
 
Encontro Inter-Regional Sul  

Novas Gerações 
Lages, 15 a 18/06/2017 

 



Objetivos 

 promover a integração e animação dos Grupos de Vivência das Regionais 

 refletir e aprofundar a Alegria do Evangelho 

 testemunhar a Alegria do Encontro com Jesus 

 viver e partilhar o seguimento de Jesus de Nazaré a partir dos diferentes 
Carismas 

Caminho conjunto... 
Processo dialógico... 

Escuta 
Aprender junt@s 

 Preparação para o III Congreso Nuevas Generaciones – CLAR  
Salgamos com Maria al encuentro de la Vida 
29/9 a 1/10/17 

 



O Seu Olhar – Arnaldo Antunes 

O seu olhar lá fora 
O seu olhar no céu 
O seu olhar demora 
O seu olhar no meu 
 
O seu olhar seu olhar melhora 
Melhora o meu 
 
Onde a brasa mora 
E devora o breu 
Como a chuva molha 
O que se escondeu 
 

O seu olhar seu olhar melhora 
Melhora o meu 
 
O seu olhar agora 
O seu olhar nasceu 
O seu olhar me olha 
O seu olhar é seu 
 
O seu olhar seu olhar melhora 
Melhora o meu 
 



Tema 

 

 

Novas Gerações em saída 

Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 
 

 

 



Novas Gerações... 

• O que caracteriza uma Geração? 
• Novas Gerações - Conceito relacional 

 
Reações “expressas” e “subjacentes” 
• Convicções sobre a importância de promover, favorecer, apoiar, reconhecer 

o que é próprio das Novas Gerações, garantir “espaço”..., o encontro entre 
religios@s mais jovens  

• Convicções a respeito das possibilidades de interatividade entre as Novas 
Gerações e as Gerações com maior tempo de VRC . 

• Desconforto e/ou ironia d@s irm@s “maiores”: velh@s? antig@s? Hããã? 
 
• Afinal.... Quais as características de uma geração? Como se encontram, se 

entrelaçam diferentes gerações? Questões a compreender sempre de novo, 
em cada contexto? 
 











Juventude - Sociológico  

Critérios 

• Biológicos – etapa da vida 
humana 

• Cronológicos – faixa etária 

• Psicológicos – características e 
perfil da juventude 

• Sociológicos – comportamentos 
típicos: modo de vestir, linguagem, 
etc. 

Conceito abstrato, sem referência 
social e às diferenças étnicas, 
socioeconômicas, culturais, 
religiosas... 

Massa indefinida à margem do 
processo social 

Momento provisório... 

Gerações - Antropológico 

• Gerar  processo humano de transmissão da 
vida 

• Cada geração tem seu lugar e função na 
geração da vida e na construção comum do 
sentido... 

...dentro de uma história concreta... 

...de um povo particular... 

• “A aventura humana é um „continuum‟ de 
experiência acumulada de geração em 
geração e de sentido transmitido de uma 
geração para outra. 

• Cada „geração‟ exerce sua responsabilidade 
no ato de receber e de transmitir a experiência 
acumulada ... Recriar... Construir o sentido 
como um todo.” (p.149) 

• Articula coordenadas étnicas, socioculturais e 
religiosas. 

Juventude  Geração (Carlos Palácio) 



Conceito Geração 

1º) Referência ao momento histórico, que caracteriza cada geração em 
termos cronológicos e qualitativamente 

Aspecto decisivo para se pensar o papel das „novas gerações‟ no presente e 
para o futuro da VRC 

 

2º) Grupo representativo de uma época, de um momento histórico 

Exige discernimento: diferença enquanto jovens-grupo reativo ou grupo que se 
articula em torno a uma consciência comum? 

Consciência histórica  a papel que lhe cabe como geração, em vista de uma 
missão comum, com seus desafios 

Modo de situar-se em relação a outras gerações  receber-transmitir 

 

3º) Consciência de estar inserida num caminho em comum  “necessidade 
de assumir a própria responsabilidade na construção histórica com outras  
gerações” 

“É vital para a VRC pensar o futuro como responsabilidade comum entre 
diversas gerações “ (p. 151-152) 



... Em saída... (Evangelii Gaudium, 20-23) 

Saída um dinamismo que Deus quer provocar nos crentes 

• Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho  que o 
Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair 
da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho. 

• A alegria do Evangelho... é uma alegria missionária... contém 
sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e 
de semear sempre de novo, sempre mais além. 

• A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante... é vital que 
hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, 
em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A 
alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém... 

 



Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 

Vaticano II  
 A missão e especificidade da VRC se definem 

prioritariamente pela dimensão testemunhal , 
como tarefa de “sinalizar”, “simbolizar”, 
“manifestar”, “prefigurar”, “representar” e 
“proclamar” os valores do Reino (LG 44).  
 centralidade do Reino de Deus 
Exortação Apostólica Vita Consecrata  
 Acentua o testemunho como contribuição 

específica da Vida Religiosa  à evangelização. 
Imagem do perfume. 
 

 Dinâmica da Presença  
 Qualidade evangélica 



Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 

 Depende da qualidade evangélica da VRC, 
fundamental para a eficácia do sentido  ser um 
sinal compreensível, que faça sentido no mundo 
de hoje. 

 A experiência de Deus  experiência fundante da 
VRC é dimensão nuclear da mesma como projeto 
de vida. Dela depende a qualidade evangélica da 
Vida Religiosa , sua capacidade de ser sinal e 
profecia. 
É dom, mas exige busca e abertura: a oração, trabalho, a 

proximidade com os pobres, a experiência de 
irmanação, acontecimentos do cotidiano, o 
sofrimento...  

Oração, contemplação, escuta da palavra de Deus  
fundamentais para criar o “chão fecundo” que 
possibilita perceber Deus em nossas vidas 

 

 



Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 

 A vida comunitária na VRC  

mediação para o testemunho da 
fraternidade/sororidade num mundo 
fragmentado e individualista   
papel muito importante na linha do 
sinal e testemunho hoje. 

Ambiente humano onde somos 
desafiadas a com-provar que o 
evangelho é real, possível e 
concreto... 

Dinâmica do DOM, da 
MISERICÓRDIA, da SOLIDARIEDADE 

Afirmação das razões de estarmos 
junt@s em missão 



Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 

 Compromisso com a vida , com o cuidado de nossa casa 
comum 

 Ousadia e coragem profética de sair ao encontro de pessoas 
e causas que se situam nas fronteiras, nos desertos, nas 
periferias... 

 Opção pel@s pobres  Constitutiva da VRC 

 “Escutemos a Deus onde a vida clama...” 

 Radicalização da diferença cristã – mística, profética, 
evangélica...  

• num mundo cheio de * injustiça, * violência, * banalização 
da vida, * violações da dignidade humana, * destruição de 
sonhos e esperança, * indiferença diante do sofrimento e 
miséria d@s outr@s, * feminicídio, * juventicídio, * 
infanticídio, *chacinas de índios, posseiros, moradores de 
favela, * depredação do meio ambiente, corrupção... 

 



Para refletir e partilhar 

Compromisso Místico-Profético-Testemunhal 

• Que experiência espiritual/experiência de Deus me/nos 
sustenta/impulsionam em/para nosso compromisso Místico-
Profético-Testemunhal? 

• Quais desafios e possibilidades percebemos para a vivência desse 
compromisso hoje? 



Referência Bibliografica 

• Cf. Felicíssimo MARTINEZ DÍEZ, Vida Religiosa: carisma e missão. São 
Paulo: Paulus, 1995, pp. 24-28; 28-32; 257-291. 

• Para ajudar a compreender a noção/ideia de “Geração”: 

• Revista Instituto Humanitas Unisinos - IHU OnLine, Edição 361 - Cinco 
gerações contemporâneas. Uma descrição  

• O QUE SÃO AS GERAÇÕES X, Y, Z, W, ALFA, BABY BOOMER??? 

 

O QUE SÃO AS GERAÇÕES X, Y, Z, W, ALFA, BABY BOOMER???

