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Olá, jovens, casais e demais membros da comunidade 
evangelizadora,

Com mais de 35 anos de história o SEGUE-ME já evangelizou 
milhares de jovens em dezenas de (Arqui)Dioceses do Brasil 
(como apresentaremos mais adiante).

Então se prepare para esta jornada que vamos iniciar!

Vamos lá?

Apresentamos a vocês nosso GUIA DO SEGUIDOR, que tem 
como objetivo guiá-los em uma nova experiência de fé e vida 
iniciada em nosso Movimento, o SEGUE-ME.

Ressaltamos que nosso principal objetivo com este material a 
você direcionado, é apresentar e dar uma visão geral e ilustra-
tiva deste movimento que se dedica especialmente a fomentar 
e enaltecer a fé e a obra jovem dentro de nossa Igreja.



Palavras do
Diretor Espiritual
Conselho Nacional do Segue-me - CNS

 Que a graça do nosso Bom Deus esteja convosco!

 É com imensa alegria que apresentamos nosso Guia do Seguidor! Após os auxílios 
de muitos irmãos, rendemos graças a Deus pelo resultado obtido.

 Queridos amigos irmãos em Cristo Jesus,

 Este Guia nos apresenta uma breve história do Segue-me, seu espírito, objetivos e 
organização do Movimento, para se fazer conhecer pelos jovens que ainda não tiveram a 
graça de participar do Encontro, ou mesmo para os  já participantes, servindo como um 
guia, para orientá-los e norteá-los a respeito do nosso Movimento. 

 Quer saber como fazer parte do Segue-me? Então não deixe de ler o Guia do 
Seguidor, pois aqui encontrarão o passo a passo para uma implantação do Movimento em 
sua (Arqui)Diocese e Paróquia. 
 Esse material, compartilhado com alegria, foi sonhado por Deus, portanto, leia-o 
com paixão e perseverança, no silêncio de seu quarto, mas também na companhia de 
amigos ou mesmo enquanto casal. Compartilhe-o pela internet, por meio das redes sociais, 
dos e-mails, para que assim levemos a Boa nova a mais irmãos.
 Perseverantes na oração de Cristo Jesus. 

 O Guia do Seguidor tende a nos enraizar na fé para enfrentar os desafios e as 
tentações deste tempo, com força e determinação, e nos presenteia com testemunhos de 
jovens e casais seguidores, participantes ativos no Segue-me, pessoas que contam um 
pouco de sua história e da importância do Movimento em suas vidas. É um relevante 
material informativo, um verdadeiro testemunho de que a unidade funciona na 
diversidade, mas sempre com as bênçãos de Deus. É, também, um meio de saber onde 
nosso #BatalhãoDeAmor  está presente.

Em Unidade,
PADRE VALDIR CÂNDIDO DE MORAIS
Diretor Espiritual do Conselho Nacional do Segue-me



COMO TUDO
COMEÇOU

Pe. Antonio Chirulli

 Apresentamos aqui o nosso histórico, todo o caminho que percorremos ate 
chegar a você.

 Inspirados com a proposta de amor e salvação que Cristo nos dirige: 
"Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento 
das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu." (Mateus 9,9), ouvimos seu 
convite para segui-Lo e fazemos ressoar o mesmo convite a você!

 Será notável em toda nossa história, o empenho e a dedicação, para que 
nosso movimento seja cada vez mais aperfeiçoado com as necessidades atuais da 
juventude.

• O Concílio Vaticano II ressaltou a influência dos jovens na sociedade, a mudança 
do estilo de vida e a inserção dos jovens na atuação apostólica da Igreja. 

1960’s

• O SEGUE-ME como outros movimentos de Encontro para jovens, surgiu na 
década de 70. Havia uma consciência de que a ‘Igreja somos nós’. Esses movimen-
tos provocaram o surgimento de vários grupos jovens paroquiais e fomentaram as 
vocações ministeriais, sacerdotais e consagradas.

1970’s
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Começamos nossa jornada com uma viagem no tempo:



• 1988/1989- Implantação nas cidades de Ocidental-
GO, Valparaíso-GO e Novo Gama- GO.

• 1985- Implantação na Arquidiocese de Natal-RN.
• 1987- Implantação na Arquidiocese de Passos-MG.

• 1981- Foi feita a primeira implantação do SEGUE-
ME, na paróquia Dom Bosco, Brasília-DF, nessa 
ocasião, deu-se origem às primeiras equipes que 
posteriormente dariam origem ao Documento 
Nacional do Segue-me (DNS). Nos anos seguintes, o 
SEGUE-ME se expandiu por várias paróquias na 
Arquidiocese de Brasília.

1980’s

• 1994- Realizou-se o primeiro encontro da 
Arquidiocese de Goiânia-GO.
• 1995- Implantação na Diocese de Sorriso-MT.
•1995/1998- Implantação nas Dioceses de 
Abadiânia-GO, Anápolis- GO, Jaranápolis- GO e Barra 
do Garças-MT.
• 1998- Implantação na Arquidiocese de Maceió-AL.

1990’s
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• Inspirados no Encontro de Jovens com Cristo (EJC), 
criado pelo Padre Alfonso Pastore em São Paulo, dois 
jovens, que participaram do encontro, decidiram 
junto com casais do Encontro de Casais com Cristo 
(ECC) da Paróquia do Divino Espírito Santo, do Guará 
II, e sob a orientação do Pe. Antônio Chirulli, resolve-
ram organizar, de forma semelhante, o Encontro de 
Jovens com Cristo, ao qual denominaram SEGUE-ME. 
Portanto, o primeiro encontro do SEGUE-ME ocorreu 
em Brasília (DF), com duração de dois dias: 31 de 
março e 01 de abril de 1979.

1979 



SAIBA
mais!

COMO FAZER PARTE 
DESSE BATALHÃO

•2001- Implantação na Arquidiocese de Campo Grande-MS e nas Dioceses de 
Patos- PB e Rondonópolis-MT.

• 2000- Implantação nas Dioceses de Itumbiara- GO,  Janaúba- MG e Mossoró-RN.

• 2002- Implantação na arquidiocese de Palmas-TO.

• 2006- o Conselho Arquidiocesano de Brasília-DF instituiu a Equipe Provisória de 
Unificação Nacional do SEGUE-ME, com o intuito de mapear, identificar e unificar 
os movimentos em âmbito nacional. 
• 2009- Nos dias 06 e 07 de junho, aconteceu a 1ª reunião de coordenadores 
Arquidiocesanos do SEGUE-ME com a participação dos representantes de várias 
lugares que possuíam o Movimento. Nessa reunião, foi eleito o Conselho Nacional 
Provisório de Unificação do SEGUE-ME.

• 2011- Implantação nas dioceses de Valença-RJ e Uruaçu-GO.

• 2005-  Aconteceu o 1º Encontro da Segunda Etapa do Segue-me, em Brasília-DF 
e implantação na Diocese de Porto Nacional-TO.

•2012- Implantação nas dioceses de São Luiz de Montes Belos-GO e de 
Tocantinópolis-TO.

• 2003- Implantação na Arquidiocese de Cuiabá-MT e na Diocese de Crato-CE.

• 2015- Após 6 anos de discussão, ocorreu o 1º Congresso Nacional do SEGUE-ME, 
nos dias 27, 28 e 29 de março, em Brasília/DF. Nele aconteceu a apresentação do 
Documento Nacional do SEGUE-ME (DNS) e a posse de seu Conselho Nacional.

• 2010- Implantação nas (Arqui)Dioceses de Vitória-ES, Itumbiara-GO e 
Diamantino-MT.

2000’s

seguemebrasil@hotmail.com@seguemebrasilseguemebrasil seguemebrasil@hotmail.com@seguemebrasilseguemebrasil



 Agora que você está por dentro de (quase) tudo que acontece em nosso 
movimento e está muito interessado(a) (que eu sei!) , pode ter ficado com algumas 
dúvidas; para facilitar respondemos algumas delas a seguir:

1. Como faço para me inscrever no SEGUE-ME?

 As fichas de inscrição ficam em posse da Equipe Dirigente de cada Paróquia 
que possui o SEGUE-ME, mais especificamente do casal e Jovens da pasta Fichas. Para 
realizar sua inscrição, você deve se informar nas secretarias, ou diretamente com os 
Párocos dessas comunidades, onde lhe serão fornecidas informações para contato.

2. Meu amigo pode me convidar para o SEGUE-ME?

 Claro que pode! Caso ele mesmo lhe traga a ficha, também tem a responsabili-
dade devolvê-la à Equipe Dirigente, para que seja dado prosseguimento à análise de 
inscrição.

3. Que idade devo ter para fazer o SEGUE-ME?

 Entre 16 e 23 anos até a data de realização do encontro, por isso é necessário 
cópia de um documento anexada à ficha de inscrição.

4. Antes de fazer o SEGUE-ME, posso participar do Pós-Encontro?

 Bom, para quem ainda não sabe, atividades de Pós-Encontro são as reuniões 
que a Equipe Dirigente, das Paróquias que possuem o movimento, realiza, como 
continuidade da formação iniciada com o encontro.
 Sim, jovens que ainda não fizeram o SEGUE-ME podem partilhar do Pós-
Encontro das paróquias, desde que o tema proposto para o dia não influencie no sigilo 
do encontro. Alguns Pós-Encontros são destinados apenas aos jovens que já vivencia-
ram o SEGUE-ME, pois têm informações que você só irá descobrir durante o SEGUE-
ME (e não queremos estragar a surpresa!). Por isso, nessas ocasiões, os jovens que 
ainda não fizeram o SEGUE-ME não podem participar.
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OBJETIVOS
do SEGUE-ME

Considerando que a expressão SEGUE-ME é um 
chamado de Cristo que oferece a todos a graça de 
descobrir sua vocação, os principais objetivos do 
movimento são:

Despertar nos jovens a visão 
cristã da realidade atual, 
estimulando-os à adoção de 
responsabilidades e atitudes 
compatíveis, por meio da 
vivência dos ensinamentos do 
Evangelho.

Dar aos jovens uma orientação 
catequética, proporcionando-lhes a 
oportunidade de assumir trabalhos 
nas paróquias para, assim, engajá-
los em pastorais, pelo exemplo de 
jovens e adultos já atuantes, respei-
tadas a capacidade e a vocação de 
cada um.

Proporcionar aos jovens a descoberta de sua verdadeira vocação ao serviço, 
seja o serviço dos irmãos na Igreja, por meio da vocação sacerdotal ou 
religiosa, seja o serviço à família e à sociedade por meio da vocação para o 
matrimônio cristão, respondendo ao chamado gratuita e generosamente 
como fizeram os Apóstolos, ao seguirem o Mestre (cf Lc 5,11).
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Ampliar o diálogo e o bom entendimento entre jovens e adultos, de forma a aprimorar o relacionamento familiar e comunitário.
Servir de instrumento 

evangelizador a todos os 

que fazem e/ou traba-

lham no encontro.



ESPÍRITO do
SEGUE-ME

1
O espírito do SEGUE-ME consiste 
na comunhão fraterna entre jovens 
e casais, levando-os a uma expe-
riência profunda de intimidade com 
Deus.

2
O “SEGUE-ME” proporciona a 
casais e jovens um aprimoramento 
na sua comunicação, visando 
ampliar o diálogo e o bom entendimento 
entre jovens e adultos de forma a melhorar o 
relacionamento familiar e comunitário. Por 
isso, é do espírito do “SEGUE-ME” que jovens 
e casais aprendam a trabalhar juntos e se 
esforcem para uma melhor comunicação, 
sendo necessário para isso:

Respeitar-se uns aos outros;

Esforçar-se para compreender o irmão;

Respeitar a opinião do outro;

Saber ouvir, falar e elaborar a síntese do diálogo;

Refletir e reformular pontos de vista;

Saber se colocar na posição do outro;
Amar como Jesus. (cf 1ª Jo 4,7ss)
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3O espírito do SEGUE-ME possibilita ao seguidor o engajamento na 
sua comunidade paroquial e uma maior vivência de sua fé.

4
Cada jovem e casal deve esforçar-se para ser: a) uma comunidade de 
oração nas reuniões e nas vigílias, antes, durante e após o encontro,
descobrindo-se e agradecendo o que se recebe de Deus; b) uma 
comunidade que assuma tarefas, em uma divisão planejada e equitativa do 
trabalho; c) uma comunidade de vida, de ajuda mútua, de valorização do outro e 
do amor verdadeiro. (cf At 2,42-47)

5
A exemplo de Mateus (Mt 9,9), que seguia o Mestre, cada seguidor é 
chamado a se levantar e a se entregar ao Senhor, assumindo a sua 
tarefa, sem almejar elogios ou retribuições, mas trabalhando para o 
crescimento do Reino de Deus.

6
É importante que o seguidor não tenha vergonha de dizer que é 
cristão, que é católico, vivendo uma profunda e perseverante vida 
sacramental. Foi Cristo quem disse: “Sejam minhas testemunhas!”. É 
por isso que se reafirma: o SEGUE-ME é um movimento de conscientização 
cristã, da Igreja Católica Apostólica Romana.

7
Ao término de cada ENCONTRO, é importante manter-se consciente 
de ter cumprido mais uma missão cristã, proporcionando aos irmãos 
exemplo de humildade, doação e oração, e que tudo seja realizado 
para o crescimento do Reino de Deus, tendo, assim, feito a vontade do Pai que 
está nos céus, e não a nossa vontade. Enfim, o AMOR.
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COMO NOS
ORGANIZAMOS

O SEGUE-ME tem a seguinte 
estrutura organizacional:

a) Conselho 
Nacional

e) Equipe 
Dirigente da 
Paróquia

b) Conselhos 
(Arqui)Diocesanos

c) Conselhos 
Setoriais

d) Ligações 
Paroquiais

f) Grupo 
Executivo
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SEGUE-ME
no BRASIL
#BatalhãodeAmor

Onde Estamos?
Informações CENSO 2018
Anápolis/GO
Barra do Garças/MT
Brasília/DF
Camaçari/BA
Campo Grande/MS
Crato/CE
Cuiabá/MT
Diamantino/MT
Goiânia/GO
Itumbiara/GO
Janaúba/MG
Jardim/MS
Luziânia/GO
Maceió/AL
Mossoró/RN
Natal/RN
Palmas/TO
Porto Nacional/TO
Roraima/RR
Rubiataba/GO
Sinop/MT
Uberaba/MG
Valença/RJ
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ou Padre Thiago Silvestro, fiz o SSegue-me em 2003, na cidade 
de Sorriso-MT, Paróquia São 

Pedro,  diocese de Sinop-MT. 
Trabalhei em diversas equipes,fui 
dirigente jovem e também assumi a 
função de Jovem Coordenador do 
Conselho Diocesano de Sinop-MT e 
de secretário do Conselho Nacional 
Provisório de Unificação do Segue-
me - CNPUS. Durante os anos que 
estive envolvido com os trabalhos do 
Segue-me, Deus me conduziu para 
conhecer muitas pessoas, muitos 
lugares e aprender sobre a necessi-
dade da participação do jovem na 
Igreja de modo mais ativo, pela 
oração e pelo trabalho. Deus foi 
generoso comigo, pois, mesmo com 
todos os meus erros e defeitos, 
soube me conduzir a fim de que 
pudesse oferecer algo para Sua 

Igreja. Deus é muito paciente com 
todos, sabe as limitações e fragilidades 
de cada um. Agindo como Pai, sabe 
também conduzir a vida de cada um 
para que O encontre. Mais do que nunca 
o jovem é chamado a oferecer seu vigor 
e alegria no testemunho cristão para a 
sociedade. Hoje sou Diretor Espiritual 
Diocesano da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus de Sinop-MT, fui 
ordenado sacerdote em 2017 e posso 
afirmar que aqueles que se lançam 
confiantes nas mãos de Deus encon-
tram sua vocação e alegria de vida como 
uma forma de realização pessoal. Deus 
é generoso e nos surpreende constan-
temente, permita-se abandonar aquele 
velho jovem para abraçar novos cami-
nhos em busca da santidade. Oração, 
Eucaristia, Confissão, Caridade, eis o 
caminho do jovem para chegar a Jesus 
Cristo.

TESTEMUNHO 

 | Pe. Thiago Silvestro
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"O SEGUE-ME foi o primeiro movimento de Jovens de que 
participei e, por meio dele, eu me aproximei mais de Cristo e 
da Igreja. Teve um significado muito forte para mim e para 
minha formação como Cristã. É um movimento incrível e, a 
cada pessoa que evangelizo, me apaixono mais pelo 
movimento, e agradeço sempre a Deus por todas as opor-
tunidades que o SEGUE-ME me proporcionou e proporcio-
na. Faço parte do Batalhão de Amor!"
BRUNA BORGES BIANCHI
Arquidiocese de Uberaba/MG
6º Segue-me

"Quando disse SIM ao chamado de Deus através do 
SEGUE-ME em 2012, não imaginava que minha vida seria 
transformada de forma tão especial. Por meio do movi-
mento SEGUE-ME, fiz amigos que levarei com muito 
carinho pelo resto da vida. Hoje meus pais, meu irmão e 
minha noiva (que conheci no encontro), estão totalmente 
envolvidos neste grande batalhão de amor, que cada dia  
mais me faz ter certeza de que seguir a Cristo, é amar e ser 
amado infinitamente!"
GIOVANNI SÁVIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Arquidiocese de Campo Grande/MS
11º Segue-Me
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"O SEGUE-ME hoje é o meu caminho para Deus, é o meio de 
evangelizar e agradecer a Deus as maravilhas que Ele faz em 
minha vida. O SEGUE-ME mudou minha vida em vários 
sentidos, ele me tornou uma pessoa mais perseverante, 
temente a Deus, renovou minha fé em vários momentos, me 
mostrando a perfeição de Deus e como ele faz tudo na hora 
certa e da melhor maneira. Quando eu mais precisei, foi 
através do SEGUE-ME que eu senti o amor e carinho de 
Maria. O SEGUE-ME é o verdadeiro sentido de família para 
mim, acho incrível a ligação que temos, ele estreita distânci-
as que, quando encontramos um seguidor de Uberaba, 
Brasília, Três Rios.... a ligação é a mesma não importa a 
diocese, somos família! O SEGUE-ME me presenteou com 
tios e irmãos que hoje não sei viver sem, que cuidam, que 
aconselham, que amam e que me aproxima cada vez mais 
de Deus."
BRUNO MUNIZ BATISTA
Diocese de Valença/RJ
1º Segue-me

"Partilhar sobre minha história de amor com o SEGUE-ME, 
é lembrar que Deus em cada servir, tem-me proporciona-
do aprendizado de como ser melhor como cristã, família e 
profissional. Eu não escolhi ser seguidora, foi Deus quem 
permitiu essa graça, creio que objetivando ensinar-me que 
posso ser melhor servindo a Ele e aos seus filhos. Nessa 
história muitos ganharam, eu mais ainda!"
THAYNE MARTINS DO CARMO 
Diocese Anápolis/GO
5º Segue-me 
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O SEGUE-ME e a tal mudança...
Sempre ouvi dos amigos a tão conhecida frase ‘-O SEGUE-
ME mudou a minha vida-’ e confesso que tinha curiosidade 
de saber que mudança era essa. Foi então que, na implanta-
ção do encontro em minha Paróquia, pude conhecer essa 
mudança, fazendo o 1° encontro. O SEGUE-ME me fez 
crescer como pessoa, como cristã, me fez enxergar melhor 
as maravilhas que Deus faz na vida daqueles que se doam, 
daqueles que se propõem a ouvir a sua voz. Confesso que 
sou apaixonada pelo encontro, e por suas propostas para a 
vida da nossa juventude. Luto pelo SEGUE-ME, pois sei que 
mais jovens precisam vivenciar as maravilhas de Deus e para 
assim dizerem ‘-É, o SEGUE-ME também mudou a minha 
vida-’.

MARIA VITÓRIA ÉLIDA DO NASCIMENTO
Arquidiocese de Natal/RN
1º Segue-me

"Em 2006 estava com 16 anos e exposto a diferentes expe-
riências onde minhas escolhas seriam – e foram – decisivas 
para formar o meu caráter e cidadania. Graças a Deus o 
SEGUE-ME apareceu no momento certo. Além de ser criado 
em um berço cristão, este movimento complementou 
valores que me moldaram, dentre eles: dar Graças em todas 
as situações, sejam elas boas ou ruins; silenciar-me e orar 
nos momentos de dúvidas; e, principalmente, tentar olhar 
para o próximo com os olhos de Jesus, acolhedor e não 
julgador."
RAUL MESSIAS LESSA 
Arquidiocese de Maceió/AL 
Segue-me 
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 estranho e engraçado ao Émesmo tempo como Deus nos 
faz Ouvir Sua voz dizendo 

Segue-me. Chegamos de para-
quedas nesse Movimento, sobre o 
qual praticamente não conhecíamos 
nada. 
Nossa jornada se iniciou em uma 
caravana para o Gama-DF, onde 
tivemos a oportunidade de viver os 
três dias do encontro como "estagiári-
os" para futura implantação do 
Segue-me em nossa paróquia. Hoje, 
quando analisamos esse estágio, nos 
vemos muito nas questões da 
Oração do Seguidor: O que queres 
de mim? Seguir-te para onde? Para 
quê?
Naquele momento,  havíamos 
iniciado nossa caminhada na Igreja 
não fazia muito tempo. Sempre, em 
nossas cabeças, perguntávamos: 

TESTEMUNHO 

Como podemos servir a ti Senhor? E a 
resposta veio da seguinte maneira, 
como em Mateus 9,9: SEGUE-ME.
A cada ano dentro do movimento, foi 
possível aprender mais sobre a Igreja 
Católica, nos inserir nas atividades 
paroquiais e, o mais importante, estar 
em família, compartilhando tudo isso, já 
que temos um filho Seguidor. Aliás, 
também aprendemos um novo conceito 
de família. Somos tios de muitos jovens 
maravilhosos! Isso nos força a ser 
exemplos, amigos e aconselhadores.  
O Segue-me nos mostrou uma alegria 
que não conhecíamos em nossa Igreja. 
Isso fez com que nos apaixonássemos 
por essa obra de Jesus e, assim, pude-
mos cada vez mais nos colocar à dispo-
sição e a serviço de Deus para a Boa 
Nova levar!

 | Casal Marcelo e Renata
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Passo a Passo
IMPLANTAÇÃO

Como levar para sua 
(Arqui)Diocese ou Paróquia.

A (Arqui)Diocese interessada em contar com o SEGUE-ME 
deverá manifestar interesse através de ofício assinado pelo 
Bispo e endereçado à Coordenação do Conselho Nacional 
do SEGUE-ME, sendo Paróquia, esse ofício deverá ser 
assinado pelo Pároco e endereçado à Coordenação do  
Conselho (Arqui)Diocesano do SEGUE-ME.

A (Arqui)Diocese e Paróquia solicitantes deverão ter ciência 
de que o processo de implantação é um processo que 
demanda cooperação entre as (Arqui)Dioceses e Paróquias 
envolvidas e que, em nenhuma hipótese, poderá ser 
suprimida qualquer um dos passos.

A (Arqui)Diocese solicitante deverá indicar, após aprovado o 
pedido de Implantação, uma Paróquia Afilhada; tanto no 
caso de solicitação (Arqui)Diocesana como no caso de 
solicitação Paroquial, ambas deverão enviar jovens, com a 
missão de participar do encontro, bem como casais, que 
participaram do ECC, para compor uma das equipes de 
trabalho.

A Paróquia indicada para ser Afilhada deverá possuir, em 
sua estrutura, o Encontro de Casais com Cristo (ECC) há, pelo 
menos, três anos.

seguemebrasil@hotmail.com@seguemebrasilseguemebrasil seguemebrasil@hotmail.com@seguemebrasilseguemebrasil



O QUE É?
Projeto pioneiro entre os encontros do 
SEGUE-ME no Brasil, a Caravana 
funciona com um caráter de ação social, 
de integração eclesial e principalmente 
de evangelização. Nela os jovens 
participam de reuniões preparatórias, 
coletam alimentos, brinquedos, itens 
para higiene pessoal e visitam famílias 
de comunidades carentes levando não 
apenas uma ajuda material, mas 
também e, principalmente, a Palavra de 
Deus, pois “nem só de pão vive o 
homem” (Mt 4, 4).
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OBJETIVO DA CARAVANA

B. Fazer com que o seguidor leve 
e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo 
aos socialmente excluídos, em 
comunidades carentes não apenas de 
bens materiais, mas também de 
esperança e amor;

C. Arrecadar e partilhar mantimentos 
nas comunidades visitadas, de acordo 
com suas necessidades;

A. Proporcionar uma atividade de 
cunho missionário para os jovens do 
SEGUE-ME;

D. Inserir o jovem em ambientes 
diversos do quais ele convive 
costumeiramente: comunidades 
carentes no interior do estado, 
com pouca infraestrutura e que são 
reflexos do descaso social para com 
aquela comunidade; 

E. Manifestar-se através do choque 
de realidades, procurando despertar 
no seguidor uma maior atenção pelos 
socialmente excluídos;

F. O espírito da Caravana não é – nem 
pode ser – simplesmente uma ação 
social ou apenas filantrópica.  
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A R T I G O

PENSAR
VAMOS!

EVANGELIZANDO 
ZUMBIS VIRTUAIS

 "-Estou escutando, pode falar!" 
Num mundo onde as pessoas estão 
cada vez imersas aos conteúdos digitais, 
escutar alguém se tornou uma espécie 
de milagre. Vivemos rodeados de 
zumbis que, insistentemente, dizem 
ouvir o outro, enquanto checam milha-
res de mensagens no WhatsApp, verifi-
cam emails, visualizam, compartilham 
fotos e vídeos ou participam das discus-
sões na rede. A evangelização, nesse 
território perigoso, mostra-se um ato 
revolucionário. É preciso, pois, com 
amor e oração, ser evangelho vivo para 
os habitantes dessa terra à vista.
 Há uma dualidade visível no 
mundo virtual: As mídias sociais ao 
mesmo tempo em que aproximam, 
afastam os seres humanos. Nesse 
contexto, os cristãos devem se manter 
firmes ao chamado de Deus: “E Jesus 
disse-lhes: Ide por todo o mundo, 

pregai o evangelho a toda criatura" 
(Marcos 16,15). Evangelizar nesse meio 
é um desafio, mas, quando se interage 
com respeito e criatividade, as mídias 
tendem a facilitar a comunicação, o 
compartilhamento de informações e 
opiniões ligadas ao universo religioso.
 Uma pesquisa da Hootsuite, 
sistema norte-americano especializado 
em gestão de marcas na mídia social, 
esclarece que, até o final de 2016, 2,8 
bilhões de pessoas usavam redes sociais 
como ferramenta de interação; logo, 
este se torna um campo propício ao 
anúncio da Boa Nova. Mas é preciso 
cuidado; o cristão não pode ser aquele 
usuário desavisado que compartilha 
qualquer conteúdo, sem ao menos ler a 
Bíblia, o chato que pensa saber de tudo 
e não respeita a opinião do outro, ou 
aquele que vive mergulhado no mundo 
das discordâncias gratuitas.
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 Além disso, alguns questiona-
mentos podem ser feitos antes de 
quaisquer publicações: “Este conteúdo 
é construtivo, edifica o outro e a mim? 
Condiz com os preceitos bíblicos? A 
minha vivência na Rede é um mecanis-
mo para que o meu próximo se aproxi-
me de Cristo? O conteúdo a ser compar-
tilhado tem fontes seguras e é bem 
fundamentado?”. Caso contrário, as 
redes sociais ou qualquer outra mídia só 
servirão de palco para ridicularizações e 
ódio. O Papa Francisco é um exemplo de 
como se pode evangelizar também no 
meio virtual. Ele frequentemente usa 
sua conta no Twitter para interagir com os 

  “- Estou escutando, pode falar!”. 
Talvez um desses zumbis virtuais só 
precise de alguém que não tenha medo 
de insistir, que não sinta vergonha do 
Evangelho, que seja, de fato, um revolu-
cionário. Alguém que evangelize com 
sabedoria, respeito e amor a Deus. 
Alguém que seja mesmo um milagre e 
que esteja disposto a escutar quem 
ainda não aprendeu a ouvir.

seus seguidores. Em uma de suas 
publicações, o Papa sugere aos cristãos: 
"Façamos com que também para os 
menores a Internet seja um lugar seguro 
e rico em humanidade, uma rede que 
não aprisiona, mas ajuda a crescer”.

| Andra Martins Ribeiro
Licenciatura em Letras
Iº Segue-me da Paróquia N. S. da Conceição, 
em Campos Belos/GO
Diocese de Porto Naciona/TO
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ORAÇÃO do
SEGUIDOR

Dá-me alegria para seguir o Teu chamado!

Que a Tua graça sempre me acompanhe, 

Serei apóstolo com os Teus apóstolos,
Com a Tua ajuda poderei seguir-te para onde quiseres;

Seja para apreciar Contigo as belezas do Monte Tabor,
Seja para partilhar Contigo os sofrimentos do Calvário,

para que eu não desanime perante as dificuldades, 
o desânimo ou o abandono de outros seguidores

Serei discípulo com os Teus discípulos,
Serei Tua testemunha a pregar o Teu Reino 

neste mundo que espera a Tua salvação.

Amém

O que queres de mim? Seguir-Te para onde? Para quê?

Dá-me, porém, a sensibilidade de entender a Tua vontade;
Senhor, mostra-me o que queres, pois me coloco à Tua disposição.

Dá-me coragem para realizar o que me pedes;

Senhor, ouvi a tua voz dizendo: SEGUE-ME!
Eis-me aqui, Senhor, à Tua disposição.
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ORAÇÕES DIA A DIA



ORAÇÃO DA MANHÃ

Escuta minhas súplicas nesta manhã, oh, 
Senhor! Pai, venho a Ti agradecendo por outro 
novo dia. Obrigado por essa noite com sono 
reparador e tranquilo.

Amém!

Nesta manhã, gostaria de agradecer e louvar 
Teu nome; por favor, recorda-me que minha 
vivência é valiosa e que o dia de hoje foi dado 
por ti para que eu consiga ser feliz. Enche-me 
com Tua sabedoria e amor. Abençoa meu 
trabalho e lar. Que eu tenha pensamentos 
positivos e que minhas ações sejam bem 
sucedidas. Que seja feita a Tua vontade. 
Entrego o nascer do sol em suas mãos. Sei que 
vou estar bem. Obrigado, meu Senhor!
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ORAÇÃO DAS REFEIÇÕES

Antes:

Abençoai, Senhor, o alimento que vamos tomar 
para melhor Vos servir e amar. + Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Assim seja.

Depois:

NÓS Vos agradecemos, ó Deus onipotente, o 
alimento que nos destes, dádiva de vossa bondade, 
bem como todos os outros benefícios que nos 
haveis dispensado, Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos. 

Louvado seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo.
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ORAÇÃO DA NOITE

Nem sempre é fácil amar quando há tanto desamor em 
almas que errantes caminham semeando ódio, e culti-
vando discórdias. Eu, porém, sigo firme em Teu amor. 
Santo ainda não sou, mas em Ti busco santificar-me.

Ensina-me a cuidar das coisas da Terra como se já vives-
se no Céu. Faz de minhas palavras o bálsamo que cura as 
feridas do coração e alivia as dores da alma.

No silêncio da noite, que convida à serenidade da alma, 
venho diante de Ti, Senhor, com meu coração agitado.

Sim, em Ti busco suportar as ofensas, porque na cruz 
que carrego contemplo a glória da vida, que doa e se faz 
nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim 
onde Tu me plantastes.

Assim seja! Amém.
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ORAÇÃO DE PROTEÇÃO

Deus, meu amado Pai, sonda o meu coração

Querido Pai, guie-me para o caminho reto, envol-
va-me de bênçãos e vitórias. Confio em Ti e 
esperarei, porque o melhor tempo é o tempo do 
Senhor. Que o Espírito Santo esteja comigo em 
todos os momentos da minha vida, envolvendo-
me de proteção e luz. Obrigada por me escutar, 
meu Pai

O fardo é mais leve quando estou contigo. A fé 
alimenta minha alma e me nutre de vida.

Amém!

Eu lhe peço, fique comigo, cubra-me com a Tua 
misericórdia. Afague-me com o Teu abraço e me 
sustente com a Tua mão.

Ele está aberto para Ti. Tu conheces minha nature-
za, e todas as minhas fraquezas. Diante de ti, sou 
tão pequeno, mas me engrandeço na Tua presen-
ça. Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho
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MISTÉRIOS DO 

TERÇO



MISTÉRIOS DA ALEGRIA (GOZOSOS)
Segunda-feira e sábado  

A apresentação de Jesus no Templo

1º. Mistério
A anunciação do Anjo a Maria

2º. Mistério
A visita de Maria a sua prima Isabel

3º. Mistério
O Nascimento de Jesus

4º. Mistério

5º. Mistério

Jesus em Jerusalém
A perda e o reencontro do menino 
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MISTÉRIOS DA DOR (DOLOROSOS)
Terças e sextas-feiras

A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras

Jesus carrega a Cruz para o Calvário

A coroação de espinhos

A flagelação de Jesus atado à coluna

5º. Mistério

4º. Mistério

Crucificação, sofrimento e morte de 
Jesus

1º. Mistério

3º. Mistério

2º. Mistério
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MISTÉRIOS DA GLÓRIA (GLORIOSOS)
Quartas-feiras e domingos

A assunção de Maria ao Céu

5  Mistérioº.
A coroação de Maria como Rainha do 
Céu

2  Mistérioº.
A Ascensão de Jesus ao Céu

A Ressurreição de Jesus

A descida do Espírito Santo sobre os 
apóstolos

3 Mistérioº. 

4  Mistérioº.

1  Mistérioº.
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MISTÉRIOS DA LUZ (LUMINOSOS)
Quintas-feiras

1  Mistérioº.

A instituição da Eucaristia

O Batismo no rio Jordão

3  Mistérioº.
O anúncio do Reino com o convite à 
conversão

4  Mistérioº.

2  Mistérioº.
A auto-revelação nas Bodas de Caná

A transfiguração no Monte Tabor

5  Mistérioº.
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Tom: C      Compositor: Rodrigo Soalheiro Silva  
Ano de Composição: 1993

C                                Em
Ouvi tua voz dizendo: "SEGUE-ME"
Am     Am/G            F        F/G
Aqui estou óh meu senhor
C                          Em
Para levar Tua palavra
Am         Am/G            F    F/G
A esse mundo sem amor. 
C      Em             F                            F/G
Sou seguidor, a boa nova vou levar
C               Em           F                     F/G
Sou seguidor, sou fruto do amor de Deus
C                         Em
A vida é campo propício
Am       Am/G          F       F/G
Para a palavra semear
C                         Em
E onde é que ela caia
Am         Am/G          F       F/G
Dê forças para germinar. (Senhor)
C                                  Em
Quero ver todos bem unidos
Am          Am/G                F       F/G
Todos em prol da construção.
C                                         Em
De um mundo sempre mais amigo
Am       Am/G       F      F/G
Indo em sua direção. (Senhor)

HINO DO SEGUIDOR
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