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"Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo."

Mt 5, 13-14
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VIVÊNCIA DA CARIDADE - MISSÕES DESENVOLVIDAS

NA MINHA PARÓQUIANA COMUNIDADE DE ESTUDO

VIVÊNCIA DA ORAÇÃO - A COMUNHÃO COM O PAI

VIVÊNCIA DA COMUNHÃO FRATERNA - COMUNHÃO COM OS IRMÃOS

NA MINHA PARÓQUIANA COMUNIDADE DE ESTUDO

NA MINHA PARÓQUIANA COMUNIDADE DE ESTUDO
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o VIVÊNCIA DA EVANGELIZAÇÃO - TRANSMISSÃO E CRESCIMENTO DA FÉ

NA MINHA PARÓQUIANA COMUNIDADE DE ESTUDO

Escolher uma Paróquia no mundo para estudar e conhecer melhor
Comunidade de estudo______________________
País____________   Continente_______________

O que conheço?

Como cresço na fé?

O que conheço?

Como participo?

O que conheço?

Como eu vivo a oração na 
Paróquia?

O que conheço?

Quem são os meus três 
amigos da fé? 
1_________ 2___________
3_____________________



IX JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

A IX Jornada Mundial da Juventude, decorreu na cidade de Toronto, 
Canadá, em 2002 e reuniu cerca de 500 mil jovens de diversos países. 
«Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo» (Mt 5,13-14) foi o tema 
que o Papa João Paulo II escolheu para esta jornada que foi a última que 
presidiu. A analogia utilizada por Jesus, com o sal e a luz, são ricas de 
sentido, completando-se entre si, uma vez que são consideramos dos 
bens mais essenciais à subsistência humana e por serem também dois 
bens que devem ser consumidos na medida certa.  

O sal assume um papel importante na nossa vida – tempera a comida, 
para que o gosto seja melhor e ajuda-nos a conservar os alimentos para 
garantir a nossa subsistência física. Desta forma, também o “sal” nos 
ajuda enquanto cristãos a temperar o mundo e a conservar a nossa fé de 
forma a que nos consigamos subsistir. Cristo recorda-nos que  através do 
batismo, todos somos transformados, tal como a comida quando recebe 
sal, uma vez que somos “temperados” com a vida nova que Cristo nos dá. 
É neste tempero, no sal da terra, que somos chamados a conservar a fé 
que recebemos e a transmiti-la intacta aos outros. E este é o grande o 
desafio que se coloca a cada geração, principalmente a dos jovens,  de 
manter íntegro o depósito da fé.

Mas o que seria um mundo sem luz? A luz é também vital para o nosso 
desenvolvimento, a luz deixa tudo visível, pleno. Quando a luz diminui, 
tudo deixa de ser tão claro, deixando de se conseguir distinguir a realida-
de envolvente, que nos leva ao medo e insegurança e nos faz aguardar 
com impaciência a chegada da luz da aurora. A luz de que nos fala Cristo 
no Evangelho é a fé, dom gratuito de Deus que nos ilumina o coração.
É este o compromisso que Jesus nos pede, que sejamos sal da terra e luz 
no mundo que nos rodeia, que sejamos capazes de levar a luz às trevas 
e de temperar quem mais precisa.

No entanto, por vezes torna-se difícil ter este papel em alguns lugares do 
mundo. Nesta jornada, refletimos sobre o que é ser seguir Jesus nas 
diferentes partes do mundo e como por vezes é pesada e difícil a cruz dos 
que são perseguidos e oprimidos por escutar e praticar a palavra de Deus 
no meio das trevas.
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Vós sois Sal da Terra,
Vós sois Luz do Mundo. Mt 5
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Quantos somos?

Quantos é que eu conheço?

O que vivo com ardor de 
coração?

Como transmito a fé?

IDENTIDADE CRISTÃ - QUANTOS SOMOS?

O QUE VIVEMOS E COMO EVANGELIZAMOS
CARACTERÍSTICAS, COSTUMES, RITMOS DE FÉ

NA MINHA PARÓQUIANO MUNDO

NA MINHA PARÓQUIANO MUNDO


