ACOMPANHAMENTO

E AGORA?

Da experiência de grupo à entrega pessoal

O caminho sinodal a vários níveis

• Uma das conclusões a que se chegou no
“Sínodo dos Jovens” é que a importância
e a necessidade de um grupo de
amigos para os jovens não esgota nem
exclui a necessidade que eles têm de
acompanhamento personalizado.
• Trata-se de acompanhar rumo à felicidade
pessoal, na original resposta pessoal ao
desígnio do chamento que Deus tem para
cada um/uma, aquém ou para além do
privilégio de participar em atividades
juvenis comunitárias ou de grupo.
• O “afunilamento” da experiência religiosa
na participação em meras atividades de
grupo/movimento/associação ou obra, por
si só, pode não garantir a descoberta a uma
autêntica e específica resposta vocacional
específica à santidade, uma vez que esta
requer aquele “respiro” comunitário amplo e
um acompanhamento personalizado.
• Conforme sugere o Sínodo dos Bispos
sobre «Os jovens, a fé e o discernimetno
vocacional» (Cap. IX), todos os agentes
pastorais se unam na preparação de
pessoas para o discernimento da vocação,
uma vez que a mesma é para e a partir de
Cristo, na Igreja.
• Sugere-se que cada jovem peça indicações
ao seu animador/a ou catequista, ao
pároco, religioso ou religiosa mais próximos.

• Os encontros ou atividades diocesanas
não são mais do que oportunidades para
se sentir o pulsar do acompanhamento
dos jovens nas paróquias e arciprestados,
movimentos, associações e obras.
• A Comissão Diocesana da Juventude,
que integra assistentes presbíteros e
animadores leigos representantes dos
vários arciprestados propõe-se refletir a
questão juvenil, apontando dinamismos de
caminhada diocesana, em relação com o
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.
• Será importante que a participação
nos encontros/atividades nacionais e
diocesanas tenha consequências práticas
nos arciprestados e nas paroquias,
movimentos, associações e obras, assim
como os mesmos beneficiam da caminhada
feita na proximidade com os jovens.
• O Sínodo da Diocese de Viseu, acontecido
entre 2010 e 2015, também na dimensão
da pastoral juvenil, inspirou o caminho
de conjunto entre todos os que se
sentem amar e acompanhar a juventude,
sugerindo-se que, no âmbito das paróquias
e unidades pastorais, todos os dinamismos
(grupos paroquiais e movimentos) se unam
no acompanhamento dos jovens.
• HOJE é urgente caminhar ao lado dos jovens,
na lógica de Lc 24,13-35 (caminho de Emaús).
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Desenhando um itinerário 2019-2022

Antes de tudo... espiritual!

Calendarização Diocesana/Nacional

• “A 7km...” é a distância entre Emaús e
Jerusalém (cf. Lc 24,13; “duas léguas” =
aprox. 7km).
• “A 7km...” é a distância pedagógica que
existe entre o discipulado e a missão, entre
o chamamento pela escuta da Palavra e o
testemunho pelo serviço, passando pela
celebração da Liturgia em que se inserem
os ‘7 Sacramentos’.
• “A 7km...” é a aspiração de que a
experiência do acompanhamento dos
jovens nos 6 arciprestados da diocese seja
pacientemente incrementada por uma
espiritualidade comunitária, no sentido da
formação e envio de verdadeiros discípulos
missionários.
• “A 7km...” é o folheto que acompanhará os
7 semestres da preparação dos jovens
da Diocese de Viseu para a participação
na Jornada Mundial da Juventude que se
realizará em Portugal, no verão de 2022.
Este folheto será publicado em papel em
todas as Orações Taizé e em PDF em www.
juventude.diocesedeviseu.pt.

• Um dos “desabafos” frequentes dos
animadores de jovens é a necessidade
de parar para rezar e refletir, no meio de
tanta azáfama na preparação e realização
de atividades. Cuidar dos cuidadores não
é só moda: é, antes de mais, urgência por
causa do desgaste imposto peloritmo
deste tempo.
• Animar os animadores é condição para que
os jovens sintam que a proposta cristã
de seguir Cristo faz sentido, deixando-se
acompanhar por Ele nos que já caminham
há mais tempo com Ele e estão disponíveis
para O servir nos jovens.
• Por isso, se inclui no calendário deste ano
um retiro pós-páscoa para animadores e
catequistas de crismandos, no intuido de
aviar a formação espiritual.
• Quanto à formação pedagógica e
técnica do acompanhamento de jovens,
delegámos, neste ano pastoral, aos
assistentes padres e animadores leigos,
a responsabilidade de a organizar a nível
arciprestal.

• 13 abril 2019 - Santuário do Senhor dos
Caminhos (Rãs-Sátão) - Assembleia
Diocesana de Jovens “Jovem, põe-te a
caminho!” (já acontecido)
• 4-5 maio 2019 - Fátima Jovem.
• 5-12 maio 2019 - 56ª Semana de Oração
pelas Vocações - Subsídios on-line.
• 11-12 maio 2019 - Seminário Maior de Viseu
- Retiro para Animadores e Catequistas do
Crisma.
• Taizé nos Terceiros, às 21:30, nos dias: 25
abril, 30 maio, 27 junho 2019 (em parceria
com a Pastoral do Ensino Superior).
• Jornada Diocesana da Juventude - Siloé’19,
em Aguiar da Beira (num dia ainda a
marcar em julho 2019)
Todas estas atividades têm informação
atualizada e formulários de inscrição on-line,
em www.juventude.diocesedeviseu.pt

