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Escutar A VOZ DOS JOVENS, o que pensam e sentem, ao participarem no 

PROCESSO SINODAL da nossa Diocese de Setúbal e da Igreja, e 

perguntarmo-nos:  

Que passos devemos dar para crescer, como Igreja que quer 

caminhar ao lado dos outros, neste século XXI?  

   

 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

1.-Exercício individual, onde cada jovem avalia do 1 (nada) ao 5 (muito) os seguintes aspetos sobre a 

sua visão e experiência de Igreja  

  

TEMAS    1  2  3  4  5  

Escutar e viver a 
Palavra  

Existem canais para me expressar e dar a minha 
opinião na Paróquia, na Igreja? 

          

Sinto-me escutado/a quando participo em algum 
momento da Paróquia, em grupos, etc? 

          

Penso que a Igreja se preocupa com a vida, a opinião e 
a participação dos excluídos, dos marginalizados, etc? 

          

Celebrar a vida e a 
fé 

Participo de forma ativa nas celebrações que 
acontecem na Paróquia? 

          

As celebrações religiosas em que participo têm 
significado para a minha vida? 

          

Participar e 
partilhar nas 
responsabilidades  

Na Igreja as responsabilidades e cargos são partilhados 
entre fiéis leigos, religiosos e sacerdotes? 

          

Como jovens, podemos fazer propostas na Paróquia e 
existe apoio e acompanhamento? 

          

Dialogar na Igreja 
e com a sociedade  

Na Igreja há espaços para o diálogo e escutam-se as 
opiniões de todos (jovens, mulheres e homens, 
heterossexuais, homossexuais, etc)?  

          

Os problemas sociais são parte da vida e da mensagem 
da Igreja? 

          

A voz da Igreja é ouvida na nossa sociedade a 
denunciar as injustiças e a anunciar a mensagem de 
Jesus? 

          

Sínodo = caminhar juntos 
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Discernir e decidir  

Quando queremos tomar decisões importantes, 

encontramos apoio e acompanhamento na Igreja?  

          

As decisões na Igreja são tomadas entre todos os 
crentes?  

          

Promove-se a transparência e a responsabilidade na 
Igreja? 

          

  

2.- Partilhar entre todos os motivos da avaliação dada em cada questão. O valor dado não é 

importante; mais importante é haver diálogo onde todos possam expressar o que vivem da Igreja.   

3.- “Síntese”. De tudo o que for partilhado e exposto pelo grupo, redigir um resumo onde constem as 

ideias centrais da partilha.   

Como? Fazer 5 grupos, cada grupo fica responsável por um bloco de temas. Em cada grupo recorda-se o 

que foi partilhado no exercício 2, e alguém escreve o documento final.  

Para isto correr bem, pode ajudar que o responsável dos jovens tenha recolhido as diferentes 

participações do exercício 2.  

4.- Em grupos de 4 jovens, responder a estas perguntas, escrevendo as respostas num documento final  

• Na tua opinião, o que acrescenta a Igreja ao mundo atual? 

• Que aspetos consideras que deveriam mudar ou ser melhorados?  

5.- Escutar a música “Somos um”  

Terá esta música alguma ligação com a Igreja? Como?  

(https://www.youtube.com/watch?v=H9miwwbe9ME) 

 

6.- Pedir aos jovens que escrevam uma mensagem (breve) ao Papa apresentando uma proposta de 

melhoria da Igreja. (as mensagens vão ser realmente enviadas ao Papa)  
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SÍNTESE DO TRABALHO REALIZADO 

            A ENVIAR POR EMAIL PARA SINODO@PAROQUIA.PT ATÉ AO FIM DE FEVEREIRO 

FOLHA DO ANIMADOR 

1.- “Síntese”. Resumo do trabalho dos jovens, onde conste a sua forma de ver, sentir e viver a Igreja  

   

  

  

2.- Síntese das sínteses realizadas sobre isto:  

• Na tua opinião, o que acrescenta a Igreja ao mundo atual? 

• Que aspetos consideras que deveriam mudar ou ser melhoradas?  

  

  

   

  

3.- Selecionar as mensagens mais interessantes dos jovens ao Papa  

   

  

   

4.- Como foi esta experiência de escuta, com os teus jovens? Explica.   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:SINODO@PAROQUIA.PT
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FOLHA DO PARTICIPANTE - JOVENS  

1.-Avalia de 1 (nada) a 5 (muito) os seguintes aspetos sobre a tua visão e experiência de Igreja  

TEMAS    1  2  3  4  5  

Escutar e viver a 
Palavra  

Existem canais para me expressar e dar a minha 
opinião na Paróquia, na Igreja? 

          

Sinto-me escutado/a quando participo em algum 
momento da Paróquia, em grupos, etc? 

          

Penso que a Igreja se preocupa com a vida, a opinião e 
a participação dos excluídos, dos marginalizados, etc? 

          

Celebrar a vida e a 
fé 

Participo de forma ativa nas celebrações que 
acontecem na Paróquia? 

          

As celebrações religiosas em que participo têm 
significado para a minha vida? 

          

Participar e 
partilhar nas 
responsabilidades  

Na Igreja as responsabilidades e cargos são partilhados 
entre fiéis leigos, religiosos e sacerdotes? 

          

Como jovens, podemos fazer propostas na Paróquia e 
existe apoio e acompanhamento? 

          

Dialogar na Igreja 
e com a sociedade  

Na Igreja há espaços para o diálogo e escutam-se as 
opiniões de todos (jovens, mulheres e homens, 
heterossexuais, homossexuais, etc)?  

          

Os problemas sociais são parte da vida e da mensagem 
da Igreja? 

          

A voz da Igreja é ouvida na nossa sociedade a 
denunciar as injustiças e a anunciar a mensagem de 
Jesus? 

          

Discernir e decidir  

Quando queremos tomar decisões importantes, 
encontramos apoio e acompanhamento na Igreja?  

          

As decisões na Igreja são tomadas entre todos os 
crentes?  

          

Promove-se a transparência e a responsabilidade na 
Igreja? 

          

 

 2.- “Síntese”. Pensa em tudo o que foi falado por ti e pelos teus colegas sobre o tema que o animador 

de grupo te apresentou e escreve um resumo que tenha a essência do que foi partilhado.  
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3.- Responde a estas perguntas em grupo (o secretário do grupo escreve as respostas):   

• Na tua opinião, o que acrescenta a Igreja ao mundo atual? 

 

 

 

 

 

• Que aspetos consideras que deveriam mudar ou ser melhorados?  

  

 

 

 

   

4.- Escuta a música “Somos um”  

Terá esta música alguma ligação com a Igreja? Como?  

(https://www.youtube.com/watch?v=H9miwwbe9ME) 

 

 

 

 

 
  

5.- Escreve uma (breve) mensagem ao Papa a apresentar a tua proposta pessoal de melhoria da Igreja.  

  

  

   


