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O pré-sínodo 2018 é dos jovens!
É em continuidade com o Sínodo dos Bispos 

sobre a «A vocação e a missão da família na 
Igreja e no mundo contemporâneo» (outubro 
de 2015) que o Papa Francisco nos convida a 
prepararmos o Sínodo dos Bispos sobre «Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional» 
(outubro de 2018).

Na exortação apostólica “A Alegria do Amor”, 
aparece 36 vezes a palavra “jovens”, entre 
outras expressões a partir das quais o Papa nos 
convida a «encontrar as palavras, as motivações 
e os testemunhos que nos ajudem a tocar as 
cordas mais íntimas dos jovens, onde são mais 
capazes de generosidade, de compromisso, de 
amor e até mesmo de heroísmo» (n. 40).

O mais extraordinário deste Sínodo é que 
ele se abre à escuta dos “gritos” dos jovens 
de hoje, quer façam parte da comunidade da 
Igreja Católica, quer estejam fora dos seus 
dinamismos pastorais.

Portanto, a leitura do documento preparatório 
e a resposta ao questionário nele contido e do 
que está disponível on-line constituem como 
que um “pré-sínodo”, cujo prazo (novembro de 
2017) os jovens (dos 16 aos 29 anos) e seus 
animadores não poderão deixar expirar sem 
aproveitamento.f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Imagina que estás num caminho e, 

olhando para o teu lado, vês nele os 
passos de um discípulo que Jesus tanto 
ama. Depois, lê e medita:

«Então, pondo o olhar em Jesus, 
que passava, [João Baptista] 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus!» 
Ouvindo-o falar desta maneira, os 
dois discípulos seguiram Jesus. 
Jesus voltou-se e, notando que 
eles o seguiam, perguntou-lhes: 
«Que pretendeis?» Eles disseram-
lhe: «Mestre, onde moras?» Ele 
respondeu-lhes: «Vinde e vereis.» 
Foram, pois, e viram onde morava e 
ficaram com Ele nesse dia. Eram as 
quatro da tarde.»

(Jo 1, 36-39)

 Reza unido/a ao Papa pelos artistas do 
nosso tempo, para que, através das obras 
do seu engenho, ajudem todas as pessoas 
a descobrir a beleza da criação.

 Jesus convida-nos a caminhar a partir do 
que pretendemos. A Igreja faz o mesmo, 
convidando-te a preencher o questionário 
preparatório do Sínodo dos Bispos 2018.f

Durante uns 15 
minutos, diante de 
um computador, no 
sítio abaixo, até ao 
final de novembro 
de 2017,

preenche o 
questionário 
preparatório do 
Sínodo dos Bispos 
2018.

y o u t h . s y n o d 2 0 1 8 . v a
Será uma forma de contribuíres para 

que a Igreja possa, a partir das ideias dos 
jovens, iniciar uma pastoral renovada, mais 
centrada nos reais problemas dos jovens e 
conduzindo-os pelos passos da fé no amor 
de Deus, atraindo para os horizontes da 
missão onde Jesus nos convida a todos a 
servir. Leva outros jovens a preenchê-lo!

Mais info em juventude.diocesedeviseu.pt

Km 0: estação de serviço Contactos

km 1: partida Itinerário do mês

Km 2: diário de bordo O pré-sínodo 2018 é 
dos jovens!

Km 3: s.t.o.p. Sintoniza-te, Traduz, Ora, 
Profetiza

Km 4: ESCOLA DE CONDUÇÃO Nos passos do 
“discípulo amado”

Km 5: radar Questionários pré-sinodais

km 6: auto-estrada Carta do Papa aos 
jovens

Km 7: chegada Estacionamento temporário: 
diante de um computador 
a preencher o questionário 
preparatório do Sínodo 2018

Este informativo é uma espécie de

mapa de orientação vocacional 
da responsabilidade da

Páginas no Facebook (T1 a T4): 
facebook.com/Encontraoteusentido 
facebook.com/coragemdeserfeliz 
facebook.com/testemunhaaverdade 
facebook.com/oultimopresente 
facebook.com/tocadospelamisericordia 
facebook.com/impelidospeloespirito

Sítio na Internet: 
vocacoes.diocesedeviseu.pt

Correio Eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)
Televisão:

CARTA do papa AOS JOVENS
Trago-vos no coração!
Exorto-vos a participar 

ativamente no caminho si-
nodal, porque o Sínodo é 
para vós e porque toda a 
Igreja se põe à escuta da 
vossa voz, da vossa sensi-
bilidade, da vossa fé, como 
também das vossas dúvi-
das e das vossas críticas. 

Convido-vos, também, 
a “sair”, tal como Abraão, 
para vos encaminhardes 
para a terra nova constituí-
da por uma sociedade mais 
justa e fraterna, a construir até às periferias do mundo. 

Recordo-vos em Cracóvia, na abertura da JMJ, quando vos 
disse: «As coisas podem mudar?» E vós gritastes em unís-
sono um ruidoso «sim». Este «sim» nasce de um coração 
jovem que não suporta a injustiça e não pode apegar-se à 
cultura do descarte, nem crer na globalização da indiferença. 

Convido-vos a escolhas audazes e não esqueço aqueles 
jovens que são forçados a fugir do seu país de origem por 
causa das prevaricações, das injustiças e da guerra.

Para realizar de modo feliz e pleno a vossa vida, quero 
estimular-vos a empreender um itinerário de discernimento 
para descobrir o projeto de Deus na vossa vida e confio-vos 
a Maria de Nazaré, uma jovem a quem Deus dirigiu o seu 
olhar amoroso.f

Papa Francisco

NoS passos DO “DISCÍPULOS AMADO”
O documento preparatório da XV Assem-

bleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
divide-se em três partes, introduzidas pelo 
ícone evangélico do “discípulo amado”:
1) Na primeira convida a pôr-se à escu-

ta da realidade, através de elementos úteis 
para para contextualizar a situação juvenil 
na realidade hodierna. 
2) A segunda evidencia a importância do 

discernimento à luz da fé para levar a cabo 
as escolhas de vida que correspondem real-
mente à vontade de Deus e ao bem da pes-
soa, através de um correto discernimento 
que permita ao jovem encontrar de verda-
de a sua pessoal, única e irrepetível ‘estra-
da na vida’.
3) A terceira foca a sua atenção sobre a 

ação pastoral da comunidade eclesial, colo-
cando o acento sobre o significado que tem 
para a Igreja o acompanhar os jovens e 
acolher a alegria do Evangelho numa altu-
ra, como a nossa, assinalada pela incerte-
za, pela precariedade, pela insegurança. A 
atenção dirige-se aos sujeitos, aos lugares 
e aos instrumentos deste acompanhamento.f

questionários pré-sinodais
O questionário pelo qual a Igreja pretende 

escutar o pensamento de todos os jovens 
(entre os 16 e os 29 anos de idade) distingue-
se em três partes. 

A primeira diz respeito à recolha de 
dados estatísticos. A segunda é composta 
por perguntas. A novidade está no facto 
que às perguntas gerais propostas a todos 
indistintamente (num total de 15), se juntam 
3 perguntas específicas para cada área 
geográfica, para as quais se pede a resposta 
apenas dos pertencentes ao Continente 
visado. A terceira parte tem como objeto a 
“partilha de práticas”, que possam servir de 
ajuda a todos.

Os elementos que surgirão das respostas 
servirão na redação do Instrumentum 
Laboris, documento entregue aos padres 
sinodais da Assembleia.

Na Diocese de Viseu, a partir do Conselho 
Pastoral Diocesano de 17 de junho de 2017, 
reuniram-se, em síntese, os elementos que 
serão enviados à Conferência Episcopal 
Portuguesa, mandatada para fazer chegar 
todas as respostas das dioceses de Portugal 
aos responsáveis de Roma.

Para além deste questionário interno, está 
disponibilizaro um outro para todos os jovens 
até ao final de novembro de 2017f


