Apresentação do itinerário
O Departamento da Juventude de Setúbal, mandatado pelo seu Bispo, D. José
Ornelas, apresenta à Diocese o 1.º ano do itinerário de preparação para a JMJ
Lisboa 2022 – #GetReady.
A sua elaboração resulta da análise das respostas dos jovens da nossa diocese aos
questionários “Faz-te ouvir!”, da receção do Sínodo dos Bispos sobre “Os Jovens, a
fé e o discernimento vocacional”, da auscultação dos Secretariados e Movimentos
Juvenis e da reflexão e partilha da Equipa do Departamento da Juventude.
Os temas do acompanhamento e do serviço são os mais focados nos vários
âmbitos de reflexão. Identifica-se como essencial o trabalho de acolhimento juvenil
a realizar-se em cada comunidade paroquial e a dinamização da experiência do
acompanhamento. Este parece ser o grande desafio da preparação para a JMJ:
cuidar o acolhimento familiar, simples e essencial dos jovens e dar-lhes espaço para
que se possam sentir parte da construção da comunidade.
A caminhada espiritual rumo à JMJ pretende ser um tempo de fortalecimento da
amizade do jovem com Jesus. Jovens e Animadores estarão preparados para viver
toda a experiência da JMJ (antes, durante e depois) se se sentirem em caminho de
amizade com Aquele que é a razão da nossa vida.
Assim, o itinerário propõem-se a alcançar os seguintes objetivos:




Propor um itinerário de encontro e fortalecimento da amizade com Jesus;
(Re)colocar-se em caminho de Igreja;
Acolher a missão de anunciar com a vida a presença e o amor de Jesus.

Para este primeiro ano, acolheu-se o tema mundial lançado pelo Papa Francisco:
Jovem, eu te digo, levanta-te! (Lc7,14), considerando-se que este chamamento é
um convite a renovar o encontro pessoal com Jesus, a tomar a decisão de se
deixar (re)encontrar por Ele, de O procurar dia-a-dia sem cessar, de fortalecer a
amizade com Ele. A quem arrisca, o Senhor não desilude: e quando alguém dá um
pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços
abertos a sua chegada (EG3).
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A experiência do acompanhamento constitui-se como a estratégia fundamental
deste itinerário para o fortalecimento da fé. Neste sentido, a formação dos
animadores ocupa um lugar de especial importância. Apresentamos, desta forma
o Animadores… #GetReady. Não só se pretende que os animadores se sintam mais
capacitados para o acompanhamento dos jovens, mas que também tenham a
oportunidade de se sentir acompanhados no seu caminho de santidade, na
construção da Igreja de Jesus. Assim, para os animadores, este itinerário aprofunda-se com dois momentos formativos por ano que procurarão dar resposta ao desafio
do acompanhamento dos jovens e potenciar o sentido de participação no
caminho diocesano da juventude. Este ano, decorrerão em novembro e fevereiro.
Quadro 1.
Momentos formativos para #GetReady Animadores.
Vigararias

1.º momento formativo

2.º momento formativo

Almada, Caparica
e Seixal

14 nov

Cova da Piedade

27 fev

Amora

Barreiro/Moita e
Montijo

15 nov

Afonsoeiro

28 fev

Santa Maria (Barreiro)

Palmela/Sesimbra
e Setúbal

16 nov

Quinta do Anjo

29 fev

Casa de Santa Ana

Em todo o itinerário #GetReady, assumiu-se a sinodalidade como forma de
caminho, tendo a preocupação de criar pontes e chegar a todos. Deste modo,
enquanto Igreja diocesana, somos TODOS (párocos, animadores e jovens)
desafiados a caminhar em conjunto nesta aventura. O itinerário concretiza-se em
encontros de jovens dos grupos da paróquia que se reúnem para refletir, rezar,
partilhar e conviver. O pároco deverá acompanhar estes encontros para que a
experiência de Igreja se viva plenamente.
Para este ano, o itinerário propõe os seguintes encontros paroquiais (que envolvem
todos os grupos e movimentos juvenis existentes na paróquia, os agentes da
pastoral juvenil e o pároco), vicariais e diocesanos.

Quadro 2.
Encontros paroquiais, vicariais e diocesanos do ano 2019-2020.
Paroquial

Vicarial

Diocesano

(dinamizados pelos animadores)

(dinamizado pelos animadores)

(organizado pelo DJS)

dez

Levanta-te! Ele chama-te pelo nome!

jan

Levanta-te e aprende a escutá-Lo!

fev

Levanta-te e responde-Lhe!

abr

Levanta-te e caminha com Ele!

jun

mai

Encontro Vicarial
(cariz missionário)

Levanta-te e deixa-te acompanhar!
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19 jan
6 mar
17 mai
5 jul

Partilha-te mais (Barreiro)
Via Sacra Jovem
Partilha-te mais (Montijo)
Dia Diocesano da Juventude
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Para os encontros paroquiais, serão enviados por e-mail subsídios mensais (textos,
dinâmicas, vídeos, orações) aos párocos e animadores de jovens (14-35 anos). Estes
recursos poderão também ser encontrados no site do Departamento. Os
animadores e o pároco devem reunir-se previamente para tomar conhecimento
da proposta e combinar a melhor forma de a dinamizar.
Em maio, sugere-se a realização de uma ação missionária por vigararias. Em março
e julho, a proposta de encontro é diocesana: Via Sacra Jovem (9 de março) e Dia
Diocesano da Juventude (5 de julho). Além destas propostas do itinerário
#GetReady, os jovens são convidados a participar nos encontros Partilha-te mais,
que se inserem no âmbito dos encerramentos vicariais das Visitas Pastorais do Bispo
de Setúbal.
Os temas do 1.º ano do itinerário #GetReady são, portanto, os seguintes:









Dezembro: Levanta-te! Ele chama-te pelo nome!
Janeiro: Levanta-te e aprende a escutá-Lo!
Fevereiro: Levanta-te e responde-Lhe!
Março: Via-sacra Jovem
Abril: Levanta-te e caminha com Ele!
Maio: Levanta-te e vai em Missão!
Junho: Levanta-te e deixa-te acompanhar!
Julho: Dia Diocesano da Juventude

Os encontros e respetivos subsídios mensais lançados pelo Departamento da
Juventude de Setúbal seguirão sempre o seguinte esquema:
1. Uma dinâmica inicial de introdução tema do mês;
2. A escuta e meditação da Palavra de Deus;
3. Um tempo de reflexão pessoal e partilha com base numa proposta do nosso
Bispo, D. José Ornelas;
4. O testemunho de um jovem sobre um dos momentos da Jornada Mundial da
Juventude;
5. A proposta de um desafio e compromisso mensais;
6. Um tempo de oração comunitária.
7. Um momento conclusivo, que termina com uma fotografia de grupo, que
será partilhada no Instagram com a hashtag #GetReadyJMJ.

Sugere-se ainda que cada paróquia construa uma moldura com a inscrição:
“[Nome da paróquia]… #GetReady”. A ideia é que esta moldura acompanhe o
grupo ao longo de todo o itinerário e que seja utilizada na fotografia de grupo.
Aceitas este desafio? Contamos contigo! #GetReady!
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