Irmãs de Nossa Senhora da Consolação

Sair,

e
r
Ve

convidar...

Projeto de Pastoral com os Jovens

V. Avaliação e acompanhamento:
Desde as diferentes instâncias de governo, a aplicação deste Projeto será avaliada.
Uma vez contextualizado nas diferentes Províncias, vice-província
e delegação, as ações realizadas à luz deste Projeto serão revisadas e
avaliadas.
É desejável que as avaliações sejam feitas com periodicidade e se
realize um acompanhamento, a fim de poder recolher o mais significativo de cada experiência e ir melhorando e enriquecendo nossa
pastoral juvenil, para que seja um esforço constante de ir crescendo
em uma mentalidade de projeto, pois o projeto não é um papel, mas
um processo.
A avaliação e o acompanhamento nos permitirão manter viva
nossa opção pelos jovens.
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Sob o slogan: SAIR, VER E CONVIDAR nos propomos a impulsionar uma saída dinâmica aos jovens que favoreça a cultura do
encontro, conhecendo e inserindo-nos nos contextos juvenis para
oferecer-lhes –desde ali – espaços de formação, celebração e acompanhamento.
Referimo-nos aos “jovens” considerando as pessoas compreendidas entre 18 e 29 anos de idade aproximadamente, conscientes de que
também este elemento exige ser adaptado as circunstâncias locais.
Em qualquer caso, é bom recordar que a juventude mais que identificar a uma categoria de pessoas, é uma fase da vida que cada geração
reinterpreta de um modo único e irrepetível.

Sair,

VER
e

Convidar...
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Introdução:

O Presente Projeto deseja concretizar o chamado
do XVIII Capitulo Geral de “sair ao encontro dos
jovens” tendo como luz providencial os documentos em torno do Sínodo da Juventude.
Queremos responder a um chamado que nos
apresenta como grande desafio: aproximar-nos
a cultura juvenil, conhecer, descobrir e entender
aquilo que palpita no coração dos jovens; seus
desejos de plenitude, seus horizontes de vida, seus
sofrimentos e dificuldades. Tudo pode ser iluminado pela experiência de um encontro profundo
com Jesus de Nazaré.

A Igreja decidiu interrogar-se sobre como acompanhar os jovens
para que reconheçam e acolham o chamado ao amar e a vida em
plenitude e também pedir aos mesmos jovens que a ajudem a identificar as modalidades mais eficazes de hoje para anunciar a Boa
Noticia. “A Igreja deveria encomendar-se por cima de tudo a escuta do que o Espirito Santo diz: através “dos jovens”1 Ouvindo as
suas aspirações, podemos entrever o mundo de amanhã que vem
ao nosso encontro e os caminhos que a Igreja é chamada a percorrer.2 .

“Impulsionadas pelo Espírito, saímos aos lugares onde
estão os jovens... No encontro com os jovens conheceremos sua linguagem, cultura e interesses. Os acompanharemos em seu caminho de busca de sentido e amadurecimento, dando-lhes a conhecer Jesus Cristo”...(ME)

1 Congresso mundial PV e VC. Horizontes e Esperanças, Roma 3-5 dezembro 2017.
2 Documento preparatório do Sínodo: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional
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I. Perfil global do jovem de hoje
“Vocês são o campo da fé.
Vocês são atletas de Cristo.
Vocês são construtores de uma Igreja
mais bonita e de um mundo melhor”
(Papa Francisco)3

Conscientes da diversidade de culturas e contextos que rodeiam aos
jovens em cada realidade, podemos identificar algumas características
gerais que reconhecemos na população juvenil:
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•

Caracterizam-se pela sua disponibilidade e desejo de participar, de
ser protagonistas das mudanças.

•

Estão cheios de vitalidade, de força criativa e criadora, são ousados,
sinceros, com o olhar aberto para o futuro.

•

Tem necessidade de figuras de referência próximas, confiáveis e
coerentes, bem como lugares e ocasiões para provar a capacidade
de relacionamento com os outros.

•

Caracterizam-se pela relação com as modernas tecnologias de comunicação e com o “mundo virtual”.

3. Vigília com os jovens no Rio, 27 de julho de 2013

O mundo digital tornou-se “novo areópago de encontro e evangelização”. Através dele, os jovens encurtam as distâncias geográficas, conhecem outras culturas, animam-se por meio de mensagens e propostas significativas. Em suma, o mundo de hoje e as
sociedades se movem em torno desta plataforma. Nosso desafio
é transformá-lo em um espaço de encontro e canal de comunicação da boa notícia do Evangelho. Daí o desafio de usar e relacionar de maneira responsável com a mídia como plataforma de
evangelização e difusão do carisma.

Atividades previstas
•
•
•

Criação de uma seção no site do GG dedicada ao PJ para
compartilhar recursos e informações.
Divulgar através das redes as atividades que estão sendo
realizadas (presença ativa, atraente, atraente, juvenil).
Concursos online que favoreçam a comunhão e a riqueza da diversidade entre as diferentes presenças mundiais
(banner, vídeos).

24

6. Novos areópagos:

•

Vivem um estágio de busca forte, desejos de identificação, horizontes de vida que os satisfazem. São capazes
de se comprometer com projetos que cativam seus corações e entregar-se ao máximo por essa causa.

•

Vivem momentos de adaptação, de decepções e perdas,
de sonhos muitas vezes, truncados por diferentes realidades.

mundo digital

“A internet oferece à Igreja uma oportunidade evangélica sem precedentes ... o mundo digital é um grande espaço para encontrar e se
conectar com pessoas de outras religiões e com os não-crentes “... “
Além dos muitos lugares físicos em que pode ser encontrado o jovem,
o mundo digital deve ser considerado como tal pela Igreja. Queremos
ver uma Igreja que possa ser acessada através das mídias sociais e outros espaços digitais, para oferecer informações sobre a Igreja e seus
ensinamentos de maneira mais fácil e eficaz. Isso contribuirá para a
formação do jovem.”14

14. Documento da Reunião pré-sinodal para a preparação da XV Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos (Roma, 19-24 março 2018), 24.03.2018 (N.15, 13)

Atualmente, a maioria dos jovens enfrentam sérios problemas impostos pela sociedade. Dependendo de cada contexto,
eles experimentam vulnerabilidade, insegurança, abandono,
exploração, desemprego ... tornando-se um desafio para o trabalho pastoral com eles.
Somos chamados a acolhê-los com o que são e com o que
vivem. O Papa Francisco nos pede para atender os diferentes
aspectos que configuram sua identidade: a dinâmica geográfica, a história e a cultura da memória e gênero.
Seguindo estas diretrizes, tentaremos aproximar com respeito e profundidade, os espaços juvenis em cada um dos projetos
que propomos.
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5. Arte e espiritualidade
“A beleza é universalmente reconhecida e a Igreja tem
um belo histórico de evangelizar por meio das artes, como
a música, artes visuais, arquitetura, design etc. Os jovens
respondem a isto com facilidade e gostam de ser criativos
e expressivos”.13

•

A arte certamente nos dá a oportunidade para cristalizar e refletir o mistério de Deus e é plataforma sempre
aberta para o processo de evangelização. É um caminho
sempre novo e atraente para os jovens que buscam formas
autenticas de se comunicar e de se expressar.

•

Neste caminho queremos aproveitar a potencialidade
da arte e da beleza para cultivar a dimensão transcendente do jovem, através de:

•

13. Documento da Reunião pré-sinodal para a preparação da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (Roma, 19-24 março
2018), 24.03.2018
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•

•

Um encontro pessoal e vivencial com Jesus Cristo,
que leve descobrí-lo como plenitude de beleza e
vida.
Experiências que integrem a arte em todas as suas
manifestações como caminho simbólico que conduza o jovem ao encontro com o transcendente.
Processos e projetos criativos que atraiam aos jovens a descobrir e desenvolver seus próprios talentos.
Educando a sensibilidade para abrir-se a contemplação, o silêncio e a transcendência por meio da
riqueza que contribui o mundo da arte.
Estimular e canalizar suas habilidades para viver a
interculturalidade: valorizar as expressões artísticas
de outras culturas e compartilhar a vida a partir disso.

Parece que ele foi expulso na ilha grega de
Patmos. Ele morreu em uma idade avançada.

Ele foi testemunha privilegiada na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e no Jardim do Getsêmani.

Ele é representado na arte cristã com uma
águia, um símbolo da “paixão devoradora do
espírito” que experimentou por Aquele que se
apaixonou e mudou sua vida.

Foi ele quem descansou o rosto em Jesus na última ceia; que permaneceu firme ao pé da cruz com Maria e que acolhe a mãe de Jesus em sua casa.

Tudo começou com um encontro.
“ Não começa ser cristão, por uma decisão
ética ou uma grande ideia, mas ,pelo encontro
com um acontecimento, com uma Pessoa que
dá um novo horizonte à vida e, desta forma, o
rumo decisivo”.
(Deus Caritas est, Benedicto XVI, 2005)

Ele é aquele que, junto com Pedro, corre para o túmulo vazio, onde é capaz de
intuir o Mistério e acreditar na ressurreição.
Ele é o jovem que, depois de tanto fixar o olhar e coração no Mestre, vai
deixando-se modelar, purificar: aprende que o importante na vida não são riquezas, as primeiras posições, a segurança, o protagonismo, a aparência ... É
amor, o Amor.
É o caminho que desejamos fazer com os jovens e para os jovens. Sair ao encontro de suas inquietudes, questionamentos e buscas, encontrando-os em suas
próprias encruzilhadas, acompanhá-los nesta jornada de encontro com Aquele
que é capaz de plenificar a existência. Um encontro decisivo...
É o caminho que percorreu o jovem apóstolo:

João sentiu uma inquietude arder em seu
coração: “Mestre, onde moras?” Jesus olhou
para ele, amou-o, chamou-o: “Vem e verás”.
Tudo começou com esse encontro que foi
nutrido no relacionamento pessoal e íntimo
com Jesus Cristo, no seguimento até as últimas consequências.

VER, OUVIR

e dar testemunho
da Palavra de Vida.
6

II. Icone Bíblico

João, o apóstolo jovem de Jesus.

Atividades previstas

O Sínodo dos jovens buscou refletir com e
sobre os jovens e a pastoral juvenil no mundo
de hoje e propôs a figura do evangelista São
João como ícone bíblico.
Como Família Consolação, também queremos deixar-nos iluminar por este discípulo
próximo a Jesus, próximo de nós, neste chamado que Deus nos lançou com força e claridade no nosso último Capítulo Geral: SAIR
AO ENCONTRO DOS JOVENS.

Um jovem de seu tempo, uma biografia
tecida em fogo baixo.
João (em hebreu:  ןנחויYohanan, “o Senhor
é misericordioso”) nasceu na Galileia. Era
pescador. Seu pai era Zebedeu. Foi um dos
discípulos da primeira hora e desde então
acompanhou a Jesus. Era o mais jovem dos
Doze e junto com seu irmão São Tiago, Jesus os chamou “Boanerges”,(filhos do trovão)
por seu grande ardor. Homem sensível, cheio
de vitalidade, de olhos e coração aberto, com
uma grande capacidade contemplativa.

•
•
•

•
•
•

•

Elaboração de mosaicos a partir de uma experiência comunitária:
Projeto de arte litúrgica no Santuário de La Lomita (2018).
Musical de María Teresa González Justo, no ano jubilar Consolação
em saida (2022).
Visitas guiadas a espaços culturais e patrimoniais que permitam
educar a sensibilidade e abri-los à compreensão da história, como
um acontecimento salvífico. Encontro com jovens na casa generalícia (2019).
Oficina de Iconografia: Promover laboratórios visuais onde os jovens são instruídos a ter uma experiência sensível com a cultura
visual.
Rezar com imagens, elaboração de recursos.
ConsoArte (Consolando por meio da arte); oficinas de pintura,
desenho, dança contemplativa, linguagem corporal, teatro, corais,
música ... que favoreçam aos jovens a capacidade de silêncio, da
interioridade, da paz, da expressão, da sensibilidade como atitudes
que formam o coração e o consolam.
Maria Rosa, mestra em humanidade: projeto cinematográfico (oficinas de programação de som, ilustração, elaboração de roteiro,
figurino e cenografia, composição musical, edição).

5
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III.EIXO TRANSVERSAL: Cultura do encontro
“Cultura significa que algo entrou em nossas entranhas. Quando
a cultura se torna cultura, tornou-se uma “paixão compartilhada”,
um desejo, um entusiasmo e, finalmente, um estilo de vida. Significa
que, como povo, somos apaixonados pelo objetivo de nos encontrar,
de buscar pontos de contato, de construir pontes, de projetar algo que
inclua todos nós”.
(Víctor Manuel Fernández)

Significa experimentar que, para além de nossas diferenças, somos todos filhos de Deus.
É uma nova forma de vida e ação em relação aos outros. Trata-se
de recolher um pouco da experiência e perspectiva do outro, sem
perder minha identidade.

Atividades previstas
•
•
•
•
•
•
•
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•

Oficina de espiritualidade.
Itinerário vocacional da Madre (Maria Rosa seduzida pelo Deus de
Jesus). Subsídio e aprofundamento durante 5 dias.
Leitura orante da Palavra em pequenas comunidades de vida. Aprofundar e rezar os textos próprios de João, o discípulo amado.
Propostas de experiências para crescer na contemplação e adoração
desde o encontro com os mais desfavorecidos.
Plano de acompanhamento para aspirantes. Contextualizado e
dado a conhecer.
Recursos de orações vocacionais por continentes preparadas por
leigos e irmãs.
Promover, em rede com outros, lugares de referencia, pontos de
encontro para jovens que favoreçam neles o sentido de pertença
(vínculo). Espaços de entretenimento saudável, formação e acompanhamento.
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4. Vem e segue-me
O caminho “vem e segue-me” deseja provocar no jovem o encontro com a transcendência. Oferece a interioridade como caminho de encontro com Deus, com sua Palavra, com sua proposta
de vida.
“ Os jovens desejam experiências através das quais podem aprofundar sua relação com Jesus no mundo real. As iniciativas exitosas são aquelas que oferecem uma experiência de Deus. Portanto,
respondemos as iniciativas que nos oferecem uma compreensão
dos sacramentos, da oração e da liturgia.” 12

Significa ler a vida desde um Deus que sai ao encontro na Criação e ao
longo de toda historia da salvação (Abraão, Moisés, Maria de Nazaré ...
Maria Rosa Molas ...).
Viver a cultura do encontro nos faz sair de nossa auto-referencialidade,
de nossa segurança e comodidade, de nosso território conhecido, agradável
ou recompensador. “Isso nos leva a rejeitar as dialéticas que enfrentam.
Ninguém sobra nesta cultura. De todos se pode aprender alguma coisa,
ninguém é inútil, ninguém é dispensável (Victor Manuel Fernández)
A cultura do encontro é pano de fundo do que está subjacente no Marco Estratégico, que motivará nossa saída com os jovens: o banquete é para
todos e queima nosso coração que a mesa esteja cheia.
PALAVRAS CHAVES:
•
•
•
•

Organizar/ Articular para que nessa pastoral seja sistemática.
Fortalecer para dar consistência e continuidade.
Compartir recursos.
Acompanhar processos.

Acompanhamos aos jovens em seu caminho de crescimento na
fé, em seu desejo de seguir o projeto de Jesus e colaborar na construção de seu Reino.
12. Documento da Reunião pré-sinodal para a preparação da XV Assembleia Geral Ordi-
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nária do Sínodo dos Bispos (Roma, 19-24 março 2018), 24.03.2018.

.
3 Jovens – Ex-Alun@S.
Os Jovens ex-alunos são uma população que é pouco levada em
conta em nossos projetos e programações pastorais. É verdade que
algumas obras têm projetos que os incorporam como parte ativa
e agentes de mudança. Sentimos o chamado para “também sair ao
encontro deles”. São os ex-alunos aqueles que beberam das fontes
do carisma, aqueles que receberam formação em ciência e virtude,
que podem nos tornar “termômetros” dos valores humanos e religiosos que ensinamos em nossos centros educacionais.

8

Critérios

•
•

Servem para configurar a ação e orientá-la em um certo
sentido. Servem para gerar processos. Quando as diferentes ações e atividades são escolhidas e executadas de acordo
com os mesmos critérios, elas não são mais eventos isolados (pastoral de “eventos”) nem são limitadas a responder
a necessidades ou urgências (“pastoral de remendo”); mas
um caminho pastoral progressivo, que vai crescendo pouco
a pouco em uma mesma direção.
•

Por essa razão, queremos despertar e avivar a dimensão social
dos ex-alunos, que os conduza ao encontro com os desfavorecidos
como expressão viva do carisma que beberam. A partir de suas
próprias experiências, eles podem nos ajudar a melhorar nossa
proposta pastoral para estudantes do ensino médio.
•
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•

Todas as plataformas pastorais constituídas na Congregação (obras educativas e sócio- sanitárias, Secretariado LA, Equipes de pastoral juvenil-vocacional,
MCM, Voluntariado, ONGD, grupos missionários ...)
servem de elo de ligação e dão pistas para impulsionar
a PPJ.
Uma irmã e um leigo em cada país estão especialmente dedicados a Pastoral com os jovens.

•
•
•
•
•

Priorizamos a formação de irmãs e leigos no âmbito da Pastoral Juvenil.
Apostamos por uma pastoral de encontro e de contágio, do
“Vinde e Vede”.
Em toda atividade com os jovens termos presente a opção
pelos mais desfavorecidos.
Nossa pastoral é de processo: com atividades programadas
e articuladas, com critérios de continuidade, cuidando do
acompanhamento pessoal.
A PPJ é interativo, em rede com outras instancias ou espaços
juvenis: nos inserimos nas paróquias, dioceses, instituições 6
Fortalecemos a dimensão vocacional em toda a Pastoral juvenil. 7
Compartilhamos os recursos que vão sendo elaborados
Abrimos as comunidades aos jovens.

6. “Promover o testemunho de uma cooperação integrada de representantes de
todas as vocações e de todos os carismas juntos (…) neste sentido, o Sínodo busca uma grande sinergia e aliança entre todos.” (Síntese Congresso mundial PV e
VC. Horizontes e Esperanças, Roma dez 2017)
7. “Indicar os diferentes níveis de compreensão da vocação cristã e das vocações específicas superando o discurso meramente genérico de proposta
vocacional” (Síntese Congresso mundial PV e VC. Horizontes e Esperanças,
Roma dez 2017)
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IV.P roposta

Atividades previstas

Convidamos a cada irmã, a cada comunidade, a Família da Consolação, a SAIR e VER o seu próprio contexto para poder dar respostas adequadas aos jovens de acordo com as necessidades reais
que lhes impõem.

•
•

Este projeto de PPJ (PROJETO DE PASTORAL COM OS JOVENS) que emana do Projeto de Animação de GG quer oferecer
estratégias e atividades concretas. Algumas delas motivadas e implementadas pelo Governo Geral, e outras mais próprias de nível
provincial ou local. Dependendo do contexto e da cultura, estão
pensadas para serem adaptadas em cada lugar.

•
•

Atualizar a base de dados dos ex-alunos, comunicar eventos, convoca-los
por meio das redes sociais...
Convocar e gerar espaços de encontro com os jovens ex-alunos (aniversários de graduação a ser celebrada no colégio...) procurando que constituam comunidades de vida com estilo carismático.
Oficinas de liderança. Conseguir que eles elaborem propostas pastorais,
ressignificando significando suas próprias experiências.
Escolas de novas expressões de evangelização.

Oferecemos seis caminhos que, como plataforma, podem nos
proporcionar uma chegada certeira ao mundo dos jovens.

9
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Atividades previstas

Caminhos pastorais
Objetivo
Sair ao encontro dos jovens,
acompanhando seu caminho de
busca de sentido e de amadurecimento, dando-lhes a conhecer a Jesus Cristo.

São pistas ou maneiras que queremos percorrer na saída
com os jovens. Eles indicam quais processos queremos iniciar. Não são caminhos que se fecham em si mesmos. Podem
gerar outras possibilidades, outras formas, que, baseadas na
experiência e respeitando os critérios de ação, enriquecerão
o Projeto Pastoral com os jovens ao longo deste sexênio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Em saída com os jovens.
Caminhando com os jovens.
Jovens ex-alunos.
Vem e segue-me.
Arte e espiritualidade.
Novos areópagos juvenis: o mundo digital.

•
•

•

Formação de animadores juvenis, irmãs e leigos. Promover oficinas em cada país.
Itinerário de acompanhamento juvenil vocacional. (Recursos na WEB) Secretariado LA.
Oferecer Retiros na vida diária para os jovens.
Socializar o Projeto pessoal de vida.
Encontro com testemunhas críveis, os santos. Cine fórum com a vida dos santos.
Leitura de biografias de santos. Subsídio de Mª Rosa Molas jovem.
Encontros formativos com as responsáveis de PJ, nos distintos níveis.

•

Facilitar ou oferecer estudos mais sistemáticos:

•

América Latina:

•
•
•

•

•
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Diplomado en Pastoral Juvenil (enero-febrero. Bogotá- Colombia. CELAM)

Europa:  

- Master en Pastoral vocacional hermanos franciscanos en Asís. (modalidad tres
sesiones de cinco días al año).
- Universidad Salesiana Roma. Curso completo de Acompañamiento.

Asia:

–Don Bosco Center of Studies in Manila (Philippines)
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Caminhando
com
os
jovens:
.
2

“Os jovens buscam companheiros de caminho, buscam estar em torno de homens e mulheres fiéis que comuniquem a verdade, ao mesmo tempo deixando-os exprimir a sua consciência de fé e de vocação. Tais pessoas não
devem ser modelos de fé irrepreensíveis, mas testemunhos vivos, capazes de evangelizar através de suas vidas”10
“... somos convidados a reconhecer-nos “circundados de tal nuvem de testemunhas” (12, 1), que incitam a não
deter-nos no caminho, que nos estimulam a continuar a correr para a meta. E, entre tais testemunhas, podem
estar a nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de nós (cf. 2 Tm 1, 5). A sua vida talvez não tenha
sido sempre perfeita, mas, mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao
Senhor.11
Acompanhamos aos jovens favorecendo experiências:
•
•
•
•
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Que os ajudem no desenvolvimento integral de sua pessoa por meio
da descoberta de suas capacidades, interesses, aspirações, valores ...
para colocá-los a serviço dos outros.
Que os conduzam a uma opção vocacional na Igreja, de modo que,
livre e responsavelmente, assumam sua missão, de acordo com o
plano de Deus para eles.
E, apresentando figuras de referência, “adultos dignos de confiança”,
com quem entram em uma aliança positiva... Crentes com autoridade, com uma sólida adesão eclesial, figuras dignas de crédito.
Continuamos comprometendo-nos com a etapa juvenil do COM,
acompanhando o itinerário de formativo.

10. Documento da Reunião pré-sinodal para a preparação da XV Assembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos (Roma, 19-24 março 2018), 24.03.2018. 11. Gaudete et exultate n. 3, Apostolic
Exhortation, Pope Francis, 2018
11. Gaudete et exultate n. 3, Exortação apostólica, Papa Francisco, 2018

Sair,

VER
e

Convidar...
12

1. Em saida com os
jovens:

A dimensão missionária é essencial na vida do cristão. Aquele
que se encontrou com Cristo e ouviu a sua Palavra não pode ficar
indiferente ao seu convite para “ir e anunciar as boas novas do
evangelho”. Daí a importância de oferecer aos jovens um projeto
que os encoraje a sair ao encontro do irmão mais necessitado,
onde quer que esteja o jovem.
Um jovem em saída é capaz de viver com os olhos abertos e o
coração sensível para deixar-se interrogar pela realidade que o
rodeia, uma realidade muitas vezes, cheia de profundos desconsolos.
Um jovem em saída é um discípulo missionário que, deixando
seguranças, comodidades, é capaz de dar um salto de fé e confiança em Deus.
Um jovem em saída vive fora do centro, porque sua vida gira
em torno a Cristo e desde aí, sai ao encontro do pobre e necessitado.

13

“Nós gostaríamos que a Igreja nos encontrasse em lugares onde ela atualmente tem pouca ou nenhuma presença.
Particularmente, desejamos que a Igreja nos encontre nas
ruas, onde se encontram pessoas de todos os tipos. A Igreja deve buscar formas novas e criativas de encontrar as
pessoas exatamente onde elas vivem, em lugares onde socializam naturalmente: bares, cafés, parques, academias,
estádios e outros centros culturais e populares. Outros lugares menos acessíveis também deveriam ser considerados, como os ambientes militares, os locais de trabalho e
as áreas rurais. De igual modo, nós precisamos da luz da
fé em lugares mais desafiantes como orfanatos, hospitais,
bairros marginalizados, regiões devastadas pela guerra,
prisões, centros de reabilitação e zonas de prostituição.” 8
“Os jovens exigem de nós uma mudança; interrogam-se
como se pode pretender construir um futuro melhor, sem
pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos
excluídos.” 9

Atividades previstas
•

•
•
•
•

Oficinas de formação missionária para jovens. Oferecer espaços de reflexão e
formação de modo que o jovem desenvolva o sentido crítico e a capacidade de
analisar a realidade cultural e social que o rodeia, de modo que se sinta cada
vez mais, comprometido na transformação da mesma.
Favorecer a participação e acompanhamento de todas as iniciativas e atividades juvenis (acampamentos missionários, peregrinações, caminhadas, atividades esportivas...).
Gerar redes de solidariedade entre os mesmos jovens. Espaços MISERICORDIANDO: momentos de encontros com os mais pobres, projetos solidários
ou de apadrinhamento.
Recarregar a bateria da fé em pequenas comunidades de vida.
Leitura da Laudato Si´ desde, para e com os jovens. (gerar essa espiritualidade
do cuidado que fala o papa Francisco).

8. Documento da Reunião pré-sinodal para a preparação da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (Roma, 19-24 março
2018), 24.03.2018.
9. Papa Francisco, Laudato Si’: Carta Encíclica sobre el cuidado de la
casa común, 13
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