência de 

seguir Jesus:

- Enquanto o cego se levanta para seguir Jesus, os �lhos de Zebedeu (João e Tiago) pedem um lugar para se 

sentarem no Reino de Deus;

- Embora o cego deixe tudo sem hesitar, Pedro lembra Jesus de que havia deixado tudo para O seguir;

- O cego passa da margem para o caminho do seguimento de Jesus, enquanto o homem rico entra e sai do 

caminho, por se sentir incapaz de o percorrer;

- Enquanto o cego se opõe à resistência da multidão, os discípulos de Jesus cedem à tentação de discutirem 

qual deles seria o maior;

- O cego não põe condições a Jesus para O seguir com entusiasmo, mas Pedro pede-lhe para não ir para 

Jerusalém, quando Jesus anuncia que vai ser entregue e condenado à morte na cruz.

Que di�culdades temos nós, hoje, como jovens discípulos para seguir Jesus? O comodismo? Uma fé estagna-

da no tempo? Sermos cristãos que ainda vestem o “fato da Primeira Comunhão”? Querermos uma fé que seja 

“seguro contra todos os riscos”? Não sabermos conjugar a fé com as dúvidas? Sermos discípulos para vermos 

quem manda mais ou tem mais qualidades na comunidade? Termos uma fé sob condição? Outros comprom-

A narrativa do cego Bartimeu apresenta-nos sete passos que nos colocam no encalço de Jesus, para o seguir-

mos como jovens discípulos

Para facilitar a memorização dos sete passos, sugere-se que sejam a�xados à volta do cartaz com a palavra DISCÍPULO, que havia sido 

preenchido com a chuva de ideias.

Primeiro passo – Habitar o quotidiano:
- O cego está na berma do caminho, colocado à margem, a fazer o que era habitual no seu dia-a-dia para 

viver: pedir esmola;

- Deus revela-se no nosso quotidiano, Ele passa na nossa vida, fazendo-se presente em cada momento da 

nossa história;

- Precisamos de estar atentos aos sinais da sua presença, o que implica estarmos inteiros em cada momento.

Segundo passo – Dispor-se para a escuta:
- O cego dispõe de todos os recursos de que dispõe para identi�car a presença de Jesus: ouviu dizer que Jesus 

ia passar por ali;

- A fé “entra-nos pelo ouvido”, porque é a palavra, a presença de Deus como sinal, que, penetrando em nós, 

sendo perscrutada, suscita uma resposta da nossa parte;

- Para estarmos atentos à passagem de Deus pela nossa vida, precisamos de atenção e essa só pode aconte-

cer quando conseguimos fazer silêncio, silenciando e acalmando tantos ruídos, preocupações, trabalhos, 

inquietações, di�culdades, ansiedades, que perturbam o nosso coração.

Terceiro passo – Sentir-se chamado:
- O cego começa a gritar por Jesus, porque sente que pode estar a ser chamado por Ele e pode ser digno da 

atenção de Jesus;

- O grito de súplica do cego, como tantos gritos nossos, revela a sua con�ança em Deus, pois só a Ele recorre-

mos se temos fé, con�ança;

- A con�ança em Deus, que pode ser misericordioso e que pode fazer graça na nossa vida, não é um passo de 

magia, mas a con�ança �lial, a atitude de um �lho que se dirige ao Pai, porque sabe que é destinatário do 

seu amor;

- Esta con�ança fundamental de que Deus pode agraciar a vida frágil e pobre de quem por Ele suplica é sinal 

do reconhecimento de que Deus a�nal quer o bem de cada pessoa.

Quarto passo – Colocar resistências:
- A multidão aparece como sinal de oposição, de contrariedade, à disposição do cego para se encontrar com 

Jesus e para se deixar encontrar por Ele;

- É preciso identi�car as resistências que surgem na nossa vida, que nos impedem de seguir Jesus: medos, 

escrúpulos, defeitos, pecado, respeito humano, comodismo, outros compromissos e atividades, falta de 

tempo...;
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- O cego passa da margem para o caminho do seguimento de Jesus, enquanto o homem rico entra e sai do 

caminho, por se sentir incapaz de o percorrer;

- Enquanto o cego se opõe à resistência da multidão, os discípulos de Jesus cedem à tentação de discutirem 

qual deles seria o maior;

- O cego não põe condições a Jesus para O seguir com entusiasmo, mas Pedro pede-lhe para não ir para 

Jerusalém, quando Jesus anuncia que vai ser entregue e condenado à morte na cruz.

Que di�culdades temos nós, hoje, como jovens discípulos para seguir Jesus? O comodismo? Uma fé estagna-

da no tempo? Sermos cristãos que ainda vestem o “fato da Primeira Comunhão”? Querermos uma fé que seja 

“seguro contra todos os riscos”? Não sabermos conjugar a fé com as dúvidas? Sermos discípulos para vermos 

quem manda mais ou tem mais qualidades na comunidade? Termos uma fé sob condição? Outros comprom-

A narrativa do cego Bartimeu apresenta-nos sete passos que nos colocam no encalço de Jesus, para o seguir-

mos como jovens discípulos

Para facilitar a memorização dos sete passos, sugere-se que sejam a�xados à volta do cartaz com a palavra DISCÍPULO, que havia sido 

preenchido com a chuva de ideias.

Primeiro passo – Habitar o quotidiano:
- O cego está na berma do caminho, colocado à margem, a fazer o que era habitual no seu dia-a-dia para 

viver: pedir esmola;

- Deus revela-se no nosso quotidiano, Ele passa na nossa vida, fazendo-se presente em cada momento da 

nossa história;

- Precisamos de estar atentos aos sinais da sua presença, o que implica estarmos inteiros em cada momento.

Segundo passo – Dispor-se para a escuta:
- O cego dispõe de todos os recursos de que dispõe para identi�car a presença de Jesus: ouviu dizer que Jesus 

ia passar por ali;

- A fé “entra-nos pelo ouvido”, porque é a palavra, a presença de Deus como sinal, que, penetrando em nós, 

sendo perscrutada, suscita uma resposta da nossa parte;

- Para estarmos atentos à passagem de Deus pela nossa vida, precisamos de atenção e essa só pode aconte-

cer quando conseguimos fazer silêncio, silenciando e acalmando tantos ruídos, preocupações, trabalhos, 

inquietações, di�culdades, ansiedades, que perturbam o nosso coração.

Terceiro passo – Sentir-se chamado:
- O cego começa a gritar por Jesus, porque sente que pode estar a ser chamado por Ele e pode ser digno da 

atenção de Jesus;

- O grito de súplica do cego, como tantos gritos nossos, revela a sua con�ança em Deus, pois só a Ele recorre-

mos se temos fé, con�ança;

- A con�ança em Deus, que pode ser misericordioso e que pode fazer graça na nossa vida, não é um passo de 

magia, mas a con�ança �lial, a atitude de um �lho que se dirige ao Pai, porque sabe que é destinatário do 

seu amor;

- Esta con�ança fundamental de que Deus pode agraciar a vida frágil e pobre de quem por Ele suplica é sinal 

do reconhecimento de que Deus a�nal quer o bem de cada pessoa.

Quarto passo – Colocar resistências:
- A multidão aparece como sinal de oposição, de contrariedade, à disposição do cego para se encontrar com 

Jesus e para se deixar encontrar por Ele;

- É preciso identi�car as resistências que surgem na nossa vida, que nos impedem de seguir Jesus: medos, 

escrúpulos, defeitos, pecado, respeito humano, comodismo, outros compromissos e atividades, falta de 

tempo...;

JUVENTUDE E DISCIPULADO

C
A

TE
Q

U
ES

E 

01 



- 07 -

Depois, todos se sentam para aprofundar o enquadramento desta “secção do caminho”, bem como o texto relativo ao cego Bartimeu, 

como paradigma do jovem discípulo. Para isso, pode recorrer-se aos seguintes pontos de orientação.

Qual a semelhança entre os dois textos? Cada um dos textos fala de um cego. Parece irónico que o evangelista 

Marcos nos introduza na “secção do caminho” a partir do modelo daqueles que não veem. Mas são estes 

cegos que nos vão guiar neste caminho de seguimento de Jesus. Entramos nele como cegos, numa aventura, 

para descobrirmos quem é Jesus e como O podemos seguir como jovens.

A amizade é tão importante que o próprio Jesus Se apresenta como amigo: «Já não vos chamo servos (…), a vós 
chamei-vos amigos» (Jo 15, 15). Com a graça que Ele nos dá, �camos tão elevados que somos realmente seus 
amigos. Com o mesmo amor que Ele derrama em nós, podemos amá-l’O, estendendo o seu amor aos outros com 
a esperança de que também estes tenham o seu lugar na comunidade de amigos fundada por Jesus Cristo. E, 
embora já esteja ressuscitado e plenamente feliz, podemos ser generosos para com Ele, ajudando-O a construir o 
seu Reino neste mundo, sendo seus instrumentos para levar a sua mensagem, a sua luz e sobretudo o seu amor 
aos outros (cf. Jo 15, 16). Os discípulos ouviram o chamamento de Jesus à amizade com Ele; foi um convite que não 
os forçou, propondo-se delicadamente à sua liberdade: «Vinde e vereis – disse-lhes; e eles foram –, viram onde 
morava e �caram com Ele nesse dia» (Jo 1, 39). Depois daquele encontro, íntimo e inesperado, deixaram tudo e 
partiram com Ele.

(Papa Francisco, Christus vivit, 153)

Depois deste aprofundamento do texto bíblico e dos passos do discipulado, o animador introduz um trabalho individual e/ou em grupo 

(conforme pareça mais conveniente):

Jesus propõe um caminho de amizade com Ele, para que O possamos seguir, ao longo da nossa vida. A este 

propósito vale a pena escutar o que nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Christus 

vivit:

Então, o animador propõe que os acólitos re�itam, a partir deste texto e do tema abordado na catequese, nas seguintes questões:

1. O que me seduz em Jesus Cristo e me faz aderir a Ele?

2. Por que sinto di�culdade em aderir pessoal e intimamente a Jesus Cristo?

3. Como posso suscitar o desejo de uma relação com Cristo noutras pessoas?

4. O que implica o seguimento de Jesus no ministério de acólito que exerço?

No �nal da realização deste trabalho, todos terão oportunidade para partilhar em plenário, sob coordenação do animador.

04. COMPROMISSO

- Quando somos capazes de nomear estas resistências, é mais fácil perceber o obstáculo do caminho, para o 

podermos superar e avançar no seguimento de Jesus.

Quinto passo – Obedecer na fé:
- Jesus manda chamar o cego e ele, por meio dos que lhe dão ânimo, obedece;

- A prontidão com que o cego obedece ao chamamento de Cristo manifesta uma atitude de disponibilidade 

interior que é fundamental para seguir Jesus, no caminho da vida;

- Acreditar no chamamento que Jesus nos dirige é o primeiro passo para nos levantarmos (assumir a atitude 

do Ressuscitado, d’Aquele que nos dá vida nova) e termos coragem de O seguir;

- A obediência na fé é o modo de manifestar que reconhecemos Cristo como o Messias, o enviado de Deus 

para nos chamar a segui-l’O para alcançarmos o Reino de Deus.

Sexto passo – Aderir de coração:
- O cego atira a capa para o chão, despindo-se do que o aprisionava a uma vida antiga, para se aderir a Jesus, 

pedindo-lhe para ver, para O reconhecer vivo em si;

- No seguimento de Jesus é extremamente importante o encontro pessoal com Ele, através da oração, de 

uma relação próxima e íntima;

- Só essa amizade com Jesus é que pode transformar a vida, a ponto de a fazer delinear a partir de Cristo, o 

que manifesta uma profunda adesão de coração.

Sétimo passo – Ser enviado para servir:
- Jesus envia o cego, porque se reconheceu salvo, mas ele dispõe-se a seguir Jesus pelo caminho, pois não há 

outro modo de ser salvo senão pela orientação da vida no encalço de Jesus;

- Precisamos de recuperar a vista, de reconhecer sempre de novo a presença de Jesus em nós, de O deixarmos 

habitar na nossa vida;

- Reconhecer Jesus vivo em nós não nos acomoda, mas coloca-nos como jovens a caminho, para O seguirmos, 

sem hesitar, vendo os novos horizontes que Ele nos abre, sobretudo na forma como a fé em Jesus se pode 

transformar em serviço e amor aos demais.

Completa a composição das etapas do caminho para seguir Jesus, o animador pode aprofundar ainda mais, questionando os acólitos:

Fazer este caminho para um jovem parece fácil, sem complicações, sem contrariedades, sem perigos? Claro 

que não!

Por isso mesmo, os discípulos de Jesus ou aqueles que queriam segui-l’O, no fundo, os que haviam entrado 

no caminho durante esta perícopa (Mc 8, 22 – 10, 52) acabam por mostrar as di�culdades e a exigência de 

seguir Jesus:

- Enquanto o cego se levanta para seguir Jesus, os �lhos de Zebedeu (João e Tiago) pedem um lugar para se 

sentarem no Reino de Deus;

- Embora o cego deixe tudo sem hesitar, Pedro lembra Jesus de que havia deixado tudo para O seguir;

- O cego passa da margem para o caminho do seguimento de Jesus, enquanto o homem rico entra e sai do 

caminho, por se sentir incapaz de o percorrer;

- Enquanto o cego se opõe à resistência da multidão, os discípulos de Jesus cedem à tentação de discutirem 

qual deles seria o maior;

- O cego não põe condições a Jesus para O seguir com entusiasmo, mas Pedro pede-lhe para não ir para 

Jerusalém, quando Jesus anuncia que vai ser entregue e condenado à morte na cruz.

Que di�culdades temos nós, hoje, como jovens discípulos para seguir Jesus? O comodismo? Uma fé estagna-

da no tempo? Sermos cristãos que ainda vestem o “fato da Primeira Comunhão”? Querermos uma fé que seja 

“seguro contra todos os riscos”? Não sabermos conjugar a fé com as dúvidas? Sermos discípulos para vermos 

quem manda mais ou tem mais qualidades na comunidade? Termos uma fé sob condição? Outros comprom-

A narrativa do cego Bartimeu apresenta-nos sete passos que nos colocam no encalço de Jesus, para o seguir-

mos como jovens discípulos

Para facilitar a memorização dos sete passos, sugere-se que sejam a�xados à volta do cartaz com a palavra DISCÍPULO, que havia sido 

preenchido com a chuva de ideias.

Primeiro passo – Habitar o quotidiano:
- O cego está na berma do caminho, colocado à margem, a fazer o que era habitual no seu dia-a-dia para 

viver: pedir esmola;

- Deus revela-se no nosso quotidiano, Ele passa na nossa vida, fazendo-se presente em cada momento da 

nossa história;

- Precisamos de estar atentos aos sinais da sua presença, o que implica estarmos inteiros em cada momento.

Segundo passo – Dispor-se para a escuta:
- O cego dispõe de todos os recursos de que dispõe para identi�car a presença de Jesus: ouviu dizer que Jesus 

ia passar por ali;

- A fé “entra-nos pelo ouvido”, porque é a palavra, a presença de Deus como sinal, que, penetrando em nós, 

sendo perscrutada, suscita uma resposta da nossa parte;

- Para estarmos atentos à passagem de Deus pela nossa vida, precisamos de atenção e essa só pode aconte-

cer quando conseguimos fazer silêncio, silenciando e acalmando tantos ruídos, preocupações, trabalhos, 

inquietações, di�culdades, ansiedades, que perturbam o nosso coração.

Terceiro passo – Sentir-se chamado:
- O cego começa a gritar por Jesus, porque sente que pode estar a ser chamado por Ele e pode ser digno da 

atenção de Jesus;

- O grito de súplica do cego, como tantos gritos nossos, revela a sua con�ança em Deus, pois só a Ele recorre-

mos se temos fé, con�ança;

- A con�ança em Deus, que pode ser misericordioso e que pode fazer graça na nossa vida, não é um passo de 

magia, mas a con�ança �lial, a atitude de um �lho que se dirige ao Pai, porque sabe que é destinatário do 

seu amor;

- Esta con�ança fundamental de que Deus pode agraciar a vida frágil e pobre de quem por Ele suplica é sinal 

do reconhecimento de que Deus a�nal quer o bem de cada pessoa.

Quarto passo – Colocar resistências:
- A multidão aparece como sinal de oposição, de contrariedade, à disposição do cego para se encontrar com 

Jesus e para se deixar encontrar por Ele;

- É preciso identi�car as resistências que surgem na nossa vida, que nos impedem de seguir Jesus: medos, 

escrúpulos, defeitos, pecado, respeito humano, comodismo, outros compromissos e atividades, falta de 

tempo...;

No �nal da partilha, cada um é chamado a colocar o seu próprio nome no cartaz. Conforme cada um vai inscrevendo o seu nome na lista 

dos discípulos de Jesus, recebe uma imagem com o símbolo “like”, em que esteja inscrito o nome de JESUS, como sinal dos seguidores, 

dos jovens discípulos de Jesus.
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Depois, todos se sentam para aprofundar o enquadramento desta “secção do caminho”, bem como o texto relativo ao cego Bartimeu, 

como paradigma do jovem discípulo. Para isso, pode recorrer-se aos seguintes pontos de orientação.

Qual a semelhança entre os dois textos? Cada um dos textos fala de um cego. Parece irónico que o evangelista 

Marcos nos introduza na “secção do caminho” a partir do modelo daqueles que não veem. Mas são estes 

cegos que nos vão guiar neste caminho de seguimento de Jesus. Entramos nele como cegos, numa aventura, 

para descobrirmos quem é Jesus e como O podemos seguir como jovens.

Pai santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-Vos graças, sempre e 
em toda a parte, por Cristo, nosso Senhor. Pelo vosso Verbo criastes o mundo e tudo governais com justiça. Feito 
homem, Vós no-lo destes como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus 
passos. Ele é o caminho que nos conduz até Vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por 
meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que criastes para glória do vosso nome, resgatados 
com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo.

(Missal Romano, Prefácio “Jesus, caminho para o Pai”, 1169)

Então, o animador propõe que os acólitos re�itam, a partir deste texto e do tema abordado na catequese, nas seguintes questões:

1. O que me seduz em Jesus Cristo e me faz aderir a Ele?

2. Por que sinto di�culdade em aderir pessoal e intimamente a Jesus Cristo?

3. Como posso suscitar o desejo de uma relação com Cristo noutras pessoas?

4. O que implica o seguimento de Jesus no ministério de acólito que exerço?

No �nal da realização deste trabalho, todos terão oportunidade para partilhar em plenário, sob coordenação do animador.

O animador faz uma síntese do encontro, antes de este terminar.

Cada jovem é chamado a ser discípulos de Jesus, a segui-l’O no seu caminho. 

Para isso, cada jovem é chamado a:

- viver inteiro no quotidiano, esperando a revelação de Deus;

- dispor-se a escutar a voz de Deus pela Palavra e o testemunho dos outros;

- sentir-se con�ante como �lho amado e chamado ao bem e à felicidade;

- reconhecer as suas fragilidades e con�á-las à misericórdia de Deus;

- obedecer na fé, alinhando a sua vida pelo modelo que é Jesus;

- aderir de todo o coração à pessoa de Jesus Cristo, a partir do encontro íntimo e da relação pessoal com 

Ele;

- enamorar-se por Jesus, gerando um compromisso concreto na vida pessoal e na comunidade cristã.

Para concluir o encontro, todos são chamados a rezar em conjunto o prefácio da Oração Eucarística V/C:

O envio pode ser feito com recurso ao seguinte cântico:

Con�arei, nessa voz que não se impõe,

Mas que oiço bem cá dentro, no silêncio a segredar.

Con�arei, ainda que mil outras vozes corram muito mais velozes 

Para me fazer parar.

E avançarei, avançarei no meu caminho.

Agora eu sei que Tu comigo vens também.

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei.

O Senhor é meu pastor: Sei que nada temerei!

Ele guia o meu andar, sem medo avançarei.

05. ENVIO

- Quando somos capazes de nomear estas resistências, é mais fácil perceber o obstáculo do caminho, para o 

podermos superar e avançar no seguimento de Jesus.

Quinto passo – Obedecer na fé:
- Jesus manda chamar o cego e ele, por meio dos que lhe dão ânimo, obedece;

- A prontidão com que o cego obedece ao chamamento de Cristo manifesta uma atitude de disponibilidade 

interior que é fundamental para seguir Jesus, no caminho da vida;

- Acreditar no chamamento que Jesus nos dirige é o primeiro passo para nos levantarmos (assumir a atitude 

do Ressuscitado, d’Aquele que nos dá vida nova) e termos coragem de O seguir;

- A obediência na fé é o modo de manifestar que reconhecemos Cristo como o Messias, o enviado de Deus 

para nos chamar a segui-l’O para alcançarmos o Reino de Deus.

Sexto passo – Aderir de coração:
- O cego atira a capa para o chão, despindo-se do que o aprisionava a uma vida antiga, para se aderir a Jesus, 

pedindo-lhe para ver, para O reconhecer vivo em si;

- No seguimento de Jesus é extremamente importante o encontro pessoal com Ele, através da oração, de 

uma relação próxima e íntima;

- Só essa amizade com Jesus é que pode transformar a vida, a ponto de a fazer delinear a partir de Cristo, o 

que manifesta uma profunda adesão de coração.

Sétimo passo – Ser enviado para servir:
- Jesus envia o cego, porque se reconheceu salvo, mas ele dispõe-se a seguir Jesus pelo caminho, pois não há 

outro modo de ser salvo senão pela orientação da vida no encalço de Jesus;

- Precisamos de recuperar a vista, de reconhecer sempre de novo a presença de Jesus em nós, de O deixarmos 

habitar na nossa vida;

- Reconhecer Jesus vivo em nós não nos acomoda, mas coloca-nos como jovens a caminho, para O seguirmos, 

sem hesitar, vendo os novos horizontes que Ele nos abre, sobretudo na forma como a fé em Jesus se pode 

transformar em serviço e amor aos demais.

Completa a composição das etapas do caminho para seguir Jesus, o animador pode aprofundar ainda mais, questionando os acólitos:

Fazer este caminho para um jovem parece fácil, sem complicações, sem contrariedades, sem perigos? Claro 

que não!

Por isso mesmo, os discípulos de Jesus ou aqueles que queriam segui-l’O, no fundo, os que haviam entrado 

no caminho durante esta perícopa (Mc 8, 22 – 10, 52) acabam por mostrar as di�culdades e a exigência de 

seguir Jesus:

- Enquanto o cego se levanta para seguir Jesus, os �lhos de Zebedeu (João e Tiago) pedem um lugar para se 

sentarem no Reino de Deus;

- Embora o cego deixe tudo sem hesitar, Pedro lembra Jesus de que havia deixado tudo para O seguir;

- O cego passa da margem para o caminho do seguimento de Jesus, enquanto o homem rico entra e sai do 

caminho, por se sentir incapaz de o percorrer;

- Enquanto o cego se opõe à resistência da multidão, os discípulos de Jesus cedem à tentação de discutirem 

qual deles seria o maior;

- O cego não põe condições a Jesus para O seguir com entusiasmo, mas Pedro pede-lhe para não ir para 

Jerusalém, quando Jesus anuncia que vai ser entregue e condenado à morte na cruz.

Que di�culdades temos nós, hoje, como jovens discípulos para seguir Jesus? O comodismo? Uma fé estagna-

da no tempo? Sermos cristãos que ainda vestem o “fato da Primeira Comunhão”? Querermos uma fé que seja 

“seguro contra todos os riscos”? Não sabermos conjugar a fé com as dúvidas? Sermos discípulos para vermos 

quem manda mais ou tem mais qualidades na comunidade? Termos uma fé sob condição? Outros comprom-

A narrativa do cego Bartimeu apresenta-nos sete passos que nos colocam no encalço de Jesus, para o seguir-

mos como jovens discípulos

Para facilitar a memorização dos sete passos, sugere-se que sejam a�xados à volta do cartaz com a palavra DISCÍPULO, que havia sido 

preenchido com a chuva de ideias.

Primeiro passo – Habitar o quotidiano:
- O cego está na berma do caminho, colocado à margem, a fazer o que era habitual no seu dia-a-dia para 

viver: pedir esmola;

- Deus revela-se no nosso quotidiano, Ele passa na nossa vida, fazendo-se presente em cada momento da 

nossa história;

- Precisamos de estar atentos aos sinais da sua presença, o que implica estarmos inteiros em cada momento.

Segundo passo – Dispor-se para a escuta:
- O cego dispõe de todos os recursos de que dispõe para identi�car a presença de Jesus: ouviu dizer que Jesus 

ia passar por ali;

- A fé “entra-nos pelo ouvido”, porque é a palavra, a presença de Deus como sinal, que, penetrando em nós, 

sendo perscrutada, suscita uma resposta da nossa parte;

- Para estarmos atentos à passagem de Deus pela nossa vida, precisamos de atenção e essa só pode aconte-

cer quando conseguimos fazer silêncio, silenciando e acalmando tantos ruídos, preocupações, trabalhos, 

inquietações, di�culdades, ansiedades, que perturbam o nosso coração.

Terceiro passo – Sentir-se chamado:
- O cego começa a gritar por Jesus, porque sente que pode estar a ser chamado por Ele e pode ser digno da 

atenção de Jesus;

- O grito de súplica do cego, como tantos gritos nossos, revela a sua con�ança em Deus, pois só a Ele recorre-

mos se temos fé, con�ança;

- A con�ança em Deus, que pode ser misericordioso e que pode fazer graça na nossa vida, não é um passo de 

magia, mas a con�ança �lial, a atitude de um �lho que se dirige ao Pai, porque sabe que é destinatário do 

seu amor;

- Esta con�ança fundamental de que Deus pode agraciar a vida frágil e pobre de quem por Ele suplica é sinal 

do reconhecimento de que Deus a�nal quer o bem de cada pessoa.

Quarto passo – Colocar resistências:
- A multidão aparece como sinal de oposição, de contrariedade, à disposição do cego para se encontrar com 

Jesus e para se deixar encontrar por Ele;

- É preciso identi�car as resistências que surgem na nossa vida, que nos impedem de seguir Jesus: medos, 

escrúpulos, defeitos, pecado, respeito humano, comodismo, outros compromissos e atividades, falta de 

tempo...;

No �nal da partilha, cada um é chamado a colocar o seu próprio nome no cartaz. Conforme cada um vai inscrevendo o seu nome na lista 

dos discípulos de Jesus, recebe uma imagem com o símbolo “like”, em que esteja inscrito o nome de JESUS, como sinal dos seguidores, 

dos jovens discípulos de Jesus.
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