ESQUEMA DO ENCONTRO
Objetivos
1. Informar e esclarecer os jovens sobre o processo sinodal.
2. Promover a reflexão sobre os temas do Sínodo, em comunhão com o Santo Padre.
3. Abranger o maior número possível de jovens - dentro e fora da igreja - na resposta
ao questionário online diocesano.

Descrição do Encontro
Este documento apresenta uma proposta de estrutura de um encontro para jovens
que pretende envolver os jovens no movimento sinodal. Encontra-se organizado em 5
etapas:
1) esclarecimento sobre o processo sinodal;
2) visionamento de um vídeo;
3) reflexão sobre os temas do sínodo (a reflexão pode ser feita após o visionamento do
vídeo, ou pode ser intervalada pelo mesmo nos momentos de pausa indicados);
4) resposta ao questionário online (ou sensibilização à resposta);
5) momento de oração proposta no website da Pastoral da Juventude de Setúbal*.
6) no final do encontro, os grupos são convidados a “postar” uma foto no evento
facebook “Faz-te ouvir!” e a partilhar as ideias que possam ter decorrido da reflexão.

Passo a Passo
1. Já ouviste falar do Sínodo dos Bispos de 2018?
Partindo do que os jovens já conhecem, esclarecer…
1.1. O que é um Sínodo?
O Sínodo dos Bispos é uma instituição permanente estabelecida pelo Papa Paulo VI, a
15 de setembro de 1965, pouco tempo depois do Concílio Vaticano.
A palavra "sínodo" deriva de duas palavras gregas que significam "junto" e "caminho".
Um Sínodo é portanto uma reunião ou assembleia religiosa na qual os bispos se
reúnem com o Santo Padre de forma refletir em conjunto, na busca comum de
soluções pastorais que têm validade e aplicação universal. O Sínodo dos Bispos pode
ser definido, em termos gerais, como uma assembleia consultiva de representantes dos
episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros convidados,
com a tarefa ajudar o Papa a governar a Igreja.
Embora a instituição do Sínodo dos Bispos seja de caráter permanente, o seu
funcionamento real e colaboração concreta não o são. Por outras palavras, o Sínodo
dos Bispos reúne-se apenas quando o Santo Padre considera necessário ou oportuno
consultar o episcopado.
1.2. O Sínodo dos Bispos de 2018
A XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos tem como tema “Os jovens, a fé
e o discernimento vocacional”.
Em outubro de 2018, os Bispos do mundo inteiro vão reunir-se, em Roma, com o Santo
Padre, para falarem sobre os jovens, as suas esperanças, os seus medos e o que eles
esperam da Igreja. Mas o Sínodo já começou, porque o Papa Francisco quer realmente
escutar e envolver o maior número possível de jovens, antes da reunião com os Bispos.
1.3. As etapas do “Sínodo dos Jovens”

março a setembro 2017

julho a dezembro 2017
19 a 24 março 2018
3 a 28 outubro 2018

Auscultação aos responsáveis das estruturas diocesanas de
Pastoral Juvenil;
Envio dos relatórios diocesanos às Conferências Episcopais;
Envio dos relatórios diocesanos à Secretaria Geral do Sínodo
dos Bispos (Vaticano).
Resposta ao questionário mundial aos jovens
(promovido pela Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos em
http://youth.synod2018.va)
Reunião Pré-Sinodal (com presença de jovens de todo o
mundo designados pelas Conferências Episcopais)
XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos

2. O Papa Francisco quer ouvir-te!
2.1. Visualizar, no website da Pastoral da Juventude de Setúbal *, o vídeo com
excertos das palavras do Papa Francisco aos jovens na Vigília de Oração em
preparação das JMJ.
“É o Sínodo para todos os jovens e de todos os jovens.
Os jovens são os protagonistas. «Mas… também os jovens que
se sentem agnósticos?» Sim! «Também os jovens com uma fé
tíbia?» Sim! «Também os jovens que se afastaram da Igreja?»
Sim! «Também os jovens – não sei se os há; talvez haja algum –
que se sentem ateus?» Sim! Este é o Sínodo dos Jovens, e
queremos ouvir-nos a todos. Cada um dos jovens tem algo a
dizer aos outros, tem algo a dizer aos adultos, tem algo a dizer
aos sacerdotes, às religiosas, aos bispos e ao Papa.
Todos precisamos vos escutar! ”

3. Tu és o protagonista!
Sugerem-se aqui algumas questões para reflexão em pequenos grupos e eventual
partilha em plenário.
3.1. Pausa para Refletir | 3’28’’ - Os Jovens

O Papa Francisco diz que os jovens têm uma missão no Mundo e na
Igreja, porém “muitas vezes são descartados: não têm trabalho, não
têm um ideal para seguir, falta a educação, falta a integração”.
1. Na tua opinião, que contributo podem os jovens dar à Igreja e ao Mundo?
2. O que julgas necessário para que os jovens possam assumir um papel mais ativo
na Igreja?

3.2. Pausa para Refletir | 5’40’’ - A Vocação

A busca de um sentido para a própria vida é uma constante no caminho dos
jovens. Neste “movimento sinodal”, o Papa Francisco propõe-nos passar do “quem
sou eu?” ao “para quem sou eu?”.
1. Pensa na tua vida ou na vida de outras pessoas que conheças bem. Faz-te
sentido que uma pessoa poderá reconhecer mais claramente quem é na medida
em que entrega a sua vida aos outros?

3.3. Pausa para Refletir | 7’31’’ - O Acompanhamento

O Papa Francisco propõe aos jovens que se deixem acompanhar pelos mais velhos.
1. Neste momento, sentes-te bem acompanhado na tua caminhada de fé?
2. De um modo geral, como poderá a Igreja acompanhar melhor os jovens no seu
crescimento na fé?

4. Faz-te ouvir!
4.1. Como?
1. Responde ao questionário online dirigido a TODOS os jovens (14 a 35 anos) do
distrito de Setúbal! Podes encontrá-lo no website da Pastoral da Juventude de
Setúbal,* em fevereiro e março de 2018.
https://goo.gl/forms/ttuEkWUgTLSFdJYi2

2. “Posta” uma fotografia de grupo e partilha as reflexões e as
ideias que surgiram neste encontro no grupo do facebook

“Faz-te ouvir!”
https://www.facebook.com/groups/1677574918955582

5. Reza com o Papa Francisco pelo Sínodo dos Jovens!
5.1. Podes seguir a proposta de oração, disponível no website
da Pastoral da Juventude de Setubal. *

6. Para mais…
6.1. Para um melhor aprofundamento do tema, aconselhamos a consulta dos
seguintes documentos no website da Pastoral da Juventude de Setúbal: *
 Documento Preparatório: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”
(XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos)
 Documento: “O próximo Sínodo dos Bispos: Provocação, invocação,
convocação” (Pe. Rossano Sala)
 Documento: Mapa de leitura do documento preparatório.
* Site www.juventude.diocese-setubal.pt

