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 ADOLESCER EM CRISTO

Lançar-se feito semente, semente de si mesmo. Desa-
brochar-se, abrir-se, construir-se. Adolescer.

Essa jornada registra no corpo e na alma uma transfor-
mação, em busca de plenitude e inteireza. 

Adolescemos... sempre!
Em Cristo, adolescemos em seu corpo e sangue, com 

glória e honra. Em Cristo, adolescemos também em espírito.
Adolescer em Cristo é uma obra muito menor que a obra 

divina que nos constrói e edifica. Mas uma obra menor a ser-
viço dessa obra maior.

Reunimos sonhos, esperanças, falas e segredos. Trouxe-
mos experiências, reproduzimos o que vivemos. Nós, os au-
tores, adolescemos em Cristo e queremos compartilhar, em 
parte, essa nossa jornada.

Neste livro, há muito de nós, mas há muito, muito mais 
de Cristo. Ele, sim, é o protagonista da nossa história, nossa 
inspiração e respeito.

Esta nossa obra menor apresenta um caminho, aponta 
um rumo para que aqueles que, como nós, amam o cristia-
nismo possam apoiar a jornada de adolescentes em direção à 
obra maior: o amor de Cristo.

Nas ruas, nas escolas, nas igrejas de diferentes denomi-
nações, Adolescer em Cristo pode ser um apoio a cristãos que 
atuam com adolescentes. 
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ADOLESCER NA 
SAGRADA ESCRITURA

Na Sagrada Escritura, encontramos várias pessoas que, 
em sua trajetória, passaram pelo adolescer.

Deus, ao chamar as pessoas, capacita-as para a obra do 
seu Reino. Paulo, após fazer a experiência com Cristo ressus-
citado, passa por uma grande transformação. Essa transfor-
mação de Paulo é um adolescer. Antes, ele perseguia os cris-
tãos, porque não conhecia Jesus, não havia feito a profissão 
de fé. Era como uma criança que precisava ser evangelizada, 
como um adolescente em momentos de rebeldia. Todavia, ao 
ver a luz, ao ouvir a voz, decidiu mudar, tornar-se adulto em 
Cristo, e tornou-se um grande pregador do Evangelho

Muitos passaram por isso, por esse processo de amadu-
recimento: Jeremias era tímido, por isso teve medo, disse ser 
muito jovem, mas o Senhor o seduziu, ele deixou-se seduzir e 
se tornou um grande profeta; Moisés tinha dificuldades com 
as palavras, porém aceitou o chamado de Deus e transfor-
mou-se em um grande libertador; Davi era um ilustre desco-
nhecido, o menos notado pelos homens, entretanto foi visto 
por Deus e tornou-se um grande rei. Maria, menina simples, 
contudo questionadora e decidida, aceitou o convite e tor-
nou-se a Mãe do Salvador.

Esses são pequenos exemplos para nos ajudar a perceber 
que a adolescência é um período de transição, de mudança, 
de aceitação. É o momento de descobertas, de transformações 
e de tomada de decisões importantes.
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Quando a experiência é bem-sucedida, como mostra-
do, temos pessoas que mudaram não só suas histórias, mas a 
história do seu povo.

Na história da Igreja, também há muitos exemplos para 
nos encorajar, como São Francisco de Assis. Ele era um jovem 
muito rico que, um dia, diante de um crucifixo, fez a experi-
ência do Cristo ressuscitado e deixou-se seduzir pela voz do 
Senhor: “Francisco, vai e transforma a minha Igreja”. Fran-
cisco, assim como Paulo, Moisés, Jeremias e Maria, ouviu, 
meditou, questionou, decidiu e respondeu: “Eis aqui o servo 
do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa Palavra”.

Hoje, essa mesma voz ecoa no ouvido de cada um de nós. 
Que possamos ouvir, meditar, questionar, decidir e responder: 
“Eis-nos aqui, Senhor. Faça-se em nós segundo a vossa Palavra”.
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AOS FACILITADORES...

Preparar e organizar um encontro com adolescentes é 
um trabalho que exige dedicação e criatividade. Os adoles-
centes geralmente gostam de momentos descontraídos e en-
contros mais informais.

A maioria das paróquias reúne os adolescentes uma 
vez por semana, para os encontros de catequese ou grupos 
de jovens. Muitos deles estão em uma fase da vida em que 
precisam aguçar a curiosidade, participar de novos projetos, 
aprender coisas novas e até questionar o que sabem. 

A Igreja é a guardiã dos valores cristãos. Ela precisa exer-
cer influência na vida dos adolescentes, para que seus valores 
sejam reais, fruto de perseverança e fundamentados na Bíblia. 
O papel da catequese é apoiar o adolescente no crescimento e 
amadurecimento da vida cristã. 

A técnica das Dinâmicas de Grupo ajuda muito na cate-
quese, porque trabalha-se com um grupo. O grupo é fonte de 
vida, animação, diálogo, partilha, alegria e corresponsabilidade.

As dinâmicas na catequese têm grande importância, 
porque ajudam os participantes a escutar, pensar, refletir, ana-
lisar conteúdos e situações. Elas criam dinamismo na vida do 
grupo, entrosam as pessoas na experiência grupal, facilitam a 
comunicação interpessoal e desenvolvem o espírito de cola-
boração e responsabilidade, além de facilitarem, no desenvol-
vimento do encontro, a interação entre a fé e a vida.

Adolescer em Cristo traz sugestões de dinâmicas para se-
rem aplicadas nos encontros catequéticos com adolescentes, 
nas mais variadas circunstâncias: acolhida, animação, intera-
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ção do grupo, reflexão ou aprofundamento de algum conte-
údo e avaliação. 

As ideias para seu grupo podem ser adaptadas, confor-
me você achar melhor. Coloque em prática sua flexibilida-
de, intuição, percepção, compreensão, tolerância e, acima de 
tudo, a paixão pela sua vocação. Você verá como tudo será 
mais fácil!

Encontre-se, vibre e seja feliz!

Os autores


