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Carta de apresentação do Manual Internacional do MEJ 
 
Queridos amigos, 
 
Com grande alegria (lhes apresentamos) apresentamo-vos o 
MANUAL INTERNACIONAL DO MEJ. Desejamos que seja de uma 
ajuda e inspiração para seguirmos com a missão evangelizadora que 
temos no Movimento.  
 
Este Manual é o resultado de vários anos de trabalho a nível 
internacional e tem dois objetivos: 
 
1. O esforço para reunir critérios que ajudem no fortalecimento, na 
identidade comum e na missão do Movimento. Quer clarificar nosso 
fundamento comum, respeitando a diversidade e a riqueza com que 
se expressa, sente e vive o MEJ em distintas regiões do mundo.  
 
2. Quer também demarcar o horizonte para onde nos dirigimos. 
Desejamos que se chegue a sentir e experimentar uma 
harmonização no processo de recriação do Apostolado da Oração 
como REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA (RMOP) e o seu braço 
jovem (MEJ). 
 
O caminho espiritual que se oferece às crianças, adolescentes e 
jovens do MEJ, continua posteriormente para os jovens adultos. 
Como está sugerido na introdução deste Manual: “Prepara-os para 
viver como cristãos adultos, comprometidos no serviço a seus irmãos 
e irmãs diante dos desafios da humanidade”. A proposta que 
oferecemos é que, ao chegar aos 25 anos, os jovens continuem o seu 
caminho espiritual na RMOP, de acordo com as suas diversas 
modalidades. 
 
Queremos apresentar o fundamento espiritual comum a todos nós, 
e aproximanos da diversidade dos cinco estilos pedagógicos que 
caracteriza o MEJ. A maneira de viver a espiritualidade eucarística 
é o que faz do MEJ um movimento único. Este estilo diferente, 
criativo e adaptado à realidade, segundo os «tempos, lugares e 
pessoas», enriquece muito o MEJ. Este fundamento espiritual está 
desenvolvido e aprofundado no itinerário espiritual da Rede Mundial 
de Oração do Papa, chamado Caminho do coração. Além disso, 
crianças, adolescentes e jovens são formados para a missão, para 
uma vida de serviço que nasce do encontro pessoal com Jesus na 
oração, que os prepara para ser homens e mulheres atentos às 
necessidades do mundo atual. 



  
Esperamos que este Manual seja de grande utilidade e possa dar 
muitos frutos para todos os mejistas. 
 
O Senhor nos abençoe nesta missão tão maravilhosa, que é o desejo 
de vivermos ao “estilo de Jesus”. 
 
Pe. Frédéric Fornos, SJ 
Diretor Internacional  
Rede Mundial de Oração do Papa e MEJ 
 
Pe. Luis Ramirez, SJ, Ir. Lourdes Varguez, RJM  
Equipe internacional 
 
  



Apresentação 
 
Este manual tem como finalidade ajudar a conhecer o Movimento 
Eucarístico Jovem (MEJ). Dirige-se tanto a seus integrantes como 
às pessoas que desejam conhecer o Movimento. Por isso, é de nosso 
interesse que tenham uma visão a mais completa possível; assim, 
incluímos, ainda que de forma resumida, a sua história, aqueles que 
o integram, como se organiza e quais são as suas estruturas. Por 
outro lado, queremos que conheçam a nossa espiritualidade, 
pedagogia e simbologia. Contamos com cinco Documentos Oficiais,1 
nos quais se aborda de forma mais extensa o que apresentamos a 
seguir, que são as referências para este “Manual do MEJ”. 
 
Esperamos que possa ser uma valiosa ferramenta para que se venha 
a conhecer quem somos, como Movimento dentro da Igreja Católica. 
 
1. Introdução 
 
O MEJ é um Movimento Internacional de formação cristã para 
adolescentes e jovens, de ambos os sexos, de 5 a 25 anos, aos quais 
se deseja propor viver ao Estilo de Jesus. Quer guiá-los a uma 
relação amorosa e “de coração a coração” com Jesus, baseada em 
uma espiritualidade eucarística. Prepara-os para viver como cristãos 
adultos, comprometidos no serviço a seus irmãos e irmãs diante dos 
desafios da humanidade. 
 
Até o momento, o MEJ está presente em 59 países, dos cinco 
continentes. Estrutura-se e se desenvolve em torno de claras linhas 
de ação,2 etapas de crescimento cristão, e sob uma Coordenação 
Nacional, Regional e Internacional. 
 
É o braço jovem da Rede Mundial de Oração do Papa (AO),3 que foi 
confiada pela Igreja aos cuidados da Companhia de Jesus. O MEJ é 
a antiga Cruzada Eucarística, que teve grande êxito em muitos 
países em torno da metade do século XX. A sua renovação teve início 
na França, em 1962, ano em que recebeu esse novo nome que, com 
o passar dos anos, foi sendo adotado nos demais países ao redor do 
mundo. 
 
                                                           
1 Documentos: 1. História do Movimento Eucarístico Jovem 2. O Coração do MEJ 3. A riqueza e a 
diversidade de um MEJ mundial 4. Outros elementos importantes 5. Palavras dos Papas e dos 
Superiores Gerais da Companhia de Jesus. 
2 Linhas de ação ou eixos: Evangelho, Eucaristia e Missão vividos em Comunidade. 
3 AO é a sigla do Apostolado da Oração. Hoje, no processo de Recriação, é a Rede Mundial de 
Oração do Papa (RMOP). Em alguns momentos nos referiremos ao AO em um contexto histórico. 



A sua maneira de se organizar é pela criação de um grupo em 
paróquias, capelas, colégios e escolas, entre outros, no qual os 
integrantes participam nas diferentes etapas, segundo a sua idade. 
Ali adquirem uma clara consciência eclesial, com uma vivência da 
Oração, da Eucaristia, da Palavra de Deus e do Discernimento. Os 
adolescentes e jovens são encaminhados a uma vida de serviço, 
atentos às necessidades do mundo atual. 
 
Para atingir esses ideais, propõe-se aos integrantes diversos meios: 
vida de grupo/comunidade, encontros, cantos, liturgias, retiros, 
acampamentos, etc. São experiências que os levam a fazer uma 
pausa, falar da sua vida, meditar, servir, ajudando-os a crescer e 
orientando-os em sua escolha vocacional cristã. 
 

“Somos jovens que queremos dizer ao mundo que a nossa alegria 
juvenil brota do encontro com Deus, de amar desinteressadamente, 
de olhar para a nossa história com esperança, do projeto de Jesus, 

que nos entusiasma e nos leva a agir”. 
 

(Do Manual Latino-americano do MEJ) 
 
 
   



2. História do MEJ4  

A história do Movimento Eucarístico Jovem tem a sua origem no 
Apostolado da Oração (AO), que nasceu como um grupo  de jovens 
jesuítas, em 3 de dezembro de 1844, dispostos a orar e oferecer as 
suas vidas pela missão da Igreja, guiados pelo Pe. Francisco Xavier 
Gautrelet, SJ, em Vals-près-le Puy, na França.5 O AO se expandiu 
velozmente através de todo o mundo, com a participação de milhões 
de leigos. Em 1866 a Associação recebeu os seus primeiros 
estatutos, aprovados pelo Papa Pio IX. O Papa Leão XIII confiou a 
essa obra as suas intenções mensais de oração, e em 1896 os seus 
estatutos foram revistos e aprovados. 
 
É nesse contexto que, em 1865, as primeiras crianças e os primeiros 
adolescentes entram nesse grande Movimento de oração. 
Rapidamente, graças ao dinamismo do Pe. Henri Ramière, SJ,6 o 
Apostolado da Oração contará em todo o mundo com cem mil 
crianças e adolescentes,7 entre os quais estará Teresa de Lisieux, 
que nele ingressou ao completar 12 anos de idade.8  
 
A partir de 1910, motivado pelos novos decretos do Papa Pio X, o 
Apostolado da Oração deseja favorecer a comunhão das crianças e 
adolescentes e os convida a interceder pela paz nesse período de 
conflitos em toda a Europa e depois na Primeira Guerra Mundial. 
Em 1914 o Congresso Eucarístico Internacional, em Lourdes 
(França), convoca “uma grande liga eucarística de crianças que 
suscitaria desde a infância um movimento geral voltado para a 
Eucaristia”. 
 

                                                           
4 A história oficial do Movimento, mais bem explicada e documentada, pode ser encontrada no 
Documento 1 HISTÓRIA DO MEJ. Esse Documento, à medida que forem surgindo novas 
informações, será atualizado. 
5 O Pe. Francisco Gautrelet, SJ, relata as origens do Apostolado da Oração em seu livro L‘Apostolat 
de la Prière, editado em 1846. A 24 de junho do mesmo ano, o Exmo. Sr. Bispo de Puy aprova o 
livro e a obra. (Ver em Ángel Valtierra, SJ, “EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN, UNA FUERZA VIVA 
DE LA IGLESIA”, Editorial Antares, Bogotá. 1956, p. 49ss.) 
6 O Pe. Henri Ramière, SJ, foi quem ajudou a firmar e impulsionar o Apostolado da Oração. 
Escreveu, entre outras obras, L’ Apostolat de la Prière editado no ano 1860. Ver em op.cit.: Àngel 
Valtierra, p. 50ss. 
7 Aloys Van Doren, SJ, Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Prier et Servir, Janeiro-Março 2000, 
n°1, p. 44. 
8 Quando Santa Teresa de Lisieux é repreendida pelas irmãs por deixar seu quarto na enfermaria 
quando se encontrava muito doente, ela lhes responde: “Estou caminhando por um missionário”. 
Santa Teresa tinha entrado no Apostolado da Oração durante a infância, e essa maneira de orar 
que ela interioriza desde muito jovem a leva a ser reconhecida mais tarde como a patrona das 
missões, juntamente com São Francisco Xavier (Tradução de Œuvres complètes de sainte Thérèse 
de Lisieux, Derniers Entretiens, Cerf, 1992, p. 650). 



Animados pelo Congresso Eucarístico, alguns grupos se organizam. 
Fala-se de “Ligas eucarísticas” e de “Cruzadas de oração infantil”. 
Alguns desses grupos se vinculam ao Apostolado da Oração. É no 
seio da Cruzada de Bordeaux (França), criada em 13 de novembro 
de 1915 pelo Pe. Albert Bessières, SJ, e  Geneviève Boseli, religiosa 
de Santa Clotilde, que tem origem a “Cruzada Eucarística” 
propriamente dita.9  
 
Em 1933, cerca de um milhão de crianças e adolescentes entre 
7 e  12 anos, na França, Bélgica, Burundi, Madagascar, Brasil 
etc., fazem parte da Cruzada. Pio XI a considera como “a escola 
primária da Ação Católica”.10 Em 1945, duas novas seções são 
criadas para os maiores de 12 anos: os “Cavaleiros de Cristo” e os 
“Mensageiros de Cristo”. 
 
Nos anos seguintes, essa nova proposta pastoral se propaga por 
numerosos países. Vários bispos adotam a Cruzada Eucarística 
como Movimento oficial de formação da juventude e a confiam a 
capelães diocesanos ou nacionais. A Cruzada fica sempre sob a 
responsabilidade do Superior Geral da Companhia de Jesus, 
designado pelo Papa para conduzir o Apostolado da Oração. 
 
Em 1960, por ocasião do 50° aniversário do Decreto de Pio X sobre 
a comunhão frequente, diante de mais de 3.200 delegados do 
Movimento, o Papa João XXIII não pronuncia a palavra “cruzada”, 
mas utiliza a expressão “movimento eucarístico”. Em 1962 a 
denominação “Movimento Eucarístico Jovem” é reconhecida 
oficialmente pela Assembleia de cardeais e de bispos da França. A 
partir de 1969, um trabalho pedagógico importante se realiza na 
França, do qual se beneficiam vários países de língua francesa e da 
América Latina.11  
 
Em 2006 realiza-se em Roma a primeira reunião mundial do 
MEJ. Os diretores nacionais e capelães de quatro países (Chile, 
França, Itália e Madagascar) rezam, partilham as suas experiências 
e redigem as características comuns do Movimento. No registro do 
escritório da Equipe Internacional de Roma constata-se que, até 
então, há vinte e seis países em que o MEJ está presente. Contudo, 
não é de se estranhar que muitos grupos de outros países não 
                                                           
9 Cf. J.-M. Dererly, SJ, Manuel de zélatrices de la croisade eucharistique des enfants, Apostolat de 
la Prière, Toulouse, 1929. 
10 Cf. Robert Chevalier, SJ, Plus d’un siècle d’Histoire… Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, 
documentation MEJ France, 1984. 
11 Ibidem. 



estivessem ainda incluídos. Com o aprimoramento das 
comunicações e as visitas é que se vai identificando outros grupos 
do MEJ. 
 
No ano de 2008 o Escritório Internacional em Roma cria um website, 
abrindo um novo espaço mundial para compartilhar informações e 
recursos. Em outubro de 2010, cria-se o primeiro Conselho 
Internacional do MEJ, com o objetivo de partilhar com o Delegado 
do Padre Geral da Companhia de Jesus a responsabilidade de 
coordenar o MEJ mundial. 
 
Em setembro de 2012 realiza-se em Buenos Aires o 1º Congresso 
Internacional do MEJ, do qual participam duzentos e cinco 
representantes de trinta países. Surge um verdadeiro Movimento 
Internacional que se estabelece como o braço jovem do Apostolado 
da Oração. Nessa oportunidade constata-se que o MEJ já se fazia 
presente em cinquenta e seis países.  
 
De 4 a 10 de agosto de 2015, por ocasião do Centenário do MEJ, o 
Escritório Internacional, com o apoio da Equipe Nacional do MEJ 
Itália, organiza um Encontro Internacional em Roma. Além disso, 
com a colaboração do Pe. Adolfo Nicolás, SJ, Superior Geral da 
Companhia de Jesus, o Papa Francisco concede uma Audiência 
privada aos 1.400 jovens vindos de trinta e seis países do mundo e 
às 700 famílias e amigos do MEJ Itália. 
 
O Apostolado da Oração inicia no ano de 2010 um processo de 
Recriação aprovado pelo Papa em 2014, o qual envolve um novo 
modo de responder aos tempos atuais. Muda seu nome para Rede 
Mundial de Oração do Papa (RMOP) e mantém o de seu braço jovem: 
Movimento Eucarístico Jovem (MEJ).12  
 
  

                                                           
12 Artigo 2. A RMOP (e seu braço jovem, o MEJ) é um serviço eclesial da Santa Sé que o Sumo 
Pontífice confia aos cuidados da Companhia de Jesus.  



3. O MEJ e a Rede Mundial de Oração do Papa 
 
Reconhecemos na história do Apostolado da Oração o nascimento 
da Cruzada Eucarística, que logo se transformou no Movimento 
Eucarístico Jovem. Identificamos neles uma base espiritual comum 
que se mantém até hoje. Em ambos encontramos uma 
espiritualidade eucarística que convida seus membros a 
configurarem a própria vida à vida e ao Coração de Jesus, orientada 
pelo desejo de um agir missionário na realidade cotidiana e pelo 
serviço à Igreja. Por isso, entendemos o MEJ como parte da Rede 
Mundial de Oração do Papa. 
 
Oferecer as suas vidas com generosidade e em docilidade ao Espírito 
era o modo como os fundadores do Apostolado de Oração se 
dispunham a participar da missão de Cristo em sua vida cotidiana. 
Serviam à Igreja por meio de sua oração e de uma vida fiel ao seu 
estado naquele momento: estudar e buscar um caminho de 
santidade. Esse era seu modo de servir e apoiar espiritualmente a 
Igreja das fronteiras, os missionários, sustentando-os de forma 
efetiva. Alargavam seus horizontes e seus corações às dimensões da 
missão da Igreja universal. Ao tornarem-se mais eclesiais, suas 
vidas e tudo o que viviam se tornava apostólico. 
 
A prática concreta que expressaria essa missão era a oração de 
oferecimento diário, ao início da jornada. Declaravam com ele sua 
decisão e sua disposição de que todo o dia fosse para o Senhor. 
Tornar realidade as palavras dessa oferenda se converteu em um 
belo desafio, que deu novo sentido a suas vidas, pois os animava a 
buscar e encontrar a Deus em todas as coisas, para em tudo amar e 
servir. As tarefas cotidianas de sua vida de estudantes estavam 
agora plenas da presença de Deus, de uma nova maneira. 
 
Ao final do dia, a oração do Exame de consciência repassava o que 
Deus havia feito em suas vidas a partir do oferecimento da manhã. 
Esses dois momentos de oração, pela manhã e à noite, os tornavam 
mais disponíveis à ação de Deus neles ao longo do dia e mais atentos 
a deixar-se guiar por Ele. 
 
Os jovens jesuítas perceberam a unidade que havia entre essas duas 
práticas e a celebração diária da Eucaristia.  Nesta última 
reconheceram a mesma dinâmica de receber tudo? de Deus e 
entregar-se a Ele. Cristo se oferecia ao Pai e se dava a eles, 
arrastando-os em sua própria ação de oferecer a vida. Havia entre 
esses três momentos uma coincidência e uma continuidade, pois as 



duas orações eram uma maneira de viver a Eucaristia ao longo do 
dia. 
 

Observaram, entenderam e sentiram que esse modo de vida 
eucarístico brotava do ideal de amor e humanidade vivido por Jesus 
em seu próprio Coração. Viver uma espiritualidade eucarística não 
era outra coisa senão viver uma espiritualidade do Coração de 
Jesus. Compreenderam, como foi dito anteriormente, o significado 
profundo da Eucaristia e o que caracteriza o Coração de Jesus; que 
ambos nos remetem à mesma realidade teológica: a autodoação 
amorosa do Pai à humanidade e a resposta consequente do novo 
Adão, o Filho encarnado, que se entrega ao Pai, “amando até o fim” 
a seus irmãos. Os jovens estudantes jesuítas estavam sendo 
convidados a associar as sua oração e a sua vida a essa dinâmica 
de redenção. 
 
Esse programa de vida apostólica se chamou Apostolado da Oração, 
e em poucos anos tinha milhões de adeptos. O AO deu aos cristãos 
da época um novo sentido ao esforço e à rotina de cada dia, que se 
convertiam no próprio campo de sua colaboração com a missão de 
Cristo, que é a Igreja. Dito de outra maneira, o AO lhes dava meios 
para pôr em prática o próprio batismo na simplicidade da vida 
cotidiana e participar do sacerdócio de toda a Igreja. 
 
Por sua dimensão eclesial explícita, foi muito natural ao AO a 
proposta que chegou a partir de 1890, de orar pelas intenções 
mensais de oração do Santo Padre. O AO comprometia a vida e a 
oração de seus membros com a missão de toda a Igreja. 
 
A Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração) e seu 
braço jovem, o MEJ, articulam o Evangelho, a Eucaristia e a 
Missão, de um modo concreto e inseparável ao Coração de Jesus. 
Ensinam-nos a fazer da vida uma Eucaristia, a servir à Igreja, com 
caráter de missão frente aos grandes desafios da humanidade. A 
esses três aspectos se soma a oração de oferecimento, expressando 
nosso desejo de sermos dóceis ao Espírito Santo. Tornamo-nos 
assim disponíveis a viver “ao estilo de Jesus”. 
 
Em união com o Papa, abrimo-nos ao mundo de hoje, tornando-nos 
conscientes de suas grandes necessidades, aprendendo a olhar a 
realidade do ponto de vista da Trindade (o Pai vê o mundo sofrendo 
e envia o Filho para redimi-lo, pela ação do Espírito Santo). 
 



Por aquilo que fomos aqui fundamentando, a Rede Mundial de 
Oração do Papa será o impulso espiritual do MEJ. Isso não apenas 
por razões históricas, mas também pela tradição espiritual que já 
mencionamos. Deve haver uma continuidade entre a proposta que 
oferece o Movimento ao jovem que cresceu e amadureceu, como 
adulto na fé, e a proposta da Rede Mundial de Oração. 
  
 
 
O MEJ na Igreja 
 
A tarefa específica do Movimento nesse âmbito é à de educar 
adolescentes e jovens sobre o sentido de pertença e permanência na 
Igreja. Acolhe-os NUMA etapa transitória, a de sua adolescência e 
juventude, inculca-lhes hábitos e propõe-lhes experiências de vida 
eucarística, assim como os prepara para seu compromisso eclesial 
adulto. O MEJ não trabalha para si mesmo, mas está ao serviço da 
Igreja, em comunhão com as estruturas pastorais das dioceses. 
Acrescenta à Igreja o que é próprio de sua espiritualidade 
eucarística, vinculando-a aos diversos Carismas, Serviços e 
Movimentos. 
 
Sua vinculação hierárquica e pastoral à Igreja se compreende a 
partir de sua pertença à Rede Mundial de Oração, que tem como 
cabeça o Papa, que entregou essa obra aos cuidados da Companhia 
de Jesus. O Diretor Internacional é nomeado pelo Santo Padre com 
base na proposta do Superior Geral da Companhia de Jesus. O MEJ 
é um movimento da Igreja, e conta com o apoio de muitas paróquias, 
assim como de Congregações religiosas, masculinas e femininas, 
além de colégios laicos de inspiração cristã e católica, alguns dos 
quais fazem desse Movimento sua opção pastoral para os jovens. 
 
 
O MEJ e sua relação com o mundo de hoje 
 
O MEJ está ao serviço dos desafios da humanidade e da missão da 
Igreja. A formação no MEJ, como é próprio de toda a espiritualidade 
eucarística, está orientada para o serviço, para dar a vida ao modo 
e ao “estilo de Jesus”, atentos à missão de trabalhar por um mundo 
mais justo e misericordioso. O MEJ tem por objetivo formar os seus 
integrantes num em um espírito crítico positivo, tornando-os 
capazes de valorizar e dialogar com o mundo de hoje, oferecendo 
uma alternativa de vida conforme ao Evangelho e a tudo aquilo que 
favorece a dignidade das pessoas: 



 
• Ensina a globalizar a solidariedade, a dignidade do homem e  

da mulher, a paz e  a  justiça. 
• Crê que através do amor cristão é possível construir um mundo 

novo. 
• Desafia a viver a aventura do amor gratuito, oferecido a todos, 

que não exclui ninguém. 
• Propõe entregar a vida, a exemplo da radicalidade da cruz de 

Cristo. 
• Encontra a alegria ao deixar que Jesus transforme a sua vida. 
• Oferece espaços de respeito e educação. 
• Reconhece a beleza da vida em comunidade. 
• Oferece aos adolescentes e aos jovens o cuidado integral, que evita 

toda forma de abusos. 
 
Aprofundaremos a seguir como esses elementos essenciais da Rede 
de Oração estão presentes na proposta espiritual e pedagógica do 
MEJ. 
 
4. A Espiritualidade do MEJ 
 
A espiritualidade do MEJ tem- se nutrido dos Exercícios 
Espirituais de Santo Inácio de Loyola, o que a faz essencialmente 
uma espiritualidade eucarística. Por isso tem as seguintes 
características: 
 
• Parte da vida real dos adolescentes e jovens, considerando a etapa 

física, psíquica e espiritual em que se encontram, oferecendo-
lhes uma formação que leve em conta as suas carências e 
necessidades e que desenvolva seus talentos e capacidades. 

• Convida a viver na amizade pessoal com Jesus, unindo-se a seu 
Coração, mediante: 
 a Oração, que ensina a encontrar a Deus em todas as coisas. 
 a escuta da Palavra de Deus. 
 a celebração da Eucaristia. 

• Chama a ser apóstolo, a viver o serviço como oferecimento de si: 
 à Igreja. 
 ao mundo. 

 
O MEJ busca conduzir os adolescentes e os jovens ao conhecimento 
interior de Jesus e da sua Palavra, formando-os para serem capazes 
de encontrar o Senhor em todas as dimensões da sua vida diária, 
por meio de uma oração confiante ao Pai e da celebração 
comunitária da Eucaristia. 



 
É um movimento essencialmente eclesial, vive em, por e para a 
Igreja. Está sempre ao serviço da Igreja local e em articulação com 
suas estruturas. Portanto, o MEJ forma pessoas em comunhão com 
as estruturas pastorais das dioceses, paróquias e colégios. 
 
Essa pertença eclesial e de amizade com Jesus se apresenta em três 
eixos ou pilares fundamentais vividos em comunidade para suscitar 

com os outros um projeto de vida, sendo Apóstolos: 
 
• Evangelho → Contemplar para viver segundo o “estilo de Jesus”. 
• Eucaristia  → Alimentar-se e ser moldado pela vida de Jesus. 
• Missão    → Colaborar com a missão de Cristo ao serviço das 

necessidades e desafios da humanidade. 
 
Apresentamos aqui os pilares fundamentais comuns a todos, ainda 
que haja outras especificações de cada país. Por exemplo: Oração – 
Comunhão – Sacrifício – Apostolado. À pedagogia que existia na 
Cruzada Eucarística – “Sacrifica-te” –, corresponde hoje o 
oferecimento diário como dinâmica eucarística durante todo o dia.  
Após terem passado pelas etapas propostas, a Rede Mundial de 
Oração do Papa seguirá oferecendo-lhes, a partir dos 25 anos, um 
caminho espiritual, para viver a entrega cotidiana ao serviço do 
Reino de Deus. Esse caminho espiritual, chamado “O caminho do 
Coração” desdobra em nove etapas os três fundamentos do MEJ. 
São oferecidas várias modalidades de participação, como, por 
exemplo, as Comunidades da Rede de Oração do Papa, que é o 
Apostolado da Oração recriado. 
 
A Virgem Maria está presente e acompanha esse itinerário espiritual; 
ela encarnou os ideais de disponibilidade à vontade do Pai e de 
serviço às pessoas. 
 
 
Os santos padroeiros 
 
Desde o dia 9 de abril de 2014, são santos patronos do MEJ São 
Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Ambos nos 
inspiram em seu amor a Cristo e no serviço à Igreja. Contagiam-nos 
o seu espírito apostólico e o seu desejo de doar toda a vida pela 
missão da Igreja, a partir de um modo de vida eucarístico. Aos doze 
anos Santa Teresinha já participava do Apostolado da Oração, que 
antes da criação da Cruzada Eucarística, era o mais próximo de ser 



membro do MEJ. Cada país poderá, além disso, optar por um santo 
local que lhe inspire a vida eucarística. 
 
5. A pedagogia/metodologia do MEJ 
 
Neste caminho de crescimento humano e espiritual, entre os 5 e 25  
anos de idade, uma pessoa se constrói, se descobre, se forma e se 
transforma. 
 
Com a finalidade de ajudar adolescentes e jovens a experimentarem 
o amor de Deus no encontro pessoal com Jesus, para que aprendam 
a discerni-lo em sua vida, temos uma fonte de grande tradição. Por 
isso, a pedagogia do Movimento conduz o membro do MEJ a um 
processo pessoal de escolha. 
 
Na visão formativa integral13 que temos, adolescentes e jovens são 
pessoas consideradas responsáveis por seu próprio crescimento 
(físico, psicológico, social, afetivo e espiritual). Essa visão contribui 
para uma melhor realização de si mesmas e na relação com os 
demais.  
 
Também há duas atitudes, inspiradas na pedagogia de Santo Inácio, 
que são promovidas na formação: 
 
1. Viver a relação pessoal com Deus e com os outros, sem separá-

las. 
2. Ser dóceis ao Espírito Santo e assemelhar-se cada vez mais a 

Cristo: 
• Realizar-se a si mesmo, guardando equilíbrio nos diversos 

aspectos de sua vida e cultivando o espírito de criatividade e 
alegria. 

• Abrir-se a Deus e ao mundo, em constante busca. 
• Fazer-se livre e disponível em dinâmica eucarística. 
• Optar por comprometer-se com os demais na construção de 

um mundo novo, mais fraterno e solidário. 
 
O fundamento da nossa pedagogia é a experiência comunitária de 
pequenos grupos, com reuniões semanais ou quinzenais, guiadas 
pelos animadores bem formados.14 Nelas se compartilha a vida e se 

                                                           
13 Utilizamos a palavra formação para não confundir com a instância educativa numa escola ou colégio. 
Nossos “Encontros” não são aulas de religião. Por isso, há um desafio quanto à ambientação, caso se 
utilize uma sala de aula, de adequá-la de tal forma a evitar relacioná-la com uma disciplina. 
14 O ideal é que possa haver dois animadores (monitores, responsáveis ou guias), um com maior 
experiência, responsável pelo grupo, outro que o acompanha, como aprendiz. 



abordam temas de formação humana e cristã. Dessa maneira o s  
m e m b r o s  aprendem a descobrir o  nosso mundo como lugar 
do encontro com o Senhor, e com Ele vão descobrindo a vida, para 
agradecer por ela e oferecê-la. 
 
 
Fundamentos espirituais da nossa pedagogia 

Ainda que a instituição eucarística tenha ocorrido durante a Última 
Ceia, toda a vida de Cristo foi sempre uma Eucaristia.15 A pedagogia 
de Cristo com os seus nasce da sua própria vida, do seu Coração. 
Isso foi o que os apóstolos viram e seguiram. 
 
1 – Uma pedagogia personalizada: atenta a cada discípulo. Jesus 
convoca a partir da sua realidade Mateus, Zaqueu, e também Simão, 
Tiago e João a entregar-se a algo maior (Lucas 5,1-11, Mateus 9,9-
13, Lucas 19,1-10). Conhece Pedro e o acompanha em seu processo 
(João 21,15-19), seus planos são únicos para cada discípulo (João 
21,20-24). 
 
2 – Uma pedagogia de comunidade: ao caminhar juntos, no 
serviço (Mateus 20, 20-28). Instruções em comunidade, no caminho 
(Lucas 24,13-35). A graça recebe-se em comunidade (João 20,19-
22). Dinâmica de oração comunitária e de recolhimento interior 
(Marcos 6, 30-32). 
 
3 – Uma pedagogia apostólica: que envia e  acompanha os 
apóstolos em experiências missionárias, ajudando-os a rever o seu 
caminhar. Instrução sobre o modo de sair em missão (Lucas 10,1-
12). A força da missão se consolida em estar inscritos no Coração 
do Pai (Lucas 10,17-20). Revê com eles o caminhar (Lucas 24,13-
35). Vão a todo o mundo, a missão é universal (Mateus 28,18-19). 
 
4 – Uma pedagogia de oferecimento: formação que convida os 
discípulos a dar a sua vida por amor. O Senhor multiplica os dons 
quando nos confiamos em suas mãos (João 6,5-15). O Senhor é 
quem dá exemplo de oferta de si (João 13,13-17). Dar o melhor 
(Marcos 12,41-44). Dar a vida e convidar a dar a vida pelos amigos 
(João 15, 13-17). Alimenta-nos para sempre (Lucas 22,14-20). 
 

                                                           
15 Cf. Papa Francisco na Audiência Geral, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014: “Na Eucaristia Cristo vive 
sempre de novo o dom de si realizado na Cruz. Toda a sua vida é um ato de total entrega de si por amor”. 
CONSTITUIÇÃO SACROSANCTUM CONCILIUM SOBRE A SAGRADA LITURGIA A obra da salvação se realiza 
em Cristo Nº 5. 



À luz do Coração de Jesus 
 
Para o MEJ, a compreensão e vivência da pedagogia eucarística, 
supõe conhecer o que se passava no Coração de Cristo no momento 
da última Ceia. 
 
Um Coração Eucarístico: O seu Coração de Filho e a sua docilidade 
à vontade do Pai, é o sacrifício agradável a Deus que se oferece a si 
mesmo em resposta ao amor do Pai. É um sacrifício espiritual. Este 
é o sacerdócio da Nova Aliança que reflete o Salmo 40, em que se lê: 
“Não queres sacrifício nem oferta, mas me abriste os meus ouvidos. 
Tu não pedes holocausto pelo pecado. Então eu digo: ‘Aqui estou’.” 
(v. 7-8). O nosso Deus não se compraz nem com sacrifícios nem com 
ofertas, por isso o salmista responde : “Aqui estou, Deus meu, para 
fazer tua vontade”. Igualmente, na Carta aos Hebreus lemos: “É por 
causa dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo 
de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas” (Hebreus 10,10). No 
encontro com a Samaritana, Jesus lhe diz: “Deus é espírito e aqueles 
que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade” (João 4,24). 
 
Um sacerdócio para o serviço: O sentido do lava-pés, narrado no 
Evangelho de São João (13,1-18) no contexto da Última Ceia, está 
dentro da mesma lógica eucarística da oferta de uma vida ao serviço 
dos demais. Quer dizer, ser discípulo é ter os mesmos sentimentos 
do Coração de Jesus; o mesmo modo de vida, oferecida por amor aos 
outros. 
 
A Instituição da Eucaristia: Jesus expressa em palavras e em 
gestos aquilo que o apaixona por dentro, isto é, o seu amor de doação 
ao Pai e à humanidade. Ele fez do pão e do vinho o sinal (sacramento) 
de sua maneira de viver, resumindo nele toda a sua vida: “Tomou 
um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: ‘Isto 
é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de 
mim’. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: ‘Este 
cálice é a nova Aliança do meu sangue, que é derramado por vocês’”. 
(Lucas 22,19-20). O pão e o vinho eucarísticos se convertem em um 
reflexo do que havia em seu Coração. Jesus é o pão entregue e o 
vinho oferecido. 
 
Por esses gestos de amor e serviço, Jesus indicava a sua aceitação 
da morte cruel por amor à humanidade. 
 
 
 



O Estilo de Jesus 
 
Estamos sendo chamados a identificar-nos com o seu estilo de vida, 
a nos sintonizarmos com os sentimentos de Jesus de tal modo que, 
pouco a pouco, e de maneira imperceptível, vá acontecendo um 
verdadeiro “transplante de coração” até que assumamos o seu modo 
de ser e proceder: “Tenham em vocês os mesmos sentimentos que 
havia em Jesus Cristo”. (Filipenses 2,5). O Espírito nos ensina a 
compreender o seu Coração, a ver as coisas com os seus olhos, a 
sentir como Ele, e a desejar que o mundo seja cada vez mais parecido 
com aquilo com que o Pai sonha (cf. João 14,15-16;21). Queremos 
transmitir aos membros do MEJ (Mejistas) como viver com Jesus e 
segundo seu estilo. 
 
 
Como viver esse chamado? 
 

Nos encontros semanais ou quinzenais oferecemos experiências 
para favorecer a relação pessoal com Jesus através de vivências 
significativas que se abrem ao mundo e aos demais. Todas as 
atividades que se propõem e se desenvolvem (os encontros, 
acampamentos, gincanas, liturgias, atividades artísticas, 
recreativas, de ação social etc.) são para convidar o membro do MEJ 
a entrar nessa relação pessoal com Jesus, a conhecer a sua alegria, 
a sua amizade, e os desafios que Ele propõe. Reconhecemos que o 
mais importante é facilitar-lhes o encontro, o conhecimento e a 
experiência com Jesus. 
 
Em 2009 o Pe. Adolfo Nicolás, então Diretor Geral do MEJ, recordou 
aos jovens da França o que o Papa São João Paulo II disse ao 
Apostolado da Oração no ano de 1985: 
 
“Vocês devem, além disso, esforçar-se por formar cristãos que sejam 
interiormente moldados pela Eucaristia, que tenham a força de 
comprometer-se generosamente mobilizando todas as dimensões das 
suas vidas num espírito de serviço aos irmãos, como o Corpo de Cristo 
oferecido e seu Sangue derramado”.16  
 

Por ocasião do Centenário do MEJ, em agosto de 2015, o Pe. Adolfo 
Nicolás declarou: 
 
“É importante trazer nossos próprios problemas ou realidades para 
que a Eucaristia seja mais real. Quando levamos a nossa realidade à 

                                                           
16 Discurso de João Paulo II, Nº 4 



Eucaristia, a Eucaristia nos transforma e saímos transformados. A 
celebração eucarística é uma transformação. Cada vez que 
celebramos a Eucaristia estamos pedindo a Deus que nos transforme, 
mas como? Naquilo que celebramos está resumido o Evangelho. Vocês 
são parte da Eucaristia e na Eucaristia não há sentimentos negativos, 
ela quer dizer “SIM e dar”. Deus nos dá o pão e o alimento; nós lhe 
oferecemos o pão e o vinho. Deus os transforma e nos oferece, e se dá 
Ele mesmo. Tudo se converte em um intercâmbio de dons. Isso é o que 
aprendemos na Eucaristia: portas e corações abertos. Somos do MEJ 
e o segredo de todos os sacramentos e, portanto, da Eucaristia, está 
na vida cotidiana. Nossa pergunta é: como combinar a nossa vida e a 
Eucaristia? Recordem a palavra: Memorial! Que significa? 
Agradeçamos a Deus porque veio, nos perdoou e mudou a nossa 
memória. É disso que se trata, de uma mudança de memória. Ele 
nos libertou. A missa é um intercâmbio de dons. Recebemos o pão, o 
oferecemos e o recebemos de novo, mas transformado, e é nesse ponto 
que nós somos um dom para os demais. Viver não para obter e ter, 
mas para ser e dar-se aos outros”.  
 
Como isso pode ser possível?  
 
A Eucaristia é uma fonte de inspiração para a vida. A participação 
na Missa, de uma maneira regular, é essencial ao nosso viver 
cotidiano. O que é mais importante é que toda a nossa vida se deixe 
impulsionar por esse dinamismo eucarístico. A Eucaristia é para o 
membro do MEJ uma maneira de viver, em tudo, sempre, em “todas 
as dimensões de sua vida”, “o serviço aos irmãos”. É viver uma vida 
eucarística durante a semana, é “fazer da minha vida uma 
eucaristia”, é “ser eucaristia 24 horas do dia”. É uma espiritualidade 
que nos ensina a acolher e a agradecer o presente da vida, para dá-
la, como consequência, no serviço aos outros.17  
 
Em 2005 o Papa Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude, nos 
ajudou a compreender o sentido profundo dos gestos da Eucaristia: 
 
“O que está acontecendo? Como Jesus pode repartir seu Corpo e seu 
Sangue? Fazendo do pão seu Corpo e  do vinho seu Sangue, 
antecipa a  sua morte, aceita-a no mais íntimo e a transforma numa 
ação de amor. O que a partir do exterior é violência brutal ― a 
crucifixão ―, no interior se transforma num ato de um amor que se 
entrega totalmente. Essa é a transformação substancial que se 
realizou no Cenáculo e que estava destinada a suscitar um processo 
de transformações cujo fim último é a transformação do mundo até 
que Deus seja tudo em todos (cf. 1Co 15, 28). Desde sempre todos os 

                                                           
17 Cf. Pe. Adolfo Nicolás, sj aos membros do MEJ da França em maio de 2009. Revista Oración y 
Servicio Nº 4 Outubro – Dezembro 2009, Roma. 



homens esperam em seu Coração, de algum modo, uma mudança, 
uma transformação do mundo. Este é, agora, o ato central de 
transformação capaz de renovar verdadeiramente o mundo: a 
violência se transforma em amor e, portanto, a morte em vida”.18 
 
 
E o Papa Francisco no Centenário do MEJ nos disse:19  
 
“Ajuda muito pensar na Última Ceia. E aquela palavra que Jesus 
disse quando deu o pão e o vinho, seu Corpo e seu Sangue: ‘Façam 
isto em memória de mim’. A memória de Jesus presente ali; a memória 
de Jesus que, em cada missa, está ali, e ali nos salva! A memória 
desse gesto de Jesus, que depois foi ao horto das oliveiras, para 
começar a sua paixão. A memória de um amor tão grande que deu a 
sua vida por mim! Cada um de nós pode dizer isso.  
A graça da memória, a memória do que Jesus realizou, não é apenas 
um ritual, não é uma cerimônia. Há cerimônias muito bonitas, 
cerimônias militares, culturais... não, não. É outra coisa: é andar ali, 
no Calvário, onde Jesus deu a sua vida por mim. Cada um de nós 
deve dizer isso. É com essa memória, vindo a Jesus, recebendo o 
Corpo e o Sangue de Jesus, que você aprofunda o mistério da 
Eucaristia. "Oh, Padre, quando vou à missa me aborreço...". Mas a 
Missa não é um ritual. Se você deseja aprofundar-se no mistério da 
Eucaristia, lembre-se. O verbo lembrar é belo, porque Paulo disse a 
um dos seus discípulos favoritos – não recordo se a Tito ou a Timóteo, 
era um dos dois, ambos tornados bispos por ele. Lembrem-se de 
Jesus Cristo (cf. 2 Tm 2,8). Quando estou na Missa, é Ele que deu a 
sua vida por mim. E assim se aprofunda o Mistério. E então, quando 
você não vai à Missa, mas vai rezar diante do Tabernáculo, lembre-se 
de que Ele está ali, que deu a sua vida por você. Este foi o 
mandamento que deu Jesus aos seus: ‘Façam isto em memória de 
mim’. Ou seja, cada vez que realizarem esta celebração, lembrem-se 
de mim; cada vez que rezarem diante do Tabernáculo, lembrem-se 
disso. E  não se esqueçam do que São Paulo dizia a seu discípulo, 
também bispo: ‘Lembrem-se de Jesus Cristo!’.” 
 
Concluindo, viver uma espiritualidade eucarística compromete toda 
a vida do cristão. É o grande desafio do MEJ e de todos aqueles que 
assumem seriamente a sua proposta espiritual. É um programa de 
vida ao serviço da transformação do mundo, que se inicia com a 
transformação do nosso próprio coração. 
 

                                                           
18 Papa Bento XVI, na XX JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, em Colônia – Marienfeld, 21 agosto 
de 2005. 
19 Encontro do Papa Francisco com o Movimento Eucarístico Jovem (MEJ). Sala Paulo VI, Sexta-
feira, 7 agosto 2015.    



Viver esta espiritualidade e pedagogia é conseguir ter uma relação 
constante com a Eucaristia e um compromisso com o serviço à Igreja 
e ao mundo. 
 
 
Fundamentos de crescimento humano 
 
Propomos uma pedagogia de crescimento humano que considera o 
contexto familiar, social e eclesial dos membros do MEJ, para que 
sigam desenvolvendo pouco a pouco as suas capacidades, 
habilidades e conhecimentos: 
 
• Que aprendam a trabalhar em equipe, a conhecer-se, a 

expressar-se e a descobrir juntos a vida, com as suas riquezas e 
dificuldades. 

• Que tenham a experiência eclesial como membros ativos, através 
da sua participação nas celebrações, encontros, liturgias etc., que 
são meios para comprometer-se. 

• Que conheçam e compartilhem a Palavra de Deus, a sua vida de 
fé e de Igreja. Cada um segundo a sua própria realidade e a do 
lugar em que se encontram. 

• Que rezem em grupo de maneira regular, descobrindo diferentes 
modos de fazê-lo: pelo oferecimento, a ação de graças, o perdão, 
os cânticos, no silêncio, na Adoração ao Santíssimo, na leitura da 
Palavra de Deus, na partilha da própria vida e no celebrar juntos. 

• Que revejam a própria vida em grupo e de maneira pessoal, para 
poder fazer uma opção de vida (discernimento). 
 

Para alcançar aquilo a que nos propomos 
 
Há práticas necessárias para alcançar aquilo a que nos propomos. 
A participação regular nos encontros é fundamental. Essas práticas 
são comunitárias e pessoais. 
 
Práticas comunitárias: 
 
• Estar integrados ao Plano de Formação e ao Calendário dos 

grupos em nível local, diocesano, nacional e internacional. 
• Encontros entre os Grupo ou Comunidades (paróquias, capelas, 

colégios, escolas etc.) e em acampamentos a nível nacional e 
internacional. 

• Reuniões de grupos acompanhadas por um animador, com idade 
mínima de 16 anos e dois anos de pertença ao Movimento. 

• A oração em comum. 



• As celebrações e os sacramentos. 
• Festa do MEJ: Corpo e Sangue de Cristo, “Corpus Christi”. 
• Celebrar a passagem a uma nova etapa, que assinala a 

maturidade na fé. 
• A leitura da Palavra de Deus. 
• Compartilhar o testemunho da passagem do Senhor em suas 

vidas. 
• Desenvolver a criatividade em jogos e  expressões artísticas. A 

música é particularmente importante para o MEJ. 
• A participação nas atividades e celebrações da Igreja local. 

 
 

Práticas pessoais: 
 
• Conhecer e viver a espiritualidade do Movimento. 
• Assumir a responsabilidade e as tarefas como integrante do MEJ. 
• Aprender a ser uma pessoa de discernimento. 
• Participar nos encontros e atividades formativas. 
• Orar ao estilo do MEJ com os três momentos do dia, usar o 

caderno pessoal e participar das liturgias e sacramentos. 
• Usar a simbologia própria de sua etapa e do Movimento a nível 

nacional. 
 

 
Estruturas e recursos comuns 
 
• As Estruturas de animação e coordenação (Equipes) a nível 

internacional, nacional e local que trabalham em conjunto. 
• Os Manuais e Plano de Formação a nível Nacional e Internacional. 
• Encontros de Formação e Coordenação a nível de continentes, 

regiões e países. 
• O website a nível Internacional e Nacional (Quem somos, notícias, 

documentos, seminários, acampamentos, jornadas, desenhos e 
revistas etc.). 

 
Recursos pedagógicos 
 
A nossa pedagogia é aberta, dinâmica e adaptada à realidade de cada 
Igreja local. Isso fez com que cada país desenvolvesse uma série de 
recursos pedagógicos, disponíveis para a formação e o crescimento 
de seus integrantes. 
 
Há uma base comum com diversidade no conteúdo pedagógico. 
Apresentamos aqui algumas propostas para a animação dos grupos 
e a formação dos animadores (monitores): 



A metodologia prático-experiencial e as suas bases 
 
Na perspectiva metodológica, descrevem-se a seguir alguns meios 
que já foram citados: 
 
A) Encontros locais, nacionais e acampamentos: 
 
Muitos países têm a tradição de um Encontro Nacional20 a cada ano, 
com ampla participação dos membros de todo o país. Esses 
encontros podem ter diversos objetivos: a partilha, a formação, 
vivenciar um retiro, a celebração de um aniversário etc. Costuma-se 
haver regularmente “Acampamentos de Verão”. Todos esses 
encontros estão mesclados pela riqueza cultural de sua região 
(cantos, símbolos, missões, atividades artísticas e formativas etc.). 
Esse tipo de encontro permite viver e renovar a pertença eclesial. 
 
B)  Grupos: 
 
A fé compartilhada por crianças e jovens, com os encontros 
semanais, tem como objetivo fundamental levá-los a descobrir e 
fazer a experiência de Jesus Cristo. Os centros ou núcleos são 
chamados de “grupos” ou “equipes” e, seus integrantes, serão 
chamados “membros do MEJ” ou “mejistas”.21  
 
É no partilhar e viver na Igreja que os membros do MEJ descobrem 
o Deus de Jesus Cristo, que age na própria história pessoal e 
comunitária. Nessa dimensão se aprende a receber e aprende com 
os demais, se comunica algo de si, aprende a relacionar-se e agir 
com os demais, e a estar atento à vida que o rodeia. Aprofundaremos 
alguns desses aspectos: 
 
• Comunicar: trata-se do conviver e compartilhar, é a vivência do 
companheirismo e da amizade. Dessa maneira se descobrem as 
qualidades de cada integrante do grupo e a complementação que 
pode ocorrer entre eles. O membro do MEJ se descobre e descobre o 
outro como alguém diferente e único. Assim pode também encontrar 
seu lugar no grupo e formar equipe com os demais. Para isso, 
aprende a expressar-se por meio da palavra, das dinâmicas, do 
                                                           
20 Em alguns países são chamados Assembleia Nacional. E quanto à periodicidade também variam 
segundo as realidades de cada país ou região, incluindo, além disso, outras atividades que lhes 
ajudam em sua formação. 
21 Decidimos chamá-los “grupos” para evitar a confusão com comunidades de vida cristã, seja qual 
for sua espiritualidade. É parte da intenção de uniformizar os termos, na medida do possível. 
Reconhecemos que há Centros que têm alguns termos fortemente enraizados. É um caminho a 
percorrer que demandará tempo. 



canto e outras modalidades. Com atitudes de respeito, empatia e 
atenção, com os seus irmãos de grupo. Para viver isso, o Movimento 
propõe diversos meios a nível comunitário e pessoal, já mencionados 
mais acima. 
 
• Agir juntos: Compartilhar com os demais permite abrir-se a 
outras perspectivas e aprender a escolher juntos, considerando 
outros modos de ver, pensar e sentir. Essa escolha leva a tomar 
posição e a atuar em equipe, de maneira mais interativa e não 
apenas individual, aprendendo o respeito pelos outros. Aprendem a 
conhecer-se a si mesmos, a viver e compartilhar com outros em 
experiências de comunidade, a formar-se nos valores espirituais e 
de serviço ao mundo. 
 
• Atenção à vida: Busca-se também ensinar os integrantes a 
prestar atenção à vida. Isso tem por finalidade o desenvolvimento de 
competências próprias de compartilhar e descobrir seu lugar no 
grupo, tornando-se corresponsável, juntamente com os demais. 
Cada membro do MEJ, ao responsabilizar-se, é chamado a discernir 
como viver na verdade. Para isso, lhes serão oferecidos alguns 
meios, como a distribuição de responsabilidades e  os 
compromissos. Tudo isso os ajudará a estar atentos ao que 
acontece ao seu redor, para fazer brotar um desejo de compreender 
o que sucede em seu próprio ambiente (as amizades, a família, a 
escola, o bairro, a sociedade e o mundo). 
 
Aos membros do MEJ que atingem a maioridade propõe-se a 
experiência de animar alguma das atividades, assumir um grupo 
como assessor ou formador e são convidados a ter acompanhamento 
espiritual. 
 
C) Reunião de grupo: 
 
Os encontros de grupo precisam ter certa estrutura: 
 
1. Periodicidade semanal ou quinzenal, para que haja um 

processo contínuo em sua formação. 
2. O número ideal de membros de um grupo do MEJ, não 

deve ultrapassar trinta participantes, com a presença de um 
coordenador e assessor encarregado.22  

3. Que a duração do encontro tenha como tempo máximo uma hora 
e meia. 
 

                                                           
22 O ideal é que sejam dois formadores, como já se disse anteriormente. 



 
O desenvolvimento de um encontro de grupo deve considerar: 
 
1) Estabelecer com clareza o objetivo geral e o específico. 
2) Propor nos momentos de um encontro (é optativo e a ordem das 
atividades se adapta às circunstâncias): 
• Oração Inicial (pode haver a oração de oferenda, a intenção da 

Igreja para o mês etc.). 
• Compartilhar a vida. 
• Reflexão à luz da Palavra de Deus. 
• Atividade formativa a partir do tema. 
• Uma dinâmica recreativa. 
• Programar um compromisso semanal ou quinzenal (missão). 
• Avaliar o encontro (para ver se foram atingidos os objetivos). 
• Terminar com um momento celebrativo.23  

3) Conteúdo (de acordo com o tempo, pessoas, lugar): 
A reunião de grupo é uma oportunidade para crescer em 
conhecimento tanto vivencial quanto intelectual de nossa fé, com 
base nos ensinamentos da Igreja. Ir aprendendo a reconhecer a 
pessoa de Jesus, a Palavra de Deus, a Igreja, os Sacramentos, em 
especial os momentos da celebração da Eucaristia, o Espírito de 
Deus que atua em nossa história etc. Procurar fazer com que os 
encontros levem a viver e celebrar a Eucaristia na vida. Os desafios 
da humanidade e da missão da Igreja expressos pelas intenções de 
oração do Papa devem orientar, de maneira regular, os encontros. 
 
Em cada encontro tratam-se temas da vida, postos em relação a 
Deus e aos demais (afetividade, vida espiritual, os sacramentos, 
compromisso social, uso do dinheiro, do tempo livre, família, 
sexualidade, vocação, o sofrimento e a morte etc.). Os gestos, os 
símbolos, o canto, os desenhos, o estudo bíblico, as orações (a 
oração do Oferecimento), vidas de santos etc., são meios que podem 
ajudar a alcançar esse fim, sempre tendo em mente que esses 
encontros não são uma aula de religião. 
 
Algumas sugestões práticas para o modo de trabalhar do 
animador (ou coordenador) no Encontro semanal ou quinzenal 
com seu grupo: 
 

                                                           
23 Em alguns Centros, e de acordo com a etapa das crianças e jovens, é muito propício ter um 
momento de Adoração ao Santíssimo. Pode-se incentivar os pequenos a saudar ou despedir-se do 
Senhor. 



• Antes do encontro: fazer o  planejamento, preparar todo o 
material e  os espaços que serão necessários para o encontro. 
Chegar com antecedência ao local para receber os membros do 
MEJ. Evitar a improvisação. 
 

• Durante o desenrolar do encontro: Fazer todo o possível para que 
durante o encontro se viva na presença de Deus Pai, à escuta de 
Jesus Cristo e na vida do Espírito Santo. Cuidar para que todos 
compartilhem (que o animador não seja o centro). Cuidar para que 
se desenvolvam os conteúdos propostos. Avaliar o encontro, ao seu 
final, junto com os membros do MEJ, para verificar se os objetivos 
foram alcançados e se há algum tema pendente ou alguma proposta 
a ser feita. 
 

• Depois do encontro: deixar tudo em ordem e, em algum momento, 
refletir sobre os aspectos que deverão ser melhorados. 
Será conveniente ter um caderno para anotar os planejamentos de 
reunião. Isso os ajudará na organização de sua atuação semanal ou 
quinzenal, sem cair em repetições monótonas ou improvisações. O 
fato de registrar no caderno o que foi planejado e vivido com os 
adolescentes e os jovens permite corrigir os erros e preparar-se para 
um melhor serviço no encontro seguinte. 
É importante que haja um ambiente são entre os participantes, com 
seus formadores e pessoas que estejam envolvidas com o trabalho. 
Considerar todas as medidas de segurança que ajudem a proteger a 
saúde e integridade dos membros do MEJ. Isso deverá ser 
determinado e preparado com o Coordenador, com base nos 
recursos de que se disponha no local (salão das paróquias, capelas, 
em colégios etc). 
 
D) Etapas de crescimento 
 
Os grupos estarão integrados de acordo com a idade e em relação à 
etapa de crescimento, considerando sua maturidade evolutivo-
psicológica. 
 
Em cada uma das etapas deverão estar presentes quatro dimensões: 

• Acolhimento: a alegria do encontro, a brincadeira, a festa. 
• Formação: conhecimento de Jesus e do mundo, aprendizado 

da oração e de outro tipo de experiências para crescer na fé e como 
pessoa. 

• Missão: a vida eucarística e o serviço. 



• Celebração: celebrar a vida com Jesus, através da Eucaristia e 
dos sacramentos. As liturgias serão adaptadas de acordo com a 
idade. 
 
O MEJ se constitui num processo que tem início na adolescência e 
termina na juventude, aos 25 anos.24 Não é para toda a vida. O 
Movimento prepara os seus integrantes para servir no mundo e na 
Igreja, tomando parte em diferentes instâncias eclesiais. Eles terão 
como proposta futura a participação na Rede Mundial de Oração do 
Papa (Apostolado da Oração). Assim poderão dar continuidade à sua 
missão de ser um cristão comprometido, compartilhando a mesma 
espiritualidade. 
 
É importante destacar que a passagem de uma para outra etapa 
costuma ser assinalada por uma celebração especial, com a entrega 
de um símbolo, que marca um passo a mais no compromisso do 
adolescente ou do jovem com Cristo e com a Igreja. O número e os 
limites das etapas variam de um país para outro. Em geral, pode-se 
dizer que as etapas se referem a três “momentos eucarísticos” que 
apontam para seus objetivos gerais: 
• Os pequenos: aprendem a receber a vida como um dom de Deus. 
• Os adolescentes: aprendem a acolher e  assumir a  vida, 

apropriando-se dela e  buscando caminhos que os levem a viver ao 
“estilo de Jesus”. 
• Os jovens: aprendem a oferecer e a entregar a vida. 

 
Cada momento estará determinado pela etapa pessoal de formação 
do membro do MEJ. A seguir, apresenta-se em um quadro geral a 
denominação das etapas em alguns países e a idade a que 
correspondem. 
 
Alguns países de língua espanhola (América Latina e Espanha) têm 
5 ou 6 etapas: 

• Amigos de Jesus (6 - 7 anos) 
• Esperança (8 - 9 anos) 
• Discípulos (10 - 11 anos) 
• Testemunhas (12 - 13 anos) 
• Apostólicos (14 - 18 anos) 
• Jovens pelo Reino (de 18 anos em diante). 

 

                                                           

24 Em alguns Centros, e de acordo com a etapa das crianças e jovens, é muito propício ter um 
momento de Adoração ao Santíssimo. Pode-se incentivar os pequenos a saudar ou despedir-se do 
Senhor. 



Para certos países de língua francesa25 são 5 etapas: 
• Fogo Novo (7 - 10 anos) 
• Jovens Testemunhas (10 - 13 anos) 
• Testemunhas Hoje (12 - 15 anos) 
• Equipe Esperança (15 - 18 anos) 
• Equipe MAGIS (18 - 25 anos)26  

 
Na Itália e no Paraguai existem 4 etapas: 

• Grupo Emaús (8 - 10 anos) 
• Jovens Novos (11 - 13 anos) 
• Comunidade 14 (14 - 17 anos) 
• Pré-testemunhas (18 - 23 anos)27  

 
Em alguns países de língua portuguesa existem 3 etapas:28  

• Grupo Sementes (9 - 12 anos) 
• Grupo Gente Nova (13 - 15 anos) 
• Grupo Fogo Novo (16 anos em adiante) 

 
É importante que nessas equipes se viva e se cresça humanamente 
em todas as suas dimensões, aprendendo a ser fonte de vida para o 
outro, para a comunidade de que participam e para a Igreja 
Universal. 
 
Pode-se também descrever essa pedagogia como fazer a “Experiência 
de Emaús”. Ao modo dos discípulos, como nos relata Lucas 24,13-
25, o membro do MEJ é convidado a aproximar-se de Jesus, com 
quem faz uma revisão ou reinterpretação dos fatos, escuta a 
Escritura, compartilha o Pão, e é enviado a anunciar a Boa Nova. 
 
No MEJ, por meio desses eixos de seguimento e vivências se 
acompanha o adolescente e o jovem, para que chegue a ser “pessoa 
Eucarística”. 
 

                                                           
25 França, Canadá, Haiti e Líbano, para nomear alguns. Na França incluem-se jovens universitários 
das equipes MAGIS, que têm entre 18 e 25 anos (http://www.equipesmagis.fr/). 
26 Em francês são conhecidos como: Feu Nouveau (Fnou), Jeunes Témoins (JT), Témoins 
Aujourd’hui (TA), Equipe Espérance (ES) e Equipe MAGIS, respectivamente. 
27 Em italiano são chamados Gruppi Emmaus (GE), Ragazzi Nuovi (RN), Comunità 14 (C 14) e Pre-
testimoni (pre-T), respectivamente. 
28 No Brasil foram conhecidos como: Grupo Semente, Grupo Gente Nova e Grupo Fogo Novo, 
respectivamente. Depois do 3º Encontro Nacional do MEJ, em 2015, optou-se por apenas 2 etapas 
– de 10 a 16 anos e de 17 a 25 anos. A seguir, são convidados a participar de uma equipe de 
animadores e a formar uma Comunidade da Rede Mundial de Oração do Papa.  
Em Angola existem duas etapas: de 6 à 15 anos Crianças da Eucaristia, e acima Movimento Eucarístico 
Juvenil propriamente dito. 

http://www.equipesmagis.fr/


E) A Oração no MEJ 
 
As características próprias da oração no Movimento têm as suas 
raízes na tradição espiritual da Rede Mundial de Oração do Papa 
(AO). O objetivo é ajudar o membro do MEJ a viver numa relação de 
amizade permanente com Jesus, para encontrá-lo em todas as 
coisas. A oração partirá da vivência diária, e deve, por sua vez, estar 
ancorada na Palavra de Deus e orientada a ajudar o mejista a 
converter-se em apóstolo a serviço do mundo e da Igreja. 
 
Embora toda a vida do membro do MEJ deve ser resposta ao 
chamado de Jesus, pedagogicamente se insiste na vivência de três 
momentos especiais: os três momentos do dia. Em cada um deles 
se faz uma pausa, para conversar a sós com o grande Amigo. 
 
 
 
 
 
Os 3 momentos de oração propostos para o MEJ 
 
1) Com Jesus pela manhã (primeiro momento): 
 
O Oferecimento do dia ao Senhor nos dispõe a entrar na dinâmica 
da vida eucarística. Quer dizer oferecer a nossa vida ao Senhor e ser 
dóceis ao seu Espírito, para viver com Ele segundo o seu estilo de 
vida e estar disponíveis à sua missão durante o dia. Para reconhecer 
o Espírito do Senhor com o qual desejamos nos sintonizar, 
recomendamos meditar o Evangelho cada dia. Esse oferecimento se 
torna real nos desafios da humanidade e da missão da Igreja que o 
Papa nos confia a cada mês. Por isso neste oferecimento pedimos ao 
Espírito Santo que abra o nosso Coração às necessidades do mundo 
e da Igreja expressas nas intenções do Papa. O membro do MEJ 
oferece as suas orações, palavras, ações, sacrifícios, tudo o que lhe 
cabe fazer e viver. Esse oferecimento pode ser feito a partir de 
alguma oração já escrita ou aprendida, ou com as próprias 
palavras. Por exemplo: “Aqui estou, Senhor, pode contar comigo 
para colaborar na missão que o Pai te confia”. 
 
2) Com Jesus durante o dia (segundo momento): 
 
Trata-se de um Encontro breve com Jesus, quer esteja a  
caminho ou em repouso, em casa, no colégio ou no trabalho, para 
verificar a disponibilidade e colaboração com Ele. É um momento 
em que nos conectamos e ajustamos com o Senhor e a sua missão, 
em atitude de discernimento. Perguntando-nos, por exemplo: “O que 
fiz por Cristo? O que faço por Cristo? Que farei por Cristo?”. 
 



3) Com Jesus à noite (terceiro momento): 
 

É a Revisão do dia ou a pausa; é o momento de reconhecer a 
passagem de Deus por nossa vida. Trata-se de estarmos vigilantes, 
atentos ao que sucede em nosso coração e de que maneira nos 
deixamos impregnar pelos critérios de Jesus. 

Para realizar o terceiro momento será muito útil ter em casa um 
“lugar santo”, um “espaço de oração” para o encontro com Jesus. É 
recomendável nos colocarmos diante de uma imagem, uma vela, um 
crucifixo etc., e assumir posturas corporais que favoreçam esse 
momento. Assim se facilitará o recolhimento necessário para estar 
conectado com o Senhor. 
 
Para o terceiro momento seguem-se três passos: 

Graças – Reconhecer tudo o que me abre à vida, à alegria, à paz, e 
dar graças por aquilo que o Senhor realizou em mim nesse dia. 

Perdão – Constatar, sem julgar-se, tudo o que não trouxe vida 
durante o dia. Pedir perdão pela resistência, pelos obstáculos 
durante o agir. Pedir que, em sua misericórdia, o Senhor transforme 
seu coração. 

Amanhã – À luz do reconhecido e constatado no dia, como passagem 
do Senhor em minha vida e dos obstáculos, voltar o olhar para o dia 
de amanhã com o objetivo de vivê-lo com maior liberdade interior e 
docilidade ao Espírito. Pedir ajuda ou fazer um propósito, para viver 
o dia seguinte mais unido a Jesus. Escrever no caderno pessoal a 
sua revisão de vida com o Senhor. 
 
F) O caderno pessoal 
 
É uma ferramenta que ajuda a fazer memória, recordar o encontro 
com Deus e com os demais. Nele se registra o processo pessoal que 
ajuda a rever a própria história de salvação, a passagem de Deus na 
própria vida. Essa prática nos dispõe e orienta a discernir a sua 
vontade. É importante que cada integrante tenha e use o seu 
caderno pessoal. Não é um simples diário de vida, nem tampouco 
um espaço de mero «desabafo». 
 

O que anotar? 
 
O Caderno ajuda especialmente a registrar a revisão do dia que se 
realiza no terceiro momento. Esse exercício constitui o fundamento 



para o discernimento, para sentir e reconhecer a voz do Senhor em 
nossa vida e decidir segui-lo. 
 
Quando se ouve e se segue o Senhor, percebem-se sentimentos, 
movimentos, inclinações, inquietudes e pensamentos interiores. 
Prestando atenção, se descobrirá a origem dos efeitos produzidos em 
cada um: seja porque abrem à vida ou porque fecham e conduzem à 
desolação. O discernimento é o que permite reconhecer o que está 
por trás dos movimentos interiores, porque abrem à vida ou 
conduzem à morte (Dt 30), quer dizer, vêm do Espírito do Senhor ou 
são influenciados pelo Adversário, o “inimigo da natureza humana”. 
Escolher o caminho de Jesus é  um caminho de liberdade. O 
discernimento é uma disposição interior ao Espírito do Senhor que 
se aprende na prática. 
 
São essas percepções e reações, lutas e escolhas o que se anota no 
Caderno Pessoal, para ajudar a expressá-las e discerni-las. Alguns 
o utilizarão escrevendo diretamente as suas orações ao Senhor, 
outros talvez anotem os nomes das pessoas através das quais Deus 
lhes vai falando. 
 
6. Nossa estrutura: os papéis e perfis29 
 
O Adolescente e o Jovem do MEJ 
 
Quem é 

• O adolescente, o jovem, entre 10 e 25 anos, que está atraído 
pelo MEJ e deseja viver ao “estilo de Jesus”. 
 
O que vive 

• Conhece e estabelece uma amizade com Jesus, através da 
meditação do Evangelho, para viver como Ele. 

• Integra modos, sinais e a espiritualidade do Movimento. 
• Aprende a comunicar-se com Jesus através da oração. 
• Deseja viver, celebrar e ter vida eucarística. 
• Compromete-se com ações concretas ao serviço da missão da 

Igreja na sociedade. 
• Compartilha o que vive com a sua equipe, centro ou 

comunidade. 

                                                           
29 Nos documentos oficiais contamos com as “Características Evolutivas das Crianças e Jovens” do 
Manual de Formação do MEJ Chile, dezembro de 2012. É uma referência que nos ajudará a 
compreender melhor as crianças e jovens. É importante considerar, no momento de incluir uma 
referência evolutiva em seus países, que a antropologia que a sustenta esteja de acordo com a 
visão do ser humano que tem a Igreja. 



• Vive seu caminho de iniciação aos sacramentos (Batismo, 
Primeira Comunhão, Confirmação) 

 
 
O coordenador (animador, formador ou responsável) 
 
Quem é 

• É um jovem de discernimento, acompanhado pelo Assessor 
adulto. Uma vez confirmado, recebe essa tarefa como missão. 

• Uma pessoa de oração, serviço criativo, que busca viver em 
tudo ao “estilo de Jesus”. 

• Tem idade mínima de 16 anos e experiência mínima de 2 anos 
no Movimento, de acordo com a realidade do seu país. 

• Possui qualidades para acompanhar o grupo: alegre, generoso, 
próximo, disponibilidade de tempo. 

• Conta com conhecimentos básicos que lhe permitem 
acompanhar outros: Bíblia, Catecismo, Sacramentos, Eucaristia (a 
instituição por Jesus, a estrutura da missa, os elementos e os 
tempos litúrgicos, entre outros), Igreja (diocese, paróquia, capela 
etc.). 

• É responsável por sua formação como animador, participando 
das instâncias formativas (cursos, retiros, seminários, 
acampamentos, encontros etc.) que o ajudem a crescer em sua vida 
cristã e em sua amizade pessoal com Jesus. 

• Ser capaz de trabalhar em equipe. 
 
O que faz 

• Trabalha diretamente com os adolescentes ou os jovens, 
refletindo para eles o carinho de Jesus. 

• Prepara o encontro de acordo com as linhas de planejamento 
e o conduz (ou colabora com quem o conduz). 

• Conversa pessoalmente com cada integrante de seu grupo, para 
conhecê-los. 

• Ilumina a equipe a partir da Palavra de Deus. 
• Ajuda a celebrar o vivido no encontro. 
• Facilita a comunhão no interior do grupo. 
• Participa da equipe de coordenação e  mantém contato 

permanente com o Assessor Espiritual e o Dirigente Espiritual. 
• Promove a Intenção Mensal do Papa, e o Dia Mundial de 

Oração (primeira sexta-feira do mês). 
• Conhece as orientações da paróquia e colégios sobre o uso do 

local, seus horários etc., preparando ambientes saudáveis e seguros. 



• Participa em retiros espirituais, para aprofundar sua vida de fé 
e sacramental. 
 
O Assessor Adulto 
 
Quem é 
• Um adulto leigo ou religioso, com experiência eclesial. Que tenha 
experiência em acompanhar grupos ou comunidades. 
• Uma pessoa de confiança da instituição (Paróquia, Colégio, Escola 
etc.).  
• Que tenha ao menos dois anos de participação no Movimento.30  
• Uma pessoa de oração, de serviço e criativa, que viva de acordo 
com o Evangelho. 
 
O que faz 

• É o responsável pelo acompanhamento da coordenação de seu 
grupo. 

• Tem como responsabilidade ajudar no Planejamento Anual. Cuida 
para que se cumpram os objetivos. 

• Ajuda a escolher, em comunhão com coordenadores e os dirigentes 
espirituais do MEJ, os novos coordenadores, cuidando para que 
recebam a adequada formação. 

• Ajuda nas atividades e reuniões com a Equipe da Coordenação. 
• Acompanha, anima e motiva a Equipe de Coordenadores. 
• Ajuda a estabelecer uma ponte com o resto do Movimento e com as 

atividades nacionais ou regionais. Também com o local onde se 
encontram (paróquia, colégios, etc.) e com a Diocese.31  

• Participa das instâncias ou eventos nacionais convocados pela Sede 
Nacional. 

• Mantém contato com a Sede Nacional, com a finalidade de estar 
informado sobre as orientações e decisões a nível tanto nacional 
como internacional. 

• É de sua responsabilidade zelar por um ambiente sadio, o que 
implica estar atento em proteger os membros do MEJ contra 
qualquer tipo de conflito. Estará informado das normas políticas e 
dos documentos determinados pela Diocese, Paróquia, Colégio etc. 
Trabalhará essas regras com a coordenação, para que haja uma boa 
compreensão e organização. Informará ao Articulador ou Diretor 
Nacional como está cuidando do Grupo. 

                                                           
30 É ideal que o Assessor Adulto a ser designado pelo responsável da Pastoral (Pároco, Diretor de 
Pastoral de um colégio ou escola), conheça e participe do MEJ; contudo, será levada em conta sua 
capacidade de liderança, condução e acompanhamento. 
31 É muito importante manter uma comunicação e participação com o grupo da Rede Mundial de 
Oração do Papa (AO), no caso de já existir um responsável na Diocese. 



• Faz parte de uma comunidade da Rede Mundial de Oração do Papa. 
 
 
O Diretor Nacional 
 
Quem é 
• É um sacerdote, um religioso(a) ou leigo(a) nomeado para dirigir 
o Movimento. É nomeado pelo Diretor Internacional. Em algumas 
Dioceses o Bispo pode nomear um Diretor Espiritual Diocesano. 
Quando isso acontece, deve haver uma comunicação e articulação 
com o Diretor Nacional, para manter a união, a espiritualidade e as 
linhas de trabalho propostas para o Movimento. Em muitos lugares 
costuma ser o mesmo que atua como Diretor Nacional da Rede 
Mundial de Oração do Papa. 
 
No artigo 9º dos Estatutos da Rede Mundial de Oração do Papa 
(RMOP) está definido que “o Diretor Nacional ou Regional da RMOP 
tem competência também sobre o MEJ, seu braço jovem. Em alguns 
países, por razões históricas ou eclesiais, pode haver um Diretor 
Nacional do MEJ diferente do diretor da RMOP. Nesse caso estará 
em relação direta com o Diretor Internacional”. 
 
Quando não for possível nomear um Diretor Nacional ou Regional 
do MEJ, o Diretor Internacional poderá nomear um Coordenador 
Nacional. O critério é a disponibilidade de tempo para a missão. 
 

• É uma pessoa de oração e  de amizade cordial com Jesus, 
com profundo espírito eucarístico e eclesial, compenetrado da 
espiritualidade do Movimento e  conhecedor de sua história. Há de 
ser prestativo e  próximo, ter carinho e empatia com os adolescentes 
e jovens. 

• Com conhecimentos de organização pastoral, administrativa e 
de gestão. Que conte com conhecimentos teológicos, que seja capaz 
de trabalhar em equipe e de valorizar seus colaboradores. 
 
O que faz 

• É o principal responsável e cabeça visível do Movimento. 
• Faz parte da Equipe Nacional e a acompanha. 
• Visita os Centros para conhecer seus integrantes, partilhar 

momentos de celebração Litúrgica e de Formação. 
• Promove, organiza e difunde o Movimento nas Dioceses. 
• Nomeia os integrantes da Equipe Nacional e os reúne 

periodicamente. 



• Anima a participar nas atividades internacionais e nacionais. 
Participa das reuniões continentais ou regionais dos Diretores 
Nacionais. 

• É responsável pelo desenvolvimento e sustentabilidade 
econômica da Sede Nacional. 

• Mantém comunicação com o Escritório Internacional e o 
Coordenador Continental. 

• É responsável por promover e verificar que haja um ambiente 
sadio, tanto na Sede Nacional como nos Grupos. O mais provável é 
que dioceses, colégios católicos, privados ou públicos, tenham suas 
normas e documentos sobre esse tema. Deverá cuidar para que os 
Coordenadores e Animadores dos Grupos estejam informados e 
apliquem essas regras. Seria muito conveniente que se tivesse uma 
regra mínima comum, assegurando o que há de próprio em cada 
diocese e instituição religiosa ou privada. 
 
O Assessor Espiritual 
 
Quem é 

• Pessoa de profunda vida espiritual (religioso/a, leigo/a ou 
sacerdote) nomeada pela instituição (diocese, paróquias, colégios). 

• Tenha formação específica para esse serviço. 
• Conheça a espiritualidade do MEJ.32  

 
Que faz 

• Acompanha e anima os Animadores dos Grupos e Coordenações 
diocesanas. 

• Ora pelas pessoas que assessora. 
• Ajuda a ver em perspectiva o Movimento e a Igreja. 
• Colabora nas liturgias e celebrações. 
• Cuida dos fins espirituais do MEJ. 
• É responsável por assegurar um ambiente sadio. 

 
A Equipe Nacional 
 
Quem é 

• Uma equipe de jovens e/ou adultos voluntárias, idôneos, que 
tenham vivido um processo no MEJ, nomeados pelo Diretor 
Nacional para acompanhá-lo em seu trabalho.33  

                                                           
32 É importante fazer-lhe uma apresentação da espiritualidade do MEJ, das diferentes etapas, do 
modo de celebrar as liturgias e Eucaristias, entre outros temas importantes. A finalidade é ajudá-
lo a integrar-se. 
33 Em alguns países a modalidade das Equipes Nacionais variará de acordo com sua forma de 
organizar-se. O mais importante é que o Diretor Nacional conte com uma ou várias equipes para 



• Algumas Equipes Nacionais contam em seus escritórios com 
pessoas contratadas, seja em tempo integral ou parcial. Elas estão 
sob a responsabilidade do Diretor Nacional. 
 
O que faz 

• Está a serviço de todos os Grupos de MEJ do país. 
• Elabora o material pastoral necessário para os encontros, 

retiros, cursos e  a campamentos. 
• Organiza os Encontros Nacionais e Encontros de 

Coordenadores. 
• Ajuda na reflexão e no discernimento sobre o plano pastoral 

e estratégico anual ou de um período estabelecido.34  
• Anima, acompanha e visita os Grupos. 
• Ocupa-se de conhecer e apoiar o cumprimento das normas para 

um ambiente sadio na Sede Nacional, bem como em todas as 
atividades em que esteja presente. 
 
Equipe de Serviço e Apoio 
 
Quem é: 

• É uma equipe de adultos (ex-mejistas, pais de família, 
membros do MEJ que são maiores de 25 anos e que desejam 
continuar a serviço do MEJ), que não podem continuar 
comprometidos de forma frequente por motivo de trabalho, 
estudo, família ou outras razões. Idealmente, que tenham passado 
por todas as etapas, e  que em seu coração haja uma grande 
identificação com o Movimento. Serão convidados a participar 
dessas equipes pelo responsável do Grupo, pelo Assessor Espiritual 
ou pelo Diretor Nacional, caso se trate de equipe do Escritório 
Nacional. 
 
O que faz: 

• Nos acampamentos, apoia nos diversos serviços: cozinha, 
transporte, sustentação financeira, captação de recursos etc. 

• Acompanha as atividades de: saídas, excursões, retiros, 
encontros, entre outras experiências. 

• Tem disponibilidade para dar sua opinião, quando solicitado 
pelo Conselho local ou nacional, com a finalidade de iluminar um 
discernimento, pedir opinião etc. 

                                                           
apoiar-se na condução do MEJ (por exemplo, equipe econômica, de retiro, de formação, de 
comunicação, de animação, de acampamentos etc.). 
34 Em alguns países elaboram-se lemas que permitem orientar o trabalho do ano. Recomenda-se 
estar informados sobre a pastoral de jovens da Igreja local. 



• Mantém encontros com o Coordenador do Grupo ou o Diretor 
Nacional, de acordo com as necessidades. 

• Oferece a possibilidade de que a Equipe de Serviço e Apoio se 
transforme em uma comunidade da Rede Mundial de Oração do 
Papa, por ser a continuação natural do processo vivido no MEJ, ao 
ter uma proposta espiritual e pedagógica para os jovens adultos, 
com uma opção vocacional de vida cristã mais profunda. 
 
 
O Coordenador Continental da RMOP e do MEJ   
 

• É nomeado pelo Presidente dos Provinciais Jesuítas35 da 
Região, com base em uma proposta e em articulação com o Diretor 
Internacional. 

• É ele o encarregado de coordenar e articular os aspectos 
comuns do MEJ no Continente, e facilitar a comunicação entre os 
Diretores Nacionais. Apoia o Diretor Internacional para seu 
continente e trabalha em relação estreita com o Escritório 
Internacional. 

 
 
O Diretor Internacional 
 

• É o responsável por levar adiante a condução, a orientação, 
o impulso, a vitalidade e  a  espiritualidade da Rede Mundial de 
Oração do Papa (AO) e  do Movimento Eucarístico Jovem. É um 
sacerdote jesuíta nomeado pelo Santo Padre com base em uma 
proposta do Superior Geral da Companhia de Jesus.36 

• É quem nomeia os Diretores Nacionais e os apresenta às 
Conferências Episcopais para sua aprovação. Nomeia também os 
Coordenadores Nacionais de referência para a Conferência do 
Episcopado de seu país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 A RMOP e seu braço jovem, o MEJ, é uma obra do Vaticano e está aos cuidados da Companhia 
de Jesus, o que resulta no aproveitamento da estrutura existente na Companhia para apoiar esta 
obra. Um Provincial é um jesuíta que exerce o cargo de Superior em uma Província. Um continente 
se divide em regiões e em cada uma delas se nomeia um Presidente de Província. 
36 Cf. Carta do Papa Francisco a todos os seus irmãos bispos, com data de 7 de julho de 2016. 



7. Passos para a criação de um Grupo do MEJ37 
 
1. Contar com a aprovação do Pároco, ou do Diretor do Colégio ou 

do Responsável Pastoral, entre outros. 
2. Entrar em contato com a Sede Nacional do MEJ ou da Rede 

Mundial de Oração do país para aprovar e oficializar o processo 
de criação do Grupo. Caso não haja uma Sede Nacional, deve-se 
contatar o Escritório Internacional do MEJ, em Roma. 

3. Apresentar o Movimento aos interessados (jovens, adultos, 
pastoral de jovens, professores, alunos etc.). 

4. Formar uma Equipe de Coordenadores que cumprirá o papel 
de Coordenação do Grupo com o apoio do Assessor Adulto. 

5. Selecionar e formar os Coordenadores, de acordo com o perfil 
mencionado acima. 

6. Definir as etapas com que vão trabalhar. 
7. Formar a Equipe de Coordenadores com cursos de formação 

integral, espiritualidade do MEJ, perfil do coordenador, 
metodologia e planejamento, entre outros.  

8. Com base nos documentos oficiais do MEJ e do Plano de 
Formação, criar o planejamento semestral ou anual do Grupo 
(sua divulgação, o local e  a  hora dos encontros semanais e 
quinzenais, datas especiais de missas, acampamentos, 
avaliações, gincanas etc.). 

9. Convocar os futuros integrantes. 
10. Inaugurar o Grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Será importante que o Coordenador do Centro, assim como o máximo de Formadores, possa 
conhecer outros Centros MEJ para saber como funcionam, quais os passos que deram para criar o 
Centro, a forma de planejar os encontros e atividades etc. É importante criar instâncias de apoio 
entre os Centros mais próximos. 



8. A cruz e a logomarca internacional 
 
Significado da cruz 
 
É ela o símbolo dos cristãos, que nos recorda 
Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado 
por nós e pela humanidade. 
 
Ao centro de nossa cruz temos dois símbolos: a 
hóstia, que nos recorda o amor de Cristo, que 
vem a nós e se dá a nós em cada Eucaristia, e o 
Coração, símbolo de seu amor e sua amizade, 
que encontramos no MEJ. 
 
Quando o jovem trouxer sobre si essa cruz, deve lembrar-se de que 
traz o sinal de Cristo ressuscitado que o ama, que dá sua vida por 
ele e que o convida a ser sua testemunha na vida diária. 
 

Significado da logomarca 
 

 
 
Na logo se encontra ao centro um pão eucarístico com uma cruz, 
que representa Jesus Eucarístico. Cinco figuras rodeiam o pão 
eucarístico e representam os continentes. Ao lado, a sigla MEJ e seu 
significado em sua versão horizontal e vertical. “Já estou chegando 
e batendo à porta e chamo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, 
eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo” (Apocalipse 3, 
20).  
 
 
 
 
 
 



9. Em que países estamos? 

O MEJ se encontra nos cinco continentes, e nos seguintes países:38  
 
África: Egito, Burkina Fasso, Costa do Marfim, Togo, Benin, Mali, 
Gabão, Angola, Etiópia, República Democrática do Congo, Congo 
(Brazzavile), Camarões, Chade, Quênia, Uganda, Burundi, Ruanda, 
Moçambique, Ilhas Maurício, Madagascar, Nigéria (21 países). 
Oriente Médio: Líbano, Síria (2 países) 

     Ásia: Índia, Nepal, Filipinas, Taiwan, Vietnã, China (Hong Kong), 
Timor Leste, Indonésia (8 países). 
América: Argentina, Uruguai, Brasil, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Haiti, México, Equador, Costa Rica, Peru, Colômbia, 
Paraguai, Bolívia, El Salvador (15 países). 
Europa: Albânia, Bélgica, França, Polônia, Luxemburgo, Itália, 
Bielorrússia, Espanha, Malta, Portugal (10 países) 
Oceania: Austrália, Taiti, Nova Caledônia (3 países). 
 
59 países – 1.600.000 crianças, adolescentes e jovens 
 
O website internacional: www.mej.network | www.oraciondelpapa.net 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
38 Informação atualizada em setembro de 2017. Alguns países podem não ter sido citados, por 
estar o MEJ em processo de criação ou porque ainda não se teve notícia deles. 

http://www.oraciondelpapa.net/


10. Imagens de nossos patronos e pessoas mencionadas no 

Manual  

 

São Francisco Xavier 

 
 
Patrono da Rede Mundial de Oração do Papa e do MEJ. Foi por 
ocasião da festa de São Francisco Xavier, jesuíta, a 3 de dezembro 
de 1844, que teve início o Apostolado da Oração. 
 
Santa Teresinha do Menino Jesus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Thérèse de Lisieux participou do Apostolado da Oração desde os 12 
anos. Documento de sua inscrição. 
 
Papa Pio IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pe. Enrique Ramière, SJ 
 

 
Papa Pio X 

 
Papa Bento XV 

 
 
 



Pe. Wlodimir Ledochowski, sj 
 

 
 
Pe. Juan Bautista Janssens, sj 

 
Papa João XXIII 

 
 
 
 
 



Papa João Paulo II 

 
Bento XVI 

 

Papa Francisco 

 
 
 
 
 
 



Uma obra pontifícia a cargo da Companhia de Jesus 
 
Pe. Peter Hans Kolvenbach, SJ – Superior Geral da Companhia 
de Jesus. Diretor Geral do Apostolado da Oração (1983-2008) 
 

 
 
Pe. Adolfo Nicolás, SJ – Superior Geral da Companhia de Jesus 
Diretor Geral do Apostolado da Oração (2008-2016) 

 
 
Desde 2016 O Diretor Internacional é um Jesuita nombrado por el Papa 
 
Pe. Arturo Sosa, SJ – Superior Geral da Companhia de Jesus 
 

  



  
11.  Vocabulário 
As mesmas realidades podem ter diferentes nomes, de acordo com o 
país 
 
Mejista, Mejino ou Mejiano 
Comunidade, Centro ou Grupo 
Equipe  
Animador, monitor, guia, formador, assessor 
Formador ou Coordenador ou Responsável da Comunidade ou 
Grupo 
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