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Qual é o impacto dessas palavras no seu coração?

●

Alguma vez você já se perguntou: estou sendo aquilo que 

devo ser?

●	

Agora, neste exato momento em que você lê essas 

palavras, você está sendo quem você deve ser?

●	

Que tipo de influência você está sendo na sua casa, 

escola, trabalho, comunidade?

Se essas perguntas mexeram com você, te incomodaram, 

então fará sentido você ler este e-book! Esse e-book foi 

escrito para jovens insatisfeitos!

Jovens insatisfeitos

https://www.youtube.com/watch?v=5Oyt_3qxPW0
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IN
SATI
SFE

ITOs

... em viver apenas em função dos 
próprios projetos pessoais de vida;

... com um cristianismo do “pode ou não 
pode”, “isso é certo ou errado”;

... em olhar a realidade social que vive-
mos se sentindo inútil, impotente;

... em passar essa vida sem deixar uma 
marca de transformação.
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Porém, não basta sermos insatisfeitos: é preciso sabermos 

canalizar nossas insatisfações! Sabemos que muitos fazem 

isso de forma errada: buscam satisfações nos vícios, prazeres 

momentâneos, apegos desordenados às pessoas, a si 

mesmos, às coisas etc., e o vazio só vai aumentando.

A pergunta é: o que devemos fazer para saciar - de verdade - 

a insatisfação que trazemos? 

Leia novamente: “Jovens se vocês forem o que devem ser, 

incendiarão o mundo!”
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Eis a chave: ser aquilo que eu devo ser! 

E o que eu devo ser não é aquilo que eu gostaria de ser 

ou aquilo que os outros gostariam que eu fosse, mas, 

simplesmente, aquilo que, desde a eternidade, Deus me 

criou para ser!

E Deus me criou em vista de um propósito único, 

irrepetível, que Ele com carinho sonhou, desejou, e 

que apenas eu serei capaz de realizar! 

Eu sou único
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Ninguém que já tenha existido antes de mim, nos últimos 

milhares de anos, nem que existirá, até o fim dos tempos, 

será como eu ou terá um propósito igual ao meu! 

O simples fato de ser quem eu sou já é um milagre 

extraordinário, uma obra prima do Criador!

É justamente isso o que a Bíblia quer nos revelar quando 

diz: “Eu te conheço pelo nome”¹. O nome com que Deus me 

chama não é Leandro! Existem milhares de “Leandros” por 

aí, um diferente do outro. Nome, biblicamente falando, 

significa: Identidade e Missão.

Como Deus  te chama?
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Quem eu sou diante de Deus. Deus me conhece em 

profundidade! Conhece meu caráter, minha personalidade, 

meus dons, minhas distorções, as luzes e sombras que trago. 

Ele não olha minhas aparências, como os homens, mas o 

profundo do meu coração².  Aquilo que ninguém sabe de 

mim, talvez nem eu mesmo, Deus conhece, pois é meu 

Criador. Eu sou único e irrepetível para Ele.

identidade
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O que devo realizar. Em nosso nome também está inserida 

nossa missão, o projeto e o propósito que desde sempre 

Deus pensou e preparou para que eu pudesse cumprir. 

Essa missão, assim como minha identidade, é única e 

intransferível. Ela foi pensada apenas para mim, se eu não 

a realizar, ninguém poderá fazê-la em meu lugar! É por isso 

que muitas vezes nas escrituras Deus muda o nome das 

pessoas, para significar que, a partir de agora, elas terão uma 

nova missão³.

missão
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Então, como não se comover e se emocionar ao escutar a 

voz do Senhor que diz:

“O teu nome está gravado nas palmas de minhas mãos”.

(Is 49,16) 

“Alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus”. 

(Lc 10,20)

É no coração amoroso de Deus que encontraremos aquilo 

que devemos ser neste mundo: nossa Identidade; e o que 

devemos fazer: nossa Missão!

Identidade é saber “quem” eu sou!
Missão é saber “pra quê” eu existo!



13

É impressionante como nosso nome tem um sentido tão 

profundo para Deus. Por isso, podemos dizer que quando 

descobrimos o nome pelo qual somos conhecidos por Ele 

(nossa identidade e missão), o que na verdade estamos 

descobrindo é nosso sentido de vida, o que justificará nossa 

breve existência neste mundo. 

E é sobre isso que desejo falar com você agora! 

‘ Você já descobriu o sentido da sua vida?
 
 Quem você é diante de Deus?

 E o que você é chamado a fazer nesta vida?

Identidade e Missão = Encontrar o sentido da vida

Tomando a
Direção correta
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É incrível como muitos jovens nunca se perguntaram 

sobre o sentido da própria vida! Eu mesmo já questionei 

vários universitários sobre isso, e muitos deles não foram 

capazes de responder, nem sequer haviam pensado sobre 

isso! Estamos tão mergulhados neste mundo frenético que 

não temos mais tempo para refletir sobre as questões mais 

importantes da nossa existência!

Contudo, “jovens, se vocês forem o que devem ser, 

incendiarão o mundo”. 

Só incendiaremos o mundo quando descobrirmos o sentido 

das nossas vidas!
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Eu não tenho dúvida nenhuma que o jovem que mais impactou 

a história da humanidade foi Jesus! Como é que esse “Cara”, 

sem celular, internet, mídias sociais, causou uma revolução tão 

grande que praticamente dividiu a história da humanidade no 

meio (antes de Cristo e depois de Cristo)? O que Ele fez, o que 

Ele falou que provocou toda essa revolução?

E encontrar o 
sentido da vida é 
REVOLUCIONÁRIO!

 o “influencer” que você precisa seguir
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Por incrível que pareça, até mesmo Napoleão Bonaparte 

reconheceu: 

“Alexandre, César,

Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios,

mas à base de quê? À base da força. 

Só Jesus fundou Seu Reino à base do amor,

 e até hoje milhões de homens

morreriam por Ele”

Ouvir isso da boca de um cristão é fácil, agora, ouvir isso de  

alguém que até perseguiu os próprios cristãos é tremendo! 

E por que você acha que Jesus, com os meios tão pobres e 

escassos que tinha, impactou e influenciou tanto não só Sua 

geração, mas toda a história depois dEle? 

Porque Ele sabia quem Ele era e qual era a Sua missão! Jesus 

sabia qual era o sentido de Sua vida!
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Os evangelhos deixam isso bem claro! 

Então:

●Identidade: logo no início da vida pública de Jesus, 

ao ser batizado, é o próprio Deus quem determina a 

identidade de Jesus: “Este é meu filho amado”  (Mt 

3,17). Jesus sabia quem Ele era: o Filho amado do Pai! 

Essa verdade estava cravada em Seu coração e nada 

do que acontecia a podia abalar!

●	

Missão: e sabendo exatamente quem era, Jesus 

entendia perfeitamente Sua missão: “Devo anunciar 

também a outras cidades a Boa Nova do Reino de 

Deus, pois é para isso que fui enviado” (Lc 4,43).

4

Identidade de Jesus = O Filho Amado do Pai

Missão de Jesus = Anunciar o Reino de Deus

5
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Sentido da Vida de Jesus = Viver numa 
profunda relação de intimidade filial 

com o Pai e consumir toda a Sua vida na 
realização do Seu Reino!

 

Em Jesus, a equação Filiação + Reino de Deus resulta em 

Revolução!

A revolução de Jesus não veio pela força nem pelo poder, 

mas unicamente pelo amor!  Ele tinha um coração inflamado 

de amor pelo Pai e Seu desejo era inflamar todas as pessoas 

ao Seu redor. Mas não só as pessoas: Jesus também queria 

que as estruturas da sociedade fossem transformadas pelo 

fogo do amor. 

Ao anunciar a chegada do Reino de Deus,  Jesus anunciava 

que o céu estava “invadindo” a terra, e que a partir de então, 

todas as realidades da terra deveriam existir de acordo com 

a realidade do céu!

6

7

“eu vim trazer fogo à terra” (Lc 12,49)
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É como se dissesse: “todas as pessoas, toda a sociedade, com 

seus sistemas políticos, religiosos, econômicos, devem agora 

viver segundo a vontade do meu Pai que está nos céus!”. E de 

fato, a partir de então, o mundo nunca mais foi o mesmo!  

Mas não esqueça: tudo o que Jesus realizou foi tão 

impactante e revolucionário, porque em primeiro lugar, Ele 

foi quem devia ser! Ele sabia a Sua identidade e a Sua missão!

Agora, o fogo que Jesus trouxe continua queimando e hoje 

quer queimar através de mim e de você! 

Jesus quer que continuemos a alastrar o fogo revolucionário 

de amor que Ele trouxe à terra, mas para incendiarmos, 

temos que, por primeiro, sermos incendiados! 
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“Jesus é fogo que incendeia a quem 
d’Ele se aproxima” (Papa Francisco)

●Jesus	é	o	único	que	pode	revelar	realmente	aquilo	que	

devemos ser! 

●Jesus	é	o	único	que	pode	revelar	realmente	a	nossa	

missão!
●

Jesus é o único que pode revelar o verdadeiro sentido 

da nossa vida!

Eu desejo ser queimado por Jesus! E você? Eu quero ser 

incendiado por Ele, porque:

Sentido da nossa vida = Vivermos
como Filhos Amados e nos consumirmos

por amor do Reino de Deus!
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Eu quero parar de viver a vida como órfão, com medo, 

deprimido... basta! Quero viver como Jesus: na convicção 

absoluta de ser amado pelo Pai, de que mais “nada poderá 

me separar do seu amor” (Rm 8,39), na plena confiança de 

que tudo o que me acontece “coopera para o meu bem” (Rm 

8,28). 

Quero também, como Jesus, “buscar em primeiro lugar o 

Reino de Deus e a sua justiça” (Mt 6,33), investindo meus 

talentos, capacidades, energias, para, acima de tudo, tornar 

esta terra cada vez mais parecida com o céu! Quero trazer o 

céu na terra! 

E a equação de Jesus vale pra nós:

Filiação + Reino = Revolução

Ser intencional

Essa é a nossa identidade! Essa é a nossa missão! 

Esse é o sentido maior das nossas vidas! 
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Meus irmãos, agora é a nossa vez: somos chamados a 

revolucionar esta geração! 

E revolucionar não tanto fazendo grandes coisas, mas sendo 

a diferença na nossa maneira de viver. Seja no trabalho, 

escola, faculdade, onde estivermos poderemos contagiar 

outros jovens se formos cheios de amor!

“Um cristão 
que não seja 
revolucionário 
neste tempo, não é 
cristão” 
(Papa Francisco).
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Que ninguém duvide de que isso é possível ou se sinta muito 

pequeno e incapaz em realizar algo assim. Lembre-se de que 

Deus é especialista em usar “os fracos para confundir os 

fortes”.  

Jesus nos ensinou o segredo da verdadeira revolução: ser 

aquilo que devemos ser! Quanto mais estivermos conectados 

com o sentido maior das nossas vidas - viver como filhos 

amados e buscando por primeiro o Reino de Deus – mais 

marcas de transformação deixaremos por onde passarmos!

8



24

O termômetro que afere se encontramos ou não o real 

sentido da nossa vida é a intensidade da transformação da 

realidade por onde passamos!

Nós da Geração Acordi não queremos ser apenas jovens 

insatisfeitos. Queremos ser a mudança que esta geração 

precisa! Queremos viver como Jesus viveu, tendo uma vida 

repleta de sentido, de realização! Queremos incendiar este 

mundo! Também em nós o “Todo Poderoso quer realizar 

maravilhas” (Lc 1,49). 

A verdade é que o Pai é Quem está mais ansioso para 

realizar essas maravilhas em nós! Ele quer apenas que 

confiemos nEle, como fez Maria, que tão jovem foi feliz 

porque “acreditou que tudo o que Senhor lhe prometeu seria 

cumprido”. 9

marcas de uma geração revolucionária
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Se Maria, tão jovem e pequena, foi capaz de dar um “SIM” 

tão revolucionário, também nós seremos capazes de dizê-lo.

Se você deseja, então, abra sua vida ao Espírito Santo, como 

fez Maria! Deixe-O inflamar seu coração com o amor do Pai, 

renovar a sua mente pela Palavra, e passe a viver, a partir de 

agora “assim na terra como no céu!”

Coragem , jovem, a 
aventura so esta 
comecando!
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Se você deseja descobrir sua identidade, dê uma olhada 

nesta tabela abaixo, e veja como você se encontra hoje em 

sua vida.

Se perceber que está vivendo mais como órfão do que como 

filho, coragem: é hora de acordar e ser quem você deve ser!

Em breve nos encontraremos novamente!

Anexo:
Qual nível estou?
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Será que já descobri minha identidade? 

Dimensões Visão de Órfão Visão de Filho 

Deus Alguém distante, impessoal, juiz Pai que me ama 

Relação com Deus Servil: o que eu preciso fazer pra Deus? 
Cobrança, culpa, nunca está bom 

Filial: o que o Pai está fazendo por mim? 
Ação de graças, gratidão (obrigado, 

obrigado...) 

Oração Práticas Diálogo amoroso 

Santidade Esforço, mérito Deixar ser amado pelo Pai, graça 

Renúncias Sacrifício Oferta 

Feridas e traumas Me bloqueiam, paralisam 
São restauradas, se tornam fontes de 

graça 

Pecado Autoacusação, condenação Consciência de como sou amado 

Eu Pecador, sem valor Um filho amado 

Relação consigo mesmo 
Não aceitação, solidão, conflito, 

cobrança 
Aceitação profunda 

Corpo 
Objeto de prazer (meu corpo, minhas 

regras) 
Não me pertence, é dom recebido para 

glorificar a Deus 

Sentimentos Agitação, angústia, aflição Serenidade, bom humor 

Outro Um desconhecido, devo evitar Meu irmão, devo acolher 

Relação com os outros 
Não me mostrar, não ser quem sou, 

fechar-se em si mesmo 
Autenticidade, abertura, doação 

Frente aos limites dos outros Impaciência, rejeição, raiva Compaixão 

Amar Dever (tenho que amar), obrigação Transbordar 

Foco Ver o negativo, o que não deu certo Ver o positivo, o que está indo bem 

Motivação Fazer as coisas Ser quem sou 

Esforços O que eu preciso fazer Contemplar o que o Pai está fazendo 

Circunstâncias 
POR QUE isso está acontecendo? 

(inconformação) 
PARA QUE isso está acontecendo? 

(reflexão) 

Liberdade Fazer o que eu quero Fazer a vontade do Pai 

Sentido da vida Encontrar a própria realização pessoal Responder a missão que o Pai confiou 

Vida  Meus projetos e sonhos Sou um dom, não me pertenço 

Morte Horror, evitar a todo custo, desespero Esperança, consolação 

Outra vida Purgatório Céu 

História 
Sequências de fatos que não deveriam 

ter acontecido 
Um grande projeto de amor 

Passado Gostaria que tivesse sido diferente 
Mesmo não entendendo, creio que tudo 

concorre para um bem maior 

Futuro 
Preocupação, devo “mexer os 

pauzinhos”, pois depende de mim 
Abandono: o Pai está cuidando. Farei a 

vontade Dele 

Mundo Um vale de lágrimas Início do Reino de Deus
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1 - Cf. Ex 33,12; Is 43,1

2 - 1Sm 16,7

3 - Por exemplo: Abrão (pai grande) para Abraão (pai de muitas nações); 

Sarai (estéril) para Sara (fértil); Simão (inconstante) para Pedro (rocha, 

pedra, firmeza); Saulo (o grande) para Paulo (o pequeno).

4 - Mc 1,11; Lc 3,22; Jo 1,33

5 - Lc 8,1; Mt 4,23; 6,33; 9,35; Mc 1,14

6 - Zc 4,6b: “não pelo poder, não pela força, mas sim por meu Espírito”.

7 - Cf. Lc 17,21

8 -  Cf. 1Cor 1,27

9 -  Cf. Lc 1,45
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Geração Acordi é o nome do Movimento Jovem da Aliança de 
Misericórdia. É formado por jovens que foram impactados pela 

experiência transformadora do amor do Pai e contagiados com a 
mesma paixão pelo Reino de Deus que Jesus viveu.

www.misericordia.com.br

https://www.facebook.com/geracaoacordi/
https://www.instagram.com/geracaoacordi/?hl=pt-br
http://www.misericordia.com.br
http://www.misericordia.com.br
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