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INTRODUÇÃO 
A Reunião Pré-Sinodal, realizada em Roma de 19 a 24 de março de 2018, teve como 

objetivo oferecer aos jovens a oportunidade de apresentar aos Padres sinodais, que se 

reunirão em XV Assembleia Geral Ordinaria no mês de outubro de 2018 para refletir sobre 

o tema "Os Jovens, a fé e o discernimento vocacional," um documento que expressa o seu 

ponto de vista sobre a realidade, as suas ideias, sentimentos, as suas propostas. 

Participaram 315 jovens em representação dos jovens dos cinco continentes, incluindo a 

jovem María Eugenia Sehara, do Uruguai, delegada mundial do Movimento Juvenil 

Salesiano e Anjana Treesa Thadathil, enviada pela sua diocese e professora jovem numa 

das nossas presenças educativas da Índia. Também participaram algumas FMA: ir. Cristina 

Vargas, ir. Cynthia Calabig, professora filipina e Mestra das Noviças, representante de 

formadores / as da Ásia e ir. Karla Marlene Figueroa, das Honduras e docente da 

Faculdade de Ciências da Educação "Auxilium" - Roma, representante de educadores / as 

da América Latina. 

Na Reunião Pré-Sinodal, os jovens de todo o mundo envolveram-se muito. Através de um 

grupo no Facebook, mesmo aqueles que não puderam participar fisicamente na Reunião 

Pré-Sinodal, puderam juntar-se àqueles que se encontraram em Roma. Todos foram 

convidados a participar da narração coletiva e a fazer ouvir a sua voz, para que os frutos 

da Reunião Pré-Sinodal fossem, tanto quanto possível, expressão de todo o mundo juvenil. 

"COM OS JOVENS RUMO AO SÍNODO. A Reunião pré-sinodal interpela-nos como 

comunidades educativas ": neste Nº14 da Coleção PJ, reunimos as impressões e 

reflexões dos cinco participantes da Reunião pré-sinodal mais próxima de nós ... e também 

tentámos uma leitura transversal essencial do Documento Final dos Jovens (DF) para 

colher a realidade que eles próprios apresentaram de si mesmos, o seu sonho de Igreja, o 

que esperam dos educadores adultos, os processos que gostariam de implementar e, 

finalmente, os seus "gritos", ou seja, o que os jovens consideram uma urgência para a 

Igreja e para o mundo. A seguir a cada uma das sete ideias para reflexão e partilha, segue 

uma ficha, quase um convite a parar como comunidades educativas que escutam 

atentamente a voz dos jovens. 

O objetivo geral deste subsídio é motivar as comunidades educativas a porem-se a 

caminho com os/as jovens e graças aos/às jovens; por esta razão, no final há uma ficha 

"Concretize with creative", inspirada na metodologia "Design for change"1 que pode ajudar 

a implementar um caminho de mudança. Não se trata apenas de pensar ou programar, 

mas de viver uma experiência em comunidade no espírito da "pedagogia dos pequenos 

passos" porque "é inútil" querer, "se não se tiver a coragem de "ousar"» (Giuseppe 

Donadei). 

 

 
                                                           
1   “Design for Change” é uma metodologia nascida na India da criatividade de Kiran Bir Sethi, já adotada em 
mais de 60 Países no mundo. Qualquer projeto ou história de mudança, compõe-se de quatro fases simples: 
sentir a necessidade ou os problemas; imaginar novas soluções; agir e construir as mudanças; partilhar a sua 
história para contagiar e inspirar o maior número de pessoas. Pode-se acrescentar uma quinta fase, a de 
analisar e verificar o percurso realizado, com os seus frutos, para o fazer desenvolver Cf. 
http://www.dfcworld.com 
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A REUNIÃO PRÉ-SINODAL: UMA EXPERIÊNCIA DE GRAÇA 

Na Reunião pré-sinodal participaram duas jovens dos nossos ambientes educativos e três 

FMA, que nos contam o que significou para elas participar nesta experiência de graça e de 

comunhão.  
 

Uma experiência eclesial de respeito  
Maria Eugénia Sehara - Uruguay 
 

• A experiência que chamou mais a minha atenção durante a reunião pré-sinodal foi o 

clima de respeito mútuo vivido entre nós: poder constatar que nenhum jovem tinha vindo 

com uma verdade absoluta, mas com o desejo de contemplar, de ser transformado, 

moldado e enriquecido pelo contributo dos outros. 
  

• Além disso, foi muito gratificante ver tantos jovens envolvidos na construção de uma 

Igreja onde se vivem, pouco a pouco, os valores das primeiras comunidades cristãs, 

jovens com o desejo de viver verdadeiramente ao estilo de Jesus. 
 

 

Uma experiência transformadora  
Anjana Treesa Thadathil – India 
 

• As experiências foram muitas e variadas. Uma era conhecer pessoas diferentes de di-
versos continentes, línguas, culturas, religiões, ideologias, etc. A minha colega de quarto 
era da Colômbia. Falei com ela, usando o tradutor do Google, porque o meu conheci-
mento de espanhol estava limitado a "olá" e "tchau" e ela, por sua vez, conhecia muito 
bem o inglês. Havia pessoas que vinham de países mais próximos do meu, como o 
Paquistão, e de países muito distantes, como o Chile, mas eu falava, interagia e discutia 
com eles diferentes aspetos da vida e da fé. E para mim esta foi uma experiência nunca 
antes vivida e não tenho a certeza de poder repeti-la. 
 

• Outra grande experiência foi o encontro com o Papa: mesmo se vemos o Papa Fran-
cisco na televisão todos os dias e ouvimos as suas palavras através de diferentes meios 
de comunicação, a experiência de o conhecer pessoalmente, em toda a sua esponta-
neidade e humildade, foi muito tocante. O Papa Francisco estava ali connosco - assim 
como um de nós, com um abraço amigável e um sorriso aberto a todos; ele conversou 
connosco, ele disse isto e aquilo, perguntou-nos as nossas notícias pessoais. Não es-
tava apenas presente, mas a ouvir, não era apenas compassivo, mas empático. 

 

• Para discussões subsequentes, eu estava no grupo inglês; nós éramos quatro. Acho 
que fazer parte desse grupo melhorou a minha experiência, porque viemos de lugares 
diferentes e de realidades muito diferentes. Eu dediquei-me ao ministério de jovens de 
várias maneiras nos últimos onze anos, mas esta última experiência foi totalmente nova.  

 

• Foram seis dias de reflexão, conversas, caminhos: tudo em comum. Juntos, vivemos a 
nossa preocupação pela juventude e pela Igreja, sem nos preocuparmos com mais 
nada. A missa matinal deu-nos o primeiro empurrão, depois o exercício começou. Do 
café da manhã até à boa noite, todo o tempo foi dedicado aos problemas da juventude 
e ao binómio vida/fé. Eu mal conseguia dormir à noite, porque havia tantas pessoas 
para conhecer, tantas coisas para ouvir e partilhar que as horas do dia não eram sufici-
entes. 

 

• Até mesmo a Missa Pontifícia no Domingo de Ramos foi outra experiência inigualável. 
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Um momento único e histórico  
Ir. Cristina Vargas, fma – Colômbia 

 
 

O que mais me tocou e me ensinou foi o próprio facto de a Igreja querer ouvir os jovens. 

Na verdade, é importante que a Igreja possa não apenas trabalhar para os jovens, mas 

COM eles, porque é JUNTOS, formando comunidade – que é gerada a transformação de 

que a nossa Igreja está tão necessitada. Nesse sentido, o Capítulo Geral XXIII orienta-nos 

sabiamente, quando nos propõe sermos missionárias de esperança e alegria COM os 

jovens. Destaco também as seguintes experiências: 
 

• O facto de perceber o grande amor pela Igreja, de tantos jovens de muitas partes do 
mundo, incluindo jovens não crentes ou de outras confissões religiosas. O amor 
manifesta-se no trabalho árduo e alegre em cada país / diocese / paróquia, apesar dos 
momentos de rejeição e dor. 

 

• Revigorar a necessidade URGENTE que existe na Igreja de repensar a catequese, por 
exemplo, no Grupo 4 de língua espanhola, no qual tomei parte, os jovens disseram: "Na 
nossa Igreja, vemos que há propostas para a Catequese com base em momentos 
específicos (primeira comunhão, casamento, etc.), mas não sentimos que a Catequese 
toque a vida, que leve a um encontro real com Cristo. Precisamos de uma Catequese 
que não seja baseada em momentos, mas seja um acompanhamento da vida, durante 
toda a vida e para a vida.  Precisamos de uma Igreja que não reflita o Evangelho como 
um livro de regras e normas, mas como uma experiência de amor e de encontro com 
Jesus”. 

 

• Verificar também a necessidade URGENTE que existe na Igreja de formar 
"comunidades de fé". Neste sentido, muitos jovens se expressaram assim: "Quando nos 
referimos à comunidade, não encontramos, todavia, na nossa Igreja, uma verdadeira 
Comunidade que seja de suporte, isto é, uma referência, apoio, onde cada um possa 
aprender a ser cristão, onde se possa aprender a ser discípulo. Precisamos de uma 
Igreja na qual possamos conhecer Jesus e aprofundar a nossa fé, mas sem jamais 
desconectar do que aprendemos da nossa vida concreta, quotidiana "(Grupo 4 - 
Espanhol). 

 

• Observando a necessidade que temos, na nossa Igreja, de mudar determinado estilo de 
governo, no Documento Final está escrito: "A Igreja deve envolver os jovens em seus 
processos de tomada de decisão e oferecer-lhes mais papeis de liderança." Eu 
acrescentaria, não apenas envolver os jovens no processo de tomada de decisão, mas 
também TODAS as pessoas, e não apenas os Bispos (Pais, Religiosos, Leigos 
comprometidos, profissionais, etc.). O Nosso "Ser Comunidade” expressa-se nessa 
“comunhão”. 

 

• Reafirmo a necessidade de continuar a descobrir o papel da mulher na Igreja para que 
ela possa dar o seu contributo criativo e vital no seio da mesma.   

 

• Confirmo uma vez mais a beleza e a preciosidade da vocação religiosa salesiana entre 
os jovens; descobri, uma vez mais, que o nosso carisma é mais atual do que nunca e é 
chamado a ser uma resposta concreta à santidade na Igreja, para os jovens. 

 

 
Um novo Pentecostes  
Cynthia Calabig, fma - Filipinas 
 

• A Reunião pré-sinodal de 2018 foi para mim o PENTECOSTES do século XXI! Na his-

tória da Igreja, é a primeira deste tipo onde os próprios jovens participaram - jovens de 

todo o mundo, de todas as classes sociais e crenças religiosas, tanto crentes como não 

crentes, estiveram presentes como o Papa Francisco queria e expressou no convite 
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para a reunião. O Santo Padre pediu aos Bispos, aos sacerdotes, aos religiosos, aos 

leigos e a toda a Igreja que escutem o que os jovens têm a dizer. 
 

• É uma experiência significativa. Eu sou testemunha da sinceridade de coração desses 

jovens que têm um grande desejo, bem como um forte sentido de compromisso e res-

ponsabilidade para construir um MUNDO onde CADA UM CONTA e ONDE TODOS 

PERTENCEM! A reunião pré-sinodal ofereceu aos jovens um lugar seguro onde eles 

podem estar livres de qualquer pretensão. Isso permitiu que expressassem sincera-

mente os desejos mais profundos da sua vida, à medida que continuam a buscar esse 

significado no mundo e na Igreja. 
 

• O encontro foi significativo para mim porque vi que a Igreja levou a sério a ESCUTA dos 

jovens e, ao fazê-lo, deu aos jovens a oportunidade de BRILHAR e BRILHAR COM 

INTENSIDADE neste mundo sombrio e confuso. Brilhe o que realmente é. Este facto 

encheu-me de esperança para um futuro brilhante, porque vi nesses jovens uma aber-

tura espiritual, uma disposição que alimenta a aspiração de serem contemplativos na 

vida quotidiana, enquanto eles optam em viver a vida ao máximo e dar o seu contributo 

para a construção de um mundo melhor e habitável. 
 

• Como muitos jovens participantes, senti de maneira palpável a presença do Espírito 

Santo no pequeno grupo linguístico. Foi uma forte experiência de Deus que vou valorizar 

por toda a minha vida. Os dois dias e meio de audição, discussão e partilha foram sufi-

cientes para criar uma "conexão" forte e profunda entre nós. Há uma grande abertura, 

uma atitude livre de preconceitos, uma atmosfera permeada de compreensão e aceita-

ção. A alegria encheu o ar e os corredores de Maria Mater Ecclesiae onde se realizou a 

reunião pré-sinodal. Tudo isso contribuiu para gerar um encontro tão intenso que pude-

mos formar uma única mente e um único coração entre nós. Mais que produzir um do-

cumento, o que se esperava dos jovens é que eles se deixassem guiar por todo o pro-

cesso. O diálogo, a troca de histórias e não apenas ideias, a fraternidade, abriram ca-

minho para a possibilidade de formar uma nova cultura. UMA CULTURA DE PAZ E 

SOLIDARIEDADE, independentemente das próprias convicções e antecedentes soci-

ais. 
 

• Por esta razão, gostaria de celebrar a presença de cada um de nós que participou da 

reunião - os organizadores e os participantes. Eu celebro isso por aqueles que partilha-

ram e contaram as suas histórias sem excluir culpas; Eu também celebro cada momento 

- dos nossos pequenos grupos linguísticos até as nossas conversas informais durante 

as refeições, os pequenos intervalos no corredor, durante o lanche até celebrações so-

lenes da Eucaristia e momentos de oração. Isso criou a atmosfera de familiaridade e 

colaboração, enquanto trabalhámos na tarefa que nos foi confiada. 
 

• Surpreende-me essa rara oportunidade de representar a área de formação em um en-

contro privilegiado com os jovens e que se enche de reverência. Inicialmente, eu achava 

que estava fora de lugar, porque me sentia já velha, por ser considerada pelos jovens a 

avó deles. Obrigada. 

 
 

Um trabalho levado a sério  
Ir. Karla Figueroa, fma Auxilium – Roma 
 

• O que me impressionou na Reunião Pré-Sinodal foi poder constatar que os jovens são 

corajosos e respondem com grande sentido de responsabilidade quando lhes é confiada 

uma tarefa específica. Todos os jovens convocados tinham consciência de participar de 

um importante encontro para o futuro da pastoral da Igreja e deram o seu contributo 

para a reflexão com grande amor e sentido de pertença. Eles conseguiram criar um 



Coleção Pastoral Juvenil – Nº 14/2018 

8 
 

clima de diálogo calmo e franco, de acordo com a exortação do Papa Francisco para 

realizar um confronto sem medos e sem filtros, para contribuir para a melhoria da prática 

pastoral com os jovens. 
 

• Apreciei e admirei muito a capacidade de rezar, a sede de silêncio em muitos jovens. 

Eu pude entender como os jovens comprometidos durante anos no cuidado pastoral da 

Igreja estão convictos de que o encontro com Jesus dá sentido à sua vida. Eu escutei e 

apreciei a sua maneira simples e eficaz de transmitir o Evangelho. Na comunicação da 

fé, a sua linguagem parte da experiência e leva ao testemunho da vida. 
 

• Os jovens são abertos ao diálogo, acreditam no respeito pelas diferenças, desejam a 

comunhão, a alegria, não aquela passageira, mas aquela que nasce do profundo do 

coração. Os jovens estão carregados de esperança e de coragem. 
 

• Fiquei muito impressionada com o momento de reflexão em assembleia e a leitura do 

primeiro esboço do documento final e vi como, com muita coragem, responsabilidade e 

sem medo, muitos jovens expressaram a sua concordância ou discordância com o que 

estava escrito no esboço. Depois de os ler, vimo-los empenhados num diálogo atento e 

sincero, em busca de propostas de mudança em relação às diferenças de pensamento 

e com a audácia de quem oferece o melhor de si. 

 
           
 

           PRIMEIRA FICHA  
   “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 

 

"Se quiseres construir um navio, não te afadigues logo em chamar as pessoas 

para recolher a madeira e preparar as ferramentas; não distribuas as tarefas, 

não organizes o trabalho. Em vez disso, desperta nos homens a nostalgia pelo 

mar longínquo e infinito. Logo que esta sede esteja desperta neles, irão 

imediatamente trabalhar para construir o navio”.  

(Antoine de Saint-Exupéry)      

 

1- Comentemos brevemente esta frase e procuremos juntos o sentido para 

a experiência partilhada da Reunião pré-sinodal e para a nossa comunidade 

educativa. 

 

Partindo da leitura do texto “A Reunião pré-sinodal: uma experiência de 

graça”: 

 

2- Que mais nos impressionou e porquê? 

 

3- O que nos parece mais interessante ou provocante para o nosso 

contexto? Porquê? 
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A REUNIÃO PRÉ-SINODAL: A VOZ DOS JOVENS 

A opinião de um/a jovem, seja quem for, tem uma grande importância para nós, porque 

nos permite entrar no seu modo de ver a realidade, o mundo e de perceber as suas 

necessidades. Ainda mais se esses jovens participaram pessoalmente na Reunião Pré-

Sinodal. Este é o caso de María Eugenia Sehara e Anjana Treesa Thadathil que expressam 

a sua reflexão e oferecem uma espécie de releitura da experiência vivida. 
 

 

“Todos têm direito à palavra” 
María Eugenia Sehara – Uruguay 
 

• O Papa pediu aos jovens que se exprimissem com coragem e sem filtros, e eles 

prometeram imediatamente que o fariam. Posso dizer que o encontro pré-sinodal foi 

precisamente assim.  

 

• Na realidade, a reunião pré-sinodal foi um espaço em que os jovens puderam falar sem 

filtros, onde fomos ouvidos, podíamos dizer o que da nossa Igreja nos fazia "sofrer" e 

do que nos orgulhávamos. Parece-me que o melhor exemplo de como essa atitude de 

escuta e de coragem foi vivida, pode ser visto no mesmo documento final. De facto, se 

não tivéssemos falado sem filtros, se não tivéssemos dito o que nos questionava sobre 

a nossa Igreja, o documento não faria sentido e a sua criação não teria sido possível. 

 

• Depois desta experiência na Reunião pré-sinodal, gostaria de mandar uma mensagem 

aos jovens do Movimento Salesiano no mundo. A minha mensagem para o MJS em dois 

pontos seria esta: como jovens e adultos que fazemos parte do MJS, vivamos a nossa 

fé, o nosso compromisso cristão com a mesma simplicidade (essencialidade, + profun-

didade) vivida por Dom Bosco e por Main, e com esta simplicidade animemo-nos a ser 

testemunhas e criadores de mudança e de esperança para a Igreja e para a sociedade. 

 

Jovens, discípulos - missionários 
Anjana Treesa Thadathil – India 
 

• No documento final da Reunião pré-sinodal os jovens expressaram claramente o desejo 

de uma Igreja que não os considere demasiado pequenos para serem os protagonistas 

do próprio caminho espiritual. Este desejo de discípulo missionário emergiu, na verdade, 

nas reflexões do encontro pré-sinodal. 
 

• Sim. Para começar, o meu grupo era eclético. Havia uma garota muçulmana, uma ateia, 

uma garota que representava a União Europeia, um rapaz pertencente a uma Igreja 

protestante e três das Igrejas orientais. Depois, ao nosso redor, havia pessoas da Eu-

ropa, das Américas e de outras partes do mundo. Portanto, tratava-se de um grupo 

misto. 
 

• Mas todos nós éramos como "uma só voz" quando estávamos nos espaços reservados 

para os jovens, fossem eles pertencentes à Igreja ou fora dela. E apesar das nossas 

profundas diferenças étnicas, havia muitos pontos em que todos éramos iguais. Todos 

respeitavam os diferentes papeis que se realizavam nos diferentes momentos das reu-

niões, sem questioná-los. 
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• Nós havíamos discutido em detalhes, por ex: não apenas os jovens deveriam ser con-

siderados protagonistas da sua jornada espiritual, mas como poderiam efetivamente  

mostrar-se, mais que os adultos, serem missionários melhores e mais eficazes para 

outros jovens. 
 

• Esta ideia foi verbalizada de diferentes maneiras e em diferentes pontos do documento 

final, especialmente na terceira parte: "A atividade formativa e pastoral da Igreja". O 

documento final repete os sentimentos de quase 2000 jovens participantes (tanto pre-

sencialmente quanto online); eles estão prontos para se tornarem guias e animadores. 
 

• Nós, jovens, reconhecemos essas duas realidades: o facto de estarmos prontos para 

assumir responsabilidade por nossas vidas e o facto de que precisamos de ajuda e 

orientação dos nossos idosos. O único pedido é que eles nos acompanhem e caminhem 

ao nosso lado - não na frente e nem atrás. É necessário que os nossos guias reconhe-

çam com empatia as nossas realidades e que, ao mesmo tempo, estejam firmes na fé. 

E também que eles acompanhem o nosso mundo em mudança. 
 

A este propósito, gostaria de partilhar duas ideias  com as comunidades das FMA e as 

comunidades educativas em geral:  

a) Voltem para os caminhos de Dom Bosco e busquem os jovens onde eles estão. Penso 

que, com escolas, faculdades e institutos bem estabelecidos, há muito que nos sentimos 

em casa nos nossos ambientes, onde muitos jovens e crianças vieram até nós. Mas 

agora devemos pensar que os necessitados são muitos, até mesmo do lado de fora. 

Nós podemos fazer muito mais. Falar aos jovens sobre a fé e de Jesus. Tenham a co-

ragem de lhes dizer que não basta viver uma vida boa como cidadãos exemplares, mas 

que é necessário viver também a vida iluminada pela fé cristã, porque só isso pode 

garantir a salvação e o céu. 
 

b) Façam com que os jovens assumam responsabilidades – as suas omissões, as suas 

ações e até os seus sonhos e vidas -. Parece que hoje esta capacidade está a faltar, 

pelo menos numa boa porcentagem de jovens. E essa falta leva-os a uma vida livre em 

relação às instituições, à religião, à fé, às pessoas, aos relacionamentos com os outros, 

à vocação, etc. De certa forma, um estilo de vida flutuante, mais fácil, mas muito preju-

dicial, está a penetrar em todos os cantos do mundo. E isso deve parar. 
 

 

Existem muitas instituições de ensino e universidades, que são boas, existem também 

muitas organizações não-governamentais que trabalham para a promoção social. Apesar 

de todo esse pluralismo, no entanto, as FMA continuam a trabalhar nesses campos. 

Porquê? Talvez porque elas são melhores educadoras ou assistentes sociais? Não. Não é 

por isso. Elas, ao invés, anunciam e testemunham o amor de Deus, e "esta" mensagem 

deve chegar a todos os seus destinatários. 
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                                                                 SEGUNDA FICHA 

                                  “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 
 

 «Muitas vezes falamos dos jovens sem nos deixarmos interpelar por eles [...] 

Esta Reunião Pré-Sinodal quer ser um sinal de algo grandioso: a vontade da 

Igreja de ouvir todos os jovens, ninguém excluído. E isto não para fazer 

política. Não para uma "juventude" artificial, não, mas porque precisamos de 

entender melhor o que Deus e a história nos pedem. Se faltais vós, falta-nos 

uma parte para termos acesso a Deus»                      

(Papa Francesco - 19 marzo 2018) 

 

1. Como nos interpela esta frase do Papa Francisco? 
 
Partindo da Leitura do texto “A Reunião pré-sinodal: a voz dos jovens”: 
 
2.Que espaços de comunicação sem filtros encontram os jovens nas nossas   
presenças educativas? 
 
1- Que espaços de protagonismo encontram os jovens na nossa 
comunidade educativa? Que passos dar neste sentido? 
 
2- Que modelo de pastoral se vive na nossa comunidade: uma pastoral 
PARA os jovens ou uma pastoral COM os jovens?  
 
3- Que podemos fazer depois desta constatação? 
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O OLHAR DAS FMA NA REUNIÃO PRÉ-SINODAL 
 

Como já referido, três Filhas de Maria Auxiliadora foram convidadas para a Reunião Pré-

Sinodal: ir. Cristina Vargas porque religiosa jovem e catequista, ir. Cynthia Calabig porque 

formadora experiente e ir. Karla Figueroa porque docente. Deixam aqui algumas das suas 

reflexões depois da bela experiência vivida com os jovens. 
 

Urgências e desafios para a Comunidade Educativa FMA 
Ir. Cristina Vargas, FMA- Colômbia 
 

• Nesta breve reflexão, gostaria de partilhar alguns aspetos relatados por jovens que, em 

minha opinião, são importantes e urgentes para as comunidades educadoras das FMA. 

Para ser fiel às conclusões dos jovens, gostaria de destacar alguns aspetos sobre os 

quais devemos trabalhar na Pastoral Juvenil do Instituto, na Igreja e na sociedade. 
 

 

• Eu começo por uma observação e um desejo. Constatamos que, em várias ocasiões da 

história, as mudanças e as reflexões conciliares, bem como as Sinodais, com alguma 

dificuldade entram para o tecido da pastoral. Apesar disso, temos um desejo, a 

esperança de que o contributo dos jovens seja verdadeiramente acolhido e produza 

melhorias em todas as áreas da Igreja, tanto como instituição como organização, na 

formação, como na evangelização, etc. 
 

• O Documento final (DF) diz: "O impacto dos meios de comunicação social sobre a vida 

dos jovens não pode ser subestimado. A mídia social é uma parte significativa da 

identidade e modo de vida dos jovens. Em minha opinião, como FMA, deveríamos 

discernir como acompanhar os jovens e oferecer espaços para a formação integral e 

evangelização através das "mídias sociais". 
 

• Tomar cuidado suficiente para que as nossas comunidades não sejam espaços de 

exclusão. Isso requer atenção e discernimento contínuos. Devemos, portanto, 

perguntar-nos: que atitudes/palavras/gestos podem ser exclusivas em nossa 

comunidade educativa? Os jovens vêem-nos "fechadas"? Porquê? E, nesse sentido, 

não tenham medo de refletir com os jovens "sobre questões ‘polémicas’ como a 

homossexualidade e as questões de género", entre outras (questão 11, DF). Refletir, 

não como aqueles que já têm a resposta toda e são "inamovíveis", em nossa maneira 

de pensar, mas como aqueles que ouvem e buscam o melhor de cada pessoa em cada 

situação. 
 

• Refletir com as meninas sobre o que significa ser mulher. O tema da mulher e seu 

"papel" dentro da Igreja foi enfatizado várias vezes no encontro pré-sinodal, e, de facto, 

o DF menciona-o 5 vezes! Que visão da mulher oferecemos explícita e implicitamente 

à mulher jovem? 
 

• Refletir sobre o acompanhamento salesiano (também em sintonia com a Estreia 2018), 

dando-lhe maior dinamismo e força em nossas comunidades educativas. Sermos mais 

seguras de como acompanhamos e avaliar-nos sobre esse aspeto. 
 

• Construir "comunidade" COM os jovens. Já somos uma "grande comunidade educativa", 

mas, como criamos pequenas comunidades de fé, às quais os jovens podem sentir que 

pertencem e, através das quais, podem experimentar o discernimento e o 

acompanhamento como um modo de vida? Uma ótima resposta para isso é a realidade 

do MJS, através de pequenos grupos. Neste sentido, seria necessário que cada grupo 

se autoavaliasse em seus próprios objetivos e em seu próprio progresso. 
 

• Interroguemo-nos sobre como é a catequese que oferecemos? Oferecemos uma 

catequese que visa aprender a ser cristão, onde possamos aprender a ser discípulos-
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missionários? É apenas pré-sacramental ou formamos comunidades de fé, para toda a 

vida e para a vida? Os jovens do Grupo 4 - língua espanhola, perguntaram-se: onde 

posso fazer um "treino", ou onde posso receber um "coaching" para ser cristão? 
 

• SER e DAR testemunho como FMA, de discernimento e acompanhamento como 

caminho de vida. Os jovens percebem que nós também somos "acompanhados"? Os 

outros percebem que somos mulheres de discernimento? não podemos pedir ou formar 

outros, se, antes, não tivermos assumido esses valores. 

 

Sonhos e desejos dos jovens de hoje 
Ir. Cynthia Calabig, fma – Filipinas 
 

• Alguns elementos importantes do documento final do encontro pré-sinodal dos jovens, 

na minha opinião e compreensão, estão em harmonia com o tema do nosso Capítulo 

Geral XXIII: "Estar com os jovens de hoje, casa que evangeliza". 
 

Os QUATRO DESEJOS dos jovens, que considero SONHOS concretizados, expressam 

as suas aspirações fundamentais para os ajudar a enfrentar os desafios do mundo de hoje.  

São os seguintes: 
 

a. O DESEJO DE UMA FAMÍLIA que os apoie: "Os jovens buscam o sentido de si mes-

mos em comunidades que sejam solidárias, edificantes, autênticas e acessíveis, isto é, 

comunidades capazes de os fortalecer. Reconhecemos lugares que podem ajudar o 

desenvolvimento da personalidade e, entre eles, a família que ocupa um lugar privile-

giado "(Documento Final, Reunião Pré-Sinodal dos Jovens, 2018, n.1). 
 

b. O DESEJO DE PERTENCER: “O sentido de pertença é um fator significativo na for-

mação da identidade de alguém. [...] Em resposta a estes desafios, precisamos de in-

clusão, aceitação, misericórdia e ternura por parte da Igreja, como instituição e como  

comunidade de fé” (Documento Final, Reunião Pré-Sinodal dos Jovens, 2018, n.1). 
 

c. O DESEJO DE SER ACOMPANHADO na busca de sentido da vida e da sua vocação: 

"Os jovens buscam companheiros na caminhada, para se cercarem de homens e mu-

lheres fiéis que comunicam a verdade, expressando a sua concepção de fé e vocação. 

Tais pessoas não têm de ser modelos de fé para serem imitadas, mas testemunhas 

vivas, capazes de evangelizar através de suas vidas ”(Documento Final, Reunião Pré-

Sinodal de Jovens, 2018, n.10) 
 

d. O DESEJO DE SER PROTAGONISTAS, em particular da própria formação espiritual 

e cultural que lhes permita ser líderes na construção de uma sociedade justa e humana: 

"Devemos ter confiança no facto de que os jovens podem guiar e ser protagonistas da 

sua caminhada espiritual. Não é apenas questão de imitar os mais sábios, mas de as-

sumir verdadeiramente a responsabilidade pela própria missão e de a levar a sério”. 

(Documento Final, Reunião Pré-Sinodal da Juventude 2018, Nº 7). 
 
 

• Além de tudo, para mim, a reunião pré-sinodal de 2018 é VALDOCCO e MORNESE do 
século XXI! Ao refletir sobre o documento final da reunião pré-sinodal que foi 
apresentado pelos participantes ao Santo Padre no Domingo de Ramos, só pude 
agradecer a Deus pelo nosso carisma salesiano, reconfirmado durante todo o processo 
da reunião pré-sinodal de 2018. Encontro-me num campo de trabalho familiar, a terra 
sagrada de Dom Bosco e de Madre Mazzarello. Sinto-me renovada e dedico-me a 
oferecer a minha vida a Deus ao serviço dos jovens. 
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Implicações para o caminho formativo 
Ir. Cynthia Calabig, fma – Filipinas 
 

• Partindo da experiência vivida com os jovens na Reunião pré-sinodal, passo a sugerir 

algumas implicações concretas, para o caminho formativo das Filhas de Maria 

Auxiliadora e algumas atenções a enfrentar para estas transformações como Instituto. 
 

• Como as FMA, sinto o desafio de cultivar a capacidade de escuta ativa que só é possível 

se me fortalecer com uma atitude contemplativa na vida quotidiana. Uma atitude con-

templativa que me direciona para um caminho interior, que me ajuda a esclarecer a 

minha identidade. É um processo que me ajuda a reconhecer os meus limites, os meus 

dons, alegrias e as dores do caminho espiritual. Esse processo ajudará a trazer à tona 

mais clareza para a minha identidade pessoal e me encorajará a abraçar a nossa iden-

tidade carismática. Finalmente, isso dar-me-á força para realizar a missão. 
 

• Como FMA, sinto o desafio de ouvir o grito dos jovens que precisam de ser aceites e 

que querem pertencer a uma família. É um chamamento a deixar as minhas zonas de 

conforto e conhecer as dos jovens, onde eles estão; abrir e ampliar os meus horizontes, 

sobretudo àqueles que, por circunstâncias diferentes, são considerados periféricos. 
 

• Como FMA, sou convidada a ouvir e viver constantemente em atitude de discernimento, 

enquanto acompanho os jovens no seu processo de discernimento. "Ouvir. Discernir. 

Viver! Estas são as palavras do Papa Francisco para o Dia Mundial das Vocações 2018. 

São os fortes apelos para um compromisso renovado de ser FMA, hoje!  
 

Riquezas, originalidade e limites da Reunião Pré-sinodal 
Ir. Karla Figueroa, fma – Roma 
 

Cada setor linguístico apresentou uma síntese do trabalho dos vários grupos. Dou-vos a 

conhecer alguns aspetos que, na minha opinião, são riquezas e originalidades dos jovens, 

conforme a sua língua de proveniência.  
 

• As diferentes sínteses linguísticas têm alguns traços de originalidade, devido às pessoas 

que formavam cada grupo, ao país de origem e à própria experiência de fé no Deus de 

Jesus. Devo lembrar que, na Reunião Pré-Sinodal, havia jovens que se declararam 

ateus ou pertencentes a outras confissões religiosas; esses ofereceram o seu contributo 

de reflexão a partir de uma perspetiva diferente da Igreja. 
 

• Na minha opinião, por parte dos jovens católicos há uma perceção geral da necessidade 

de entrar em contacto com a pessoa de Jesus e do respetivo anúncio evangélico por 

parte da Igreja, com novo estilo e metodologias novas: mais próximas da atual 

experiência dos jovens, com modalidades participativas em que os jovens não são 

apenas atores passivos, presentes nos processos porque recebem as propostas e as 

implementam; em vez disso, eles estão ansiosos por um estilo em que possam ser 

protagonistas ativos, participando responsavelmente, em primeira pessoa, nos lugares 

onde se decidem os planos pastorais, a metodologia e o processo de anúncio aos 

jovens. Não devemos deixar perder este seu desejo de serem responsáveis, juntamente 

com educadores adultos. 
 

• Exigem uma Igreja autêntica, humilde e aberta, que escuta os jovens. Uma Igreja que 

se interessa pelas suas preocupações e promove caminhos de esperança. Eles gostam 

de uma Igreja aberta, onde a misericórdia tenha a primeira palavra. Querem uma 

comunidade eclesial "descentralizada", não ligada ao templo, mas ligada às pessoas. É 

por isso que os lugares privilegiados da presença autêntica da Igreja estão ao serviço 



Coleção Pastoral Juvenil – Nº 14/2018 

15 
 

dos pobres e marginalizados, ao acompanhamento dos migrantes, à promoção da paz, 

ao cuidado e proteção do meio ambiente, à paixão educativa pelos jovens. Têm uma 

visão clara de "Igreja em saída": cada lugar é um espaço potencial de encontro e diálogo 

com os jovens. 
 

• O seu desejo profundo é ser acompanhados, ser ajudados a discernir sobre as escolhas 

a serem implementadas na sua vida. Esperam por acompanhantes preparados, 

humildes, que, por sua vez, tenham feito a experiência de serem guiados e se 

mantenham em contínuo estado de discernimento. 
 

• Esperam ter junto deles educadores-acompanhantes que saibam oferecer respostas 

coerentes baseadas em diferentes temas: o sentido da vida, a razão do sofrimento, da 

dor; questões relacionadas com a sexualidade e bioética; que saibam encorajá-los e 

instruí-los no bom uso da tecnologia. 
 

Os jovens identificaram diferenças de abordagem em diferentes dimensões da fé.  
 

• Eles salientaram que, em alguns contextos, a comunidade prevalece como um lugar de 

encontro com a pessoa de Jesus, enquanto noutros contextos prevalece uma dimensão 

bastante individual desse encontro. Sabe-se que em algumas regiões há ainda um 

sentido religioso, enquanto que, noutros lugares, emergem mais a laicidade e a 

secularização. 
 

• Fazem saber que em alguns ambientes a Igreja está aberta ao diálogo com o mundo, 

com os não-crentes e com as pessoas de outras religiões, enquanto que noutros o 

diálogo inter-religioso e intercultural é mais difícil. Contudo, na minha opinião, todos eles 

estão conscientes da necessidade de diálogo e da escuta atenta por parte da Igreja em 

relação à diversidade, se se quiser ser profeta, audacioso e convincente. 
 

 

• Em alguns contextos, destacou-se a necessidade do envolvimento da Igreja em 

algumas áreas sociais específicas, como a promoção da paz, o cuidado com a criação, 

o compromisso político, a participação ativa nas políticas sociais em favor dos 

necessitados, uma atenção particular à questão do trabalho e do desemprego, atenção 

aos migrantes e aos refugiados. 
 

• Alguns jovens destacaram a dificuldade de encontrar sentido na prática sacramental e, 

consequentemente, o seu afastamento gradual daquela prática. 
 

Considerarei agora aquilo que, na minha opinião, foram limites (estilo, metodologia, 

tempos, presenças, etc.) na Reunião Pré-Sinodal. 
 

• O limite maior foi o tempo, porque, numa semana, mal se poderia fazer todo o trabalho 

e elaborar um documento final. 
 

• Se, por um lado, a formação de grupos linguísticos foi uma riqueza, por outro lado, a 

falta de agregação dos participantes, segundo áreas geográficas ou pertencentes a 

grupos específicos (movimentos, vida consagrada, educadores, representantes de 

escolas e universidades, não-crentes ou outras religiões, etc.) fez com que houvesse 

pouca relevância em questões ou interesses de certos grupos no Documento final. 
 

• Teria sido possível dar espaço aos jovens, de acordo com as diferentes áreas 

geográficas (América, Ásia, África, Europa, Oceania), para expressar uma urgência 

específica do contexto. Assim como teria sido possível dar voz explícita ao grupo de 

representantes de outras religiões e não-crentes, representantes do mundo da arte e do 

trabalho, jovens representantes da Vida Consagrada e seminaristas para expressar um 

ou mais dos problemas que a sociedade levanta nesses grupos da realidade juvenil. 
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                                         TERCEIRA FICHA 
                                            “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 

 
 

"Somos chamadas a identificar formas concretas de realizar uma presença 

evangélica educativa em harmonia com a nossa identidade salesiana e as 

expetativas dos jovens ... fiéis ao carisma salesiano, fiéis aos jovens e prontas para 

perscrutar os sinais dos tempos"  

(Atos do Capítulo Geral XXIII, N° 9).                                                  
                                       

 
1- Sobre que aspetos devemos ainda trabalhar na pastoral juvenil para ser 

fiéis aos jovens e com os jovens? E para viver, trabalhar, evangelizar com os 

jovens, no nosso contexto? 

 

2- Quais as feridas que tocam mais os jovens do nosso contexto? Quais são 

os seus sonhos?  

 

3- Como se podem formar as novas gerações de FMA para a escuta ativa e 

para o acompanhamento no nosso contexto? 

 

4- Quais são os aspetos da realidade e da sua vida que sublinharam os 

jovens do nosso continente? Porquê?  

 

UMA “SELFIE” FEITA PELOS JOVENS 

No documento final da Reunião pré-sinodal podemos colher algumas ideias sobre como 

os próprios jovens se apercebem da realidade hodierna. Estes apontamentos parecem, por 

vezes, contraditórios, porque vários são os contextos, as experiências, as histórias, as 

culturas, etc. Ficam aqui alguns pontos desta “selfie”: 

 
Jovens que procuram 
• Jovens “ligados” às tradições familiares que procuram ser fiéis aos valores recebidos 

(DF N°1). 

• Jovens que, levados pelo desejo de serem “originais”, se afastam do próprio estilo 

familiar porque considerado “fora de moda” (DF N°1). 

• Jovens que apreciam os grupos, as associações e os movimentos, porque, também ali 

formam a sua identidade (DF N°1). 

• Jovens que vivem o “fogo” dos movimentos carismáticos de hoje que sublinham a ação 

do Espírito Santo (DF N°15). 
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Jovens que sofrem   
• Jovens que sofrem o peso da exclusão social e do abandono da sua identidade cultural 

para se assimilar à cultura dominante (DF N°1).  

• Jovens cheios de esperança, apesar de tantos conflitos e de ondas periódicas de 

violência (DF N°3). 

• Jovens que buscam oportunidade de trabalho para construir um mundo melhor. (DF 

N°3). 

• Jovens que são obrigados a emigrar para encontrar uma situação económica e 

ambiental melhor. (DF N°1).  

• Jovens por vezes forçados a emigrar para encontrar um contexto que lhes permita 

trabalhar. (DF N°5). 

• Jovens que abandonam a família e a cultura por causa da instabilidade económica. (DF 

N°5). 
 

Jovens que sonham  
• Jovens que baseiam os seus sonhos no desenvolvimento pessoal e na realização de si, 

sobretudo nos Países Ocidentais (DF N°3).  

• Jovens que sonham segurança, estabilidade, plenitude, uma vida melhor para as suas 

famílias. (DF N°3). 

• Jovens que são atraídos pelo “mito do Ocidente” assim como é apresentado pelos media 

(DF N°3). 
 

Jovens com dificuldade  
• Jovens que têm dificuldade em tomar decisões a longo prazo (DF N°3). 

• Jovens que se consideram espirituais, mas não religiosos e relacionam-se com Deus a 

um nível meramente pessoal (DF N°7)  

• Jovens que desejam fortemente conhecer a Jesus, mas, muitas vezes, têm dificuldade 

em compreender que só Ele é a fonte de uma verdadeira descoberta de si. (DF N°5).  
 

Jovens que se afastam   
• Jovens que buscam uma vida pacífica e que, depois, acabam por se dedicar a filosofias 

ou a experiências alternativas (DF N°1).  

• Jovens com vidas paralelas: muitas vezes têm comportamentos diferentes nos 

ambientes online e nos offline (DF N°4). 

• Jovens sem identidade, com uma representação errada da pessoa, uma construção 

virtual da personalidade e que perderam uma presença social radicada na realidade (DF 

N°4). 

• Jovens que se deixam arrastar pela cultura dominante da aparência e que perdem a 

capacidade de concentração por causa da fragmentação geral (DF N°4). 

• Jovens que, influenciados pelos espaços digitais, são cegos para a fragilidade do outro 

e incapazes de introspeção (DF N°4). 

• Jovens pelos quais a fé se tornou alguma coisa de inerente à esfera privada em vez de 

um acontecimento comunitário (DF N°7). 

• Jovens que procuram pouco as respostas do significado da vida num contexto de fé e 

de Igreja (DF N°5). 
 

Jovens desiludidos 
• Jovens que perderam a confiança nas instituições e que, por isso, não se reconhecem 

nas religiões tradicionais e já não se definem “religiosos”. Apesar disso, são jovens aber-

tos à espiritualidade. (DF N°5). 
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Jovens nativos digitais 
• Jovens para quem a tecnologia é já parte integrante da sua vida… As Redes Sociais 

são parte relevante da sua identidade e do seu modo de viver (DF N°4). 

• Jovens que são mais recetivos para uma “narrativa da vida” do que para um sermão 

teológico abstrato (DF N°6).  

• Jovens que consideram a cultura da abertura como salutar para eles (DF N°15). 
 

Jovens empenhados  
•  Jovens que gostam de discutir coisas sérias: a sexualidade, as dependências, famílias 

desmembradas, a criminalidade organizada, o tráfico de seres humanos, o 

homossexualismo, a violência, a corrupção, o feminicídio, a degradação do nosso 

ambiente natural… (DF N°1). 

• Jovens que respeitam o pensamento do outro e a liberdade de expressão (DF N°2).  

• Jovens inquietos, que buscam sentido neste mundo complicado e diversificado (DF 

N°2).  

• Jovens que partilham a mesma aspiração inata por ideais nobres: a paz, amor, 

confiança, equidade, liberdade e justiça, que se empenham e se voltam para os 

problemas de justiça social dos nossos tempos (DF N°3).  

• Jovens que sabem ser os principais embaixadores da fé para os seus colegas. (DF N°7).  

• Jovens interessados nas atividades políticas, civis e humanitárias (DF N°12). 

• Jovens que desejam “sair” para o social e evangelizar, e que desejam empenhar-se 

para ajudar aqueles que lutam contra a doença e as dependências (DF N°14). 

• Jovens atraídos pelo silêncio, pela meditação e pelas tradições litúrgicas, que gostam 

da oração contemplativa e dos momentos de adoração ao Santíssimo (DF N°15).  

• Jovens nativos digitais que desejam comprometer-se com a Igreja na evangelização, 

através das redes sociais e dos conteúdos multimídia online (DF N°15). 

• Jovens que se deixam interpelar pela vida dos Santos, pelo seu percurso de santidade 

e de plenitude (DF N°15). 
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                                        QUARTA FICHA 
                                              “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 
 

«Nos vários contextos, são precisamente os jovens [...] a "periferia" [...] As 

diferentes formas de pobreza que afetam os jovens, interpelam as nossas 

presenças e escolhas, a nossa criatividade e formação; pedem-nos que os 

tornemos protagonistas, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento 

e educação, mesmo em situações de fraqueza e precariedade. Neste sentido, 

as periferias juvenis estimulam o nosso desejo de mudança e a capacidade 

de reconhecer, nas novas fronteiras juvenis, o lugar onde Deus nos fala e nos 

espera” 

(Atos do Capítulo Geral XXIII, Nº 30). 

 

1. Concretamente, como comunidade educativa, que periferias juvenis no 

nosso contexto nos solicitam a agir? Somos capazes de inovar? O que é 

que nos impede de ir às novas fronteiras juvenis? 

 
 

2. Que gostaríamos de acrescentar e o que é que podemos tirar do texto: 

“Uma selfie feita pelos jovens”, para ser “espelho” da nossa realidade 

juvenil? 

 
 

3. Que gostaríamos de poder dizer de outra forma?  

 
 

4. De que forma nos interpela esta “apresentação” dos jovens no caminho da 

conversão pastoral? 
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A IGREJA QUE SONHAM OS JOVENS DE HOJE 
 

Na Reunião Pré-Sinodal, os jovens expressaram claramente a urgência de encontrar, em 

seu caminho, uma Igreja (instituição e comunidade cristã) e adultos verdadeiramente 

acompanhados e facilitadores. Procurando fazer uma leitura transversal, apresentamos 

alguns aspetos sobre o perfil de um adulto-educador e de Igreja originados a partir do 

Documento Final da Reunião Pré-Sinodal. 
 

Perfil de adulto-educador 
 

Algumas das características dos adultos-educadores recolhidas do documento final; 

encontrar este tipo de educadores é uma necessidade para os jovens. (DF N°1).  
 

→ O seu ser  

Os jovens precisam de adultos-educadores que...  

• Sejam pessoas acolhedoras, misericordiosas e vivam a ternura (DF N°1)  

• Sejam modelos atraentes, coerentes, autênticos e naturalmente alegres (DF N°1 e N°7) 

• Saibam reconhecer-se humanos e capazes de cometer erros: não perfeitos, mas 

pecadores perdoados (DF N°10) 
 

→ A sua relação com Deus  

Os jovens precisam de adultos-educadores que... 

• Sejam testemunhas autênticas: homens e mulheres capazes de exprimir com paixão a 

sua fé e a sua relação com Jesus (DF N°5) 

• Sejam capazes de encorajar os outros a aproximar-se, a encontrar e a enamorar-se, por 

sua vez, de Jesus (DF N°5) 
 

→ O seu ser com os outros  

Os jovens precisam de adultos-educadores que… 

• Sejam capazes de criar comunidades abertas onde se valorize o contributo dos jovens 

(DF N°1) 

• Tenham confiança na capacidade dos jovens para participar ativamente na vida da 

Igreja (DF N°10) 

• Tomem a sério os jovens com as suas necessidades e desejos (DF N°15) 

• Não peçam aos jovens que sejam seguidores passivos, mas, os estimulem a caminhar 

e a tornar-se sempre mais participantes ativos desta viagem (DF N°10) 
 

→ O seu fazer   

Os jovens precisam de adultos-educadores que...  

• Se empenhem em favor da família, reconhecida pelos jovens como lugar privilegiado 

para construir e desenvolver a sua personalidade. (DF N°1) 

• Ajudem os jovens a descobrir a sua vocação e, por isso, promovam uma cultura 

vocacional. (DF N°3) 

• Sejam solidários com os jovens que vivem em regiões instáveis e vulneráveis a 

empenhar-se pela justiça, na luta pelo fim dos conflitos e da corrupção, na 

consciencialização sobre as mudanças climáticas, a desigualdade social e a 

insegurança social (DF N°3) 

• Saibam respeitar a liberdade do processo de discernimento de um jovem e lhe forneçam 

os instrumentos necessários para fazer adequadamente esse processo (DF N°10) 

• Sejam apostolicamente audazes, mas distanciados: cultivem as sementes da fé nos 

jovens, sem esperar os frutos do trabalho que chegam apenas depois, pelo Espírito 

Santo. (DF N°10) 
 



Coleção Pastoral Juvenil – Nº 14/2018 

21 
 

→ O seu estilo de comunicar 
Os jovens precisam de adultos-educadores que... 

• Sejam profundos na reflexão e capazes de dar razões da sua fé porque os jovens 

precisam de explicações racionais e críticas a questões complexas: as respostas 

simplistas não são suficientes para eles (DF N°1) 

• Falem com uma terminologia concreta sobre argumentos incómodos, como 

homossexualidade, género, etc. (DF N°11) 

• Dêem espaço à expressão artística dos jovens na evangelização e como meio de 

evangelização (DF N°12 e N°15) 

Em resumo, os adultos, guias e acompanhantes, de que os jovens precisam são cristãos 

fiéis empenhados na Igreja e no mundo; na busca contínua da santidade; que não julgam, 

mas cuidam; escutam ativamente as necessidades dos jovens; eles respondem com 

gentileza; são conscientes de si mesmos; sabem reconhecer os próprios limites e 

conhecem as alegrias e dores da vida espiritual (DF N°7 e N°10). 

 

Perfil de Igreja que os jovens desejam  
 

Na reunião pré-sinodal os jovens verbalizaram o seu sonho de Igreja. Embora eles sejam 

conscientes do próprio “ser Igreja”, eles dão-se conta de que há estilos que bloqueiam a 

relação entre eles e a Igreja (instituição e comunidade de fé). 
 

→ O seu ser e a sua natureza  
Os jovens sonham uma Igreja que…  

• Aprecie as suas raízes e seus tesouros, que não renuncie a ser ela própria (DF N°1) 

• Ame a todos sem exceções (DF N°1) 

• Se mantenha bem firme nos seus ensinamentos, embora impopulares, e que os 

proclame com maior profundidade (DF N°5).   

• Seja testemunha viva daquilo que ensina, mostre a autenticidade do caminho para a 

santidade (DF N°7)  

• Seja capaz de falar com uma terminologia concreta sobre argumentos incómodos, como 

a homossexualidade, os debates sobre o género, (DF N°11)  

• Saiba apresentar de forma clara e atraente aquilo que os Sacramentos são, 

verdadeiramente, para a vida do cristão. (DF N°14) 
 

→ O seu ser relação  

Os jovens sonham uma Igreja que... 

• Seja acolhedora e misericordiosa, onde se viva a ternura (DF N°1)  

• Ajude os jovens a descobrir a sua vocação, em todos os seus significados (DF N°3) 

• Zelosa e sincera, admita os próprios erros, passados e presentes, e não tenha medo de 

se mostrar vulnerável e formada por pessoas capazes de errar e de incompreensões, 

mas com a humildade de saber pedir perdão (DF N° 7 e N°11) 

• Elimine a indiferença, o juízo e a recusa. Muitas pessoas, afastaram-se, infelizmente, 

da Igreja por causa de experiências más neste sentido (DF N°7) 

• Tome a sério os jovens, dando-lhes espaços de diálogo e de intercâmbio (DF N°15) 

• Saiba adotar uma linguagem que tenha presente usos e costumes dos jovens, por forma 

a que todos possam ter oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho. (DF N°15) 

• Saiba valorizar cada vez mais a expressão artística no âmbito da evangelização (a 

música, as artes figurativas, a arquitetura, o design, etc..). Os jovens respondem com 

facilidade e gostam da criatividade e expressividade (DF N°15) 
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→ O seu modo de se organizar como instituição 
Os jovens sonham uma Igreja que…  

• Examine a forma como pensa nos jovens, empenhe-se por eles por forma a ser para 

eles uma guia eficaz, relevante e vivificante ao longo da sua vida (DF N°1) 

• Aprofunde a sua compreensão do papel da mulher e valorize o seu contributo único (DF 

N°9) 

• Viva a conversão pastoral envolvendo os jovens nos processos de tomada de decisão 

e oferecendo-lhes papéis de liderança. (DF N°12) 

• Prepare os Seminaristas, os Religiosos e as Religiosas para serem ainda mais capazes 

de acompanhar os jovens que têm funções de responsabilidade (DF N°12) 

→ O seu agir profético  
Os jovens sonham uma Igreja que...  

• Se empenhe seriamente na luta contra a chaga da pornografia, dos abusos de menores, 

do ciberbulismo, etc.  (DF N°4) 

• Reforce as iniciativas para combater o tráfico dos seres humanos e a migração forçada, 

bem como o tráfico da droga (DF N°14) 

• Seja “mãe” e, portanto, apoie, cuide, ajude, em vista da cura de seus filhos que ainda 

sofrem sob o peso das deficiências mentais e físicas (DF N°3) 

• Com autoridade, pressione os governos para que haja mais justiça social, paz e 

segurança para todos (DF N°3) 

• Vá ao encontro dos jovens: “em saída”, porque o lugar onde eles esperam ser 

encontrados são as estradas, onde se encontram pessoas de todos os tipos (DF N°13) 

• Esteja sempre cada vez mais presente e eficaz nas escolas e nas universidades (DF 

N°13) 

• Esteja acessível também através das redes sociais e dos vários espaços virtuais, por 

forma a poder oferecer uma informação útil e eficaz sobre os seus ensinamentos e poder 

contribuir para a sua formação. (DF N°13) 

 
 

QUINTA FICHA 
                                                 “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 
 

«Numa cultura que questiona as instituições e em que a própria autoridade 

sente dificuldade em cumprir a sua missão de forma eficaz e atraente, sentimos 

[…] a necessidade de nos formarmos para uma liderança adequada aos 

tempos para um estilo de animação e governo que tenha autoridade pela 

coerência entre palavras e gestos; facilite a participação e a obediência de 

todas ao projeto de Deus e a corresponsabilidade na missão»  

(Atos do Capítulo Geral XXIII, Nº 31). 
 

1- Como nos interpelam as expetativas dos jovens no caminho de conversão 

pastoral?  
 

2- Quais os aspetos do “Perfil do adulto-educador” que são mais desejados e 

necessários no nosso contexto? Porquê? 
 

3- Analogamente ao “sonho de Igreja” expresso pelos jovens, elaboremos um 

texto com o nosso “sonho de comunidade educativa”. 
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O “GRITO – CARÊNCIAS” DOS JOVENS 
 

Em certas ocasiões, quando alguém grita ansiosamente, achamos que essa pessoa está 

em perigo ou tem em si um profundo sofrimento ... o seu grito é, portanto, uma linguagem, 

uma maneira de expressar uma urgência, um pedido de ajuda, uma necessidade. Neste 

sentido, lemos o Documento Final da Reunião Pré-Sinodal e recolhemos alguns "gritos" 

expressos pelos jovens, que nos interpelam como educadores, educadoras dos jovens. 
 

• Necessidade de família:  
- “Os modelos da família tradicional estão em declínio em vários lugares. Isto provoca 

sofrimento nos jovens”. (DF N°1) 
 

• Necessidade de comunidade e pertença:  

- “O sentido de pertença é um fator significativo na formação da própria identidade” 

(DF N°1)  

- “Encontrar um lugar de pertença é um sonho nosso partilhado que ultrapassa 

continentes e oceanos” (DF N°3) 

- “Por vezes as paróquias já não são lugares de encontro” (DF N°1) 

- “Precisamos de revitalizar o sentido de comunidade que nos guia para um sentido de 

pertença” (DF N°3) 

- “Deseja-se também a ter comunidades onde os jovens partilhem as suas batalhas e 

onde possam ser testemunhas uns para os outros” (DF N°12) 

- “Apoiar os que já estão empenhados ... é um imperativo da comunidade eclesial, 

para que eles sejam fortalecidos e inspirados na sua missão de evangelização do 

mundo" (DF N ° 13) 
 

• Necessidade de encontrar razões fundadas e guias profundos: 

- “Precisamos de explicações racionais e críticas a questões complexas - as respostas 

simplistas não são suficientes” (DF N°1) 

- “Com tristeza, nem todos acreditamos que a santidade é possível de alcançar e que 

é um caminho para a felicidade” (DF N°3) 

- “A ideia geral que a vocação é um chamamento não é clara nos jovens, e, por isso, 

é necessária uma maior compreensão da vocação cristã (ao presbiterado, à vida 

religiosa, ao apostolado laical, ao matrimónio e à família, etc.) e do chamamento 

universal à santidade” (DF N°8) 

- “Pedimos à Igreja que continue a comunicar a Verdade sob a guia do Espírito Santo.” 

(DF N°11) 
 

• Necessidade de protagonismo e valorização: 

- “Frequentemente os jovens têm dificuldade em encontrar um espaço na Igreja onde 

possam participar ativamente e ter responsabilidades” (DF N°7) 

- “Os jovens percebem uma Igreja que os considera demasiado pequenos e 

inexperientes para tomar decisões, e que apenas espera erros da parte deles.” (DF 

N°7) 

- “É necessário confiar que os jovens podem guiar e ser protagonistas do seu caminho 

espiritual.” (DF N°7) 
 

• Necessidade de se empenhar seriamente pelo bem comum: 

- “Como católicos, eles querem ser ativos na esfera pública para melhorar a sociedade 

comum” (DF N°12) 

- “Os jovens da Igreja querem ter um olhar “em saída” (DF N°12) 
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- “Os períodos de tempo gastos em serviço com movimentos e associações de 

caridade (voluntariado) dão-nos uma experiência de missão e um espaço onde 

praticar o discernimento (DF N°15) 
 

• Necessidade de segurança e paz:  

- “Temos medo, porque, em muitos dos nossos Países, encontramos instabilidade 

social, política e económica” (DF N°1)  

- “Queremos um mundo de paz, que tenha juntos, uma ecologia integral com uma 

economia global sustentável”. (DF N°3) 

- O racismo a diferentes níveis toca os jovens em diversas partes do mundo”. (DF N°2) 
 

• Necessidade de encontrar a própria identidade:  

- “Queremos preservar a nossa identidade cultural e evitar o uniformismo e a cultura 

do descarte”. (DF N°2) 
 

• Necessidade de esperança e confiança di speranza e fiducia: 

- “Os jovens querem afirmar a dignidade intrínseca do trabalho.” (DF N°3) 

- “Por vezes, acabamos por renunciar aos nossos sonhos. Temos demasiado medo, e 

alguns de nós deixaram de sonhar. Isto verifica-se nas muitas pressões 

socioeconómicas que podem gravemente drenar o sentido de esperança entre os 

jovens. Sucede também não termos nem sequer a oportunidade de continuar a 

sonhar”. (DF N°3). 
 

• Necessidade de comunicar, de criar laços: 
- “É evidente que os jovens de todo o mundo estejam a consumir de forma obsessiva 

os produtos multimédias” (DF N°4) 

- “Gostaríamos de ser encontrados onde estamos: intelectualmente, emotivamente, 

espiritualmente, socialmente e fisicamente” (DF N°13) 
 

• Necessidade de integração, igualdade e valorização: 
- “Quais são os lugares onde as mulheres estão capazes de prosperar no seio da Igreja 

e da Sociedade?” (DF N°5) 

- “Algumas mulheres jovens percebem uma falta de figura de referência feminina no 

seio da Igreja, onde também elas desejam dar os seus talentos intelectuais e 

profissionais” (DF N°12) 

- “Uma outra perceção comum de muitas jovens é a falta de clareza sobre o papel das 

mulheres na Igreja” (DF N°7) 

- “Assim como o “SIM” de Maria ao chamamento de Deus foi fundamental na 

experiência cristã, é necessário dar às mulheres de hoje espaços onde possam dizer 

“SIM” à sua vocação”. (DF N°9) 
 

• Necessidade de encontrar testemunhos autênticos centrados em Cristo e no 

Evangelho:  
- “Alguns jovens pensam que a Igreja tenha desenvolvido uma cultura onde se presta 

atenção ao envolvimento da sua estrutura institucional, mais do que à pessoa de 

Cristo”. (DF N°7) 

- “Alguns consideram que as guias religiosas estão desligadas e mais preocupadas 

com a dimensão administrativa do que com fazer comunidade” (DF N°7) 

- “Os jovens de hoje anseiam por uma Igreja autêntica… uma comunidade 

transparente, acolhedora, honesta, convidativa, comunicativa, acessível, alegre e 

interativa” (DF N°11) 

- “Os jovens têm muitos interrogativos, mas não por isso querem respostas diluídas, 

já feitas”. (DF N°11) 
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• Necessidade de uma experiência de fé celebrada e vivida e com alegria:  
- “Os cristãos professam um Deus vivo, mas, apesar disso, vemos celebrações e 

comunidades que parecem mortas” (DF N°7) 

- “Queremos ser uma presença alegre e entusiasta e missionários no seio da Igreja” 

(DF N°12) 

- “Exprimimos fortemente o desejo de uma voz criativa. Esta criatividade encontra a 

sua natural expressão na música, na liturgia, nas artes; infelizmente, nos dias de  

- hoje, estes aspetos são um potencial não expresso, sendo o lado criativo da Igreja 

muitas vezes dominado pelos seus membros mais idosos” (DF N°12)  

- “Ansiamos por experiências que possam aumentar a nossa relação com Jesus no 

mundo real, iniciativas eficazes que nos ofereçam uma experiência de Deus” (DF 

N°14) 

 

 

                                                                                 

 
         SEXTA FICHA 

                                             “NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 
 

«Quem se deixa levar pela inspiração verdadeira, por sonhos aparentemente 

impossíveis, por uma causa, um credo, um ideal, facilmente encontra outros 

sonhadores e sonhadoras que partilham o sonho e desejam participar na sua 

realização; o importante para eles não é programar no imediato, mas deixar 

que o sonho os mova para o impossível» (Atos do Capítulo Geral XXIII, Nº 53). 

 

1- No caminho de conversão pastoral, como nos interpelam estes gritos-

carências dos jovens? 

 

2- Quais os gritos que exprimem os jovens no nosso contexto? Através de que 

comportamentos os fazem conhecer? 

 

3- Quais os processos prioritários que devem ser desenvolvidos pela 

comunidade educativa no nosso contexto?  
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EM CAMINHO COM OS JOVENS 
 

Os jovens presentes na Reunião Pré-Sinodal partilharam a sua reflexão, dando origem a 

algumas ideias que nos interpelam e nos levam a analisar os processos em andamento no 

Instituto, sobretudo no campo da Pastoral Juvenil. Ficam aqui algumas dessas "ideias de 

caminhos": 
 

• Potenciar a pastoral da família:  

- “A Igreja […] precisa de apoiar melhor as famílias e a sua formação” para que os pais 

sejam verdadeiramente educadores da fé dos seus filhos” (DF N°1) 
 

• Suscitar processos para chegar aos mais “distantes”:  

- “A religião é considerada hoje uma questão privada. Por vezes sentimos que o 

sagrado parece algo desligado da vida quotidiana” (DF N°1) 
 

• Promover percursos educativos que favoreçam o pensamento crítico, a 

criatividade e a autonomia:  

- “Muitas vezes as nossas escolas não educam a desenvolver um pensamento crítico” 

(DF N°1) 

- “Os jovens africanos sonham uma igreja local autónoma, que não imponha ajudas 

que alimentem a dependência, mas que seja um contributo vivificante para as suas 

comunidades” (DF N°3) 
 

• Intervir e formar para uma pastoral dos migrantes e dos refugiados:   

- “Entre os jovens… ainda não há um consenso vinculante sobre a questão do 

acolhimento e dos refugiados, nem tão-pouco sobre os problemas que causam este 

fenómeno – tudo isto, apesar do reconhecimento do dever universal de cuidar da 

dignidade de cada pessoa humana” (DF N°2) 

- “A Igreja deveria reforçar iniciativas para combater o tráfico de seres humanos e a 

migração forçada” (DF N°14) 
 

• Promover uma pastoral educativa social que transforme pessoas e ambientes 

onde elas vivem e leve ao empenho pela justiça, pela paz e pela integridade da 

criação:   

- “Busquemos a oportunidade de trabalhar e construir um mundo melhor. A tal 

propósito, a Doutrina Social da Igreja Católica é um instrumento privilegiado de 

informação para os jovens que querem seguir esta vocação” (DF N°3). 

- “A Igreja deveria cuidar dos problemas ambientais, particularmente do problema da 

poluição” (DF N°11) 

- “Desejamos poder ver também uma Igreja solidária, virada para aqueles que lutam 

nas periferias, com quem é perseguido e pobre” (DF N°11) 

- “Em todas estas iniciativas [de empenho na esfera pública], os jovens pedem para 

ser acompanhados, levados a sério e em consideração, como membros 

responsáveis da Igreja” (DF N°12) 
 

• Educar e educar-se para o acompanhamento dos jovens:   

- “Os momentos cruciais para o desenvolvimento da nossa identidade, compreendem:  

decidir a nossa orientação de estudos, escolher a nossa profissão, decidir aquilo em 

que se acredita, descobrir a nossa sexualidade e fazer as escolhas definitivas da 

vida” (DF N°1) 
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- “Por vezes, sentimo-nos excluídos como cristãos, em ambientes sociais, adversos à 

religião. Somos conscientes de ter necessidade de encontro entre nós e com os 

outros para poder criar laços profundos” (DF N°2) 

- “Muitos jovens não sabem responder à pergunta “qual é o sentido da tua vida?”. Nem 

sempre conseguem ligar a vida ao sentido transcendente” (DF N°5). 

- “É necessário encontrar uma definição simples e clara do termo “vocação”: uma 

definição capaz de pôr em realce o sentido do chamamento, da missão, do desejo e 

da aspiração a segui-la. Um significado capaz de a tornar um conceito com o qual os 

jovens possam relacionar-se nesse momento da sua vida” (DF N°8) 

- “O termo “vocação” foi, por vezes, apresentado como um conceito intelectualista, 

captado por muitos como inacessível. Os jovens conseguem compreender o sentido 

para dar um significado à vida e estar no mundo por um motivo, mas muitos não 

sabem como ligar esse sentido à vocação, entendida como dom e chamamento de 

Deus”. (DF N°8) 

- “Muitos jovens não sabem como envolver-se neste processo de discernimento, e isto 

constitui para a Igreja uma oportunidade para os acompanhar” (DF N°9) 

- “Todos estes guias e acompanhantes deveriam poder beneficiar de uma boa 

formação permanente” (DF N°10) 
 

• Promover processos que tornem os jovens evangelizadores de outros jovens:   

- “Há ainda uma oportunidade para a Igreja propor aos jovens um outro “modo” de 

viver a sua vida” (DF N°2) 

- “Os jovens estão profundamente envolvidos e interessados em assuntos como a 

sexualidade, as dependências, os matrimónios falhados, famílias desagregadas, 

bem como os grandes problemas sociais, como o crime organizado e o tráfico de 

seres humanos, a violência, a corrupção, a exploração, o feminicídio, toda a forma 

de perseguição, degradação do nosso ambiente natural” (DF N°1) 

- “Sonhamos maiores oportunidades de uma sociedade que seja coerente e tenha 

confiança em nós. Desejamos ser ouvidos e não apenas ser espetadores na 

sociedade, mas participantes ativos” (DF N°3) 

- “Ir para junto dos jovens, onde habitualmente estejam: bares, cafés, parques, salões, 

estádios, e qualquer outro centro de agregação cultural ou social. Serão também 

tomados em consideração espaços menos acessíveis, como ambientes militares, 

ambientes de trabalho e áreas rurais. Mas é também importante que a luz da fé 

chegue a lugares de trabalho, como orfanatos, hospitais, periferias, zonas de guerra, 

cárceres, comunidades de recuperação e bairros de luz vermelha” (DF N°13) 
 

• Pensar e realizar processos que formem a consciência dos nativos digitais: 

- “É necessário oferecer formação aos jovens sobre como viver a sua vida digital. As 

relações podem tornar-se desumanas” (DF N°4) 

- “Embora vivamos num mundo interconexo, a comunicação entre os jovens 

permanece limitada a grupos entre os semelhantes. Faltam espaços e oportunidades 

para experimentar a diversidade” (DF N°4) 

- “A cultura dos mass media exerce ainda muita influência sobre a vida e os ideais dos 

jovens” (DF N°4) 

- “Problemas como a pornografia pervertem a perceção que o jovem tem da própria 

sexualidade. A tecnologia usada desta forma cria uma realidade paralela enganosa 

que ignora a dignidade humana” (DF N°4) 
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• Promover percursos formativos e experiências de grupo onde os jovens possam   

aprofundar a sua fé, reler a sua experiência e equilibrar a sua vida.  Uma pastoral 

que não se limite aos grandes acontecimentos: 

- “Temos necessidade de programas de liderança (leadership) ou de formação, um 

desenvolvimento contínuo e qualificante de “jovens-guias” (DF N°12) 

- “Um modo para curar esta confusão que os jovens têm a respeito de Jesus, comporta 

um retorno às Escrituras” (DF N°6) 

- “Passar este tempo em silêncio, fazendo introspeção e rezando, assim como lendo 

a Palavra de Deus e aprofundando o conhecimento de si, são oportunidades que 

poucos jovens aproveitam realmente. É necessária uma melhor introdução a estas 

práticas” (DF N°9) 

- “Gostamos dos acontecimentos em larga escala, mas não devem ter, 

necessariamente, todos a mesma extensão. Também os pequenos grupos locais, de 

importância primária, devem poder exprimir as nossas interrogações e partilhar a fé” 

(DF N°14) 
 

• Acompanhar processos que ajudem como Igreja e comunidade local a dar o 

verdadeiro espaço às mulheres e às pessoas marginalizadas:  

- “Atualmente um problema difundido na sociedade é a falta de paridade entre homem 

e mulher” (DF N°5). 

- “Seria de ajuda que a Igreja não afirmasse apenas o papel da mulher, mas que 

também ajudasse os jovens a explorá-lo e a compreendê-lo cada vez mais 

claramente” (DF N°7) 
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  SÉTIMA FICHA 
                                                “NA COMUNIDADE EDUCATIVA”  
 

«A renovação profunda do modo de entender o amor para com o próximo […] 

questiona as nossas comunidades e a proposta educativa que elas oferecem. 

A dimensão social da evangelização, indicada explicitamente na “Evangelii 

gaudium”, interpela toda a missão e abre novas áreas de atenção aos jovens 

mais pobres. No solo do carisma é lançada uma semente de profecia que ainda 

não está plenamente desenvolvida. Num tempo sem precedentes, a audácia é 

um ato de amor para o futuro».                                                               

(Atos do Capítulo Geral XXIII, Nº 68) 
 

 

1- “A audácia é um ato de amor para o futuro”: o que sentimos e o que 

imaginamos quando dizemos esta frase? 
 

2- Depois da leitura do texto “A caminho com os jovens”, interroguemo-nos: 

quais destes processos foram programados e estão a ser realizados a nível 

local ou inspetorial? 
 

3- Que processos seria bom potencial no nosso contexto? 
 

4- Que outros processos seriam necessários na nossa realidade?                   

Porquê? 
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CONCRETIZEMOS COM CRIATIVIDADE 

“A conversão leva-nos primeiro a sair da nossa mediocridade, vivendo de uma maneira 

autêntica e credível, de modo a ser profecia para o mundo. Incita a agir corajosamente, 

dóceis ao Espírito Santo: quem tem coragem, inventa, arrisca, não se deixa paralisar pelo 

medo, inicia processos e ilumina o futuro” (Atos do Capítulo Geral XXIII, N. 53).2  
 

Convidamo-vos a partilhar de forma criativa a reflexão e o trabalho realizado na 

comunidade educativa, utilizando a metodologia “Design for Change”.3 

 

OUVIMOS 
Partindo daquilo que os jovens nos disseram  

 

• Dialoguemos com os outros: como me sinto? O que me preocupa ou me inquieta 

pessoal ou comunitariamente? 

• Procuremos compreender: partindo das respostas precedentes, organizemos as 

informações por temas (focus). 

• Cheguemos a consenso: faz-se um resumo e escolhe-se, com o consenso de 

todos, um focus que será “traduzido” como desafio ou empenho.  

 

IMAGINEMOS 
Para ir além do desafio ou empenho identificados 

 

• Propomos muitas ideias: pensando criar grande impacto que provoque uma 

mudança duradoura, buscamos soluções. 
• Combinamos e melhoramos as ideias: escolhemos, dentre as melhores ideias, 

aquela que achamos mais oportuna. 
• Programamos uma solução acessível. 
• Concretizamos a proposta de mudança.  
• Designamos um plano de ação. 

 

AGIMOS 
Realizamos juntos o projeto de solução  

 

• Organizamos o plano de ação: linhas de ação, recursos, estratégias, tempos, 

tarefas, responsabilidades. 

• Tornamos verdadeiro o empenho: construir a ideia e aplicá-la, trabalhando em 

comunidade, dando vida à ideia, experimentando-a pessoalmente e na 

comunidade educativa, passo a passo. 

 

                                                           
2 Cf. Evangelii gaudium N. 30 e 33. 
3 Cf http://www.dfcworld.com 
 

http://www.dfcworld.com/
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 PARTILHEMOS 

Comunicar é uma forma de convidar os outros a mudar o mundo  

 

• Mandar o vosso projeto de mudança às outras comunidades educativas da vossa 

Inspetoria e à Conferência Interinspetorial à qual pertenceis.  

• Festejar e dar importância a esta experiência no vosso contexto local ou 

inspetorial.  

• Documentar a experiência fazendo um video ou através de outro meio de 

comunicação, onde se narre a vossa experiência, e, por fim, enviar a 

documentação para o Ambito da Pastoral Juvenil – Roma  

 

VERIFICAMOS E FAZEMOS ENVOLVER  
É o momento de refletir sobre quanto se realizou, para que da reflexão 

nasça verdadeira aprendizagem.   

Trata-se de verificar aquilo que vós vivestes e fazer que se envolva nas situações 

que a comunidade educativa vive.  
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CONCLUSÃO 
 
A reunião pré-sinodal foi verdadeiramente um momento de graça e abertura para 

toda a Igreja. Não tanto por querer reunir muitos jovens, mas acima de tudo pela 

atitude de escuta incondicional para com eles: parece que esta seja uma página 

inédita na história da Igreja. 
 

Em primeiro lugar, o Papa Francisco foi um exemplo claro do que significa o diálogo, 

convidando os jovens a falar sem filtros. Já no início havia esse desejo de querer 

acolher o pensamento, as experiências e as propostas dos jovens. E eles, 

assumindo responsavelmente a tarefa que lhes foi confiada, trabalharam e 

produziram um documento dirigido aos Bispos que participarão do próximo Sínodo 

2018. Este documento final é uma história de vida e um apelo apaixonado a unir 

forças para rejuvenescer a Igreja e levar a todos a alegria do Evangelho. 

 
Quem viveu este "pentecostes" não se pode calar; partilha-o e deixa-se transformar 

pela experiência. Nós também, como comunidade educativa, acolhemos a 

Mensagem dos jovens, deixamo-nos interpelar pelos seus pedidos, pelos seus 

sonhos e necessidades. Com eles, queremos construir uma "Igreja - família", uma 

Igreja que acolhe e envia, que se empenha seriamente e acredita na comunhão e 

no respeito pelo diferente. 

 

 

«Contam que quando Cícero havia acabado de falar 

o público pensava: “Como ele falou bem!” 

Quando ao invés terminava de falar Demóstenes, 

o povo punha-se de pé e dizia: 

“MÃOS À OBRA!”» 
 

Humberto Vanna 
 

 
Caros Jovens,  

obrigado pela vossa coragem… 
e, agora, juntos “mãos à obra!” 

 

 

 

 


