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Mas o que é o Sínodo

A palavra “sínodo” vem de duas palavras gregas: “syn”, que 

significa “juntos”, e “hodos”, que significa “estrada ou 

caminho”. 

Logo, o Sínodo dos Bispos pode ser definido como uma 

reunião do episcopado da Igreja Católica com o Papa para 

discutir algum assunto em especial, auxiliando Pontífice.



Em 6 de outubro de 2016 :  Santo Padre anunciou o tema da XV 

Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos:

“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 





 Redação do Documento preparatório (DP), publicado em 13/01/ 

2017  junto a uma “Carta aos Jovens” do Santo Padre. 

“Quis que estivésseis no centro da atenção porque trago- vos no 

coração”.



 Questionário online 

(16 aos 29 anos)



 11 a 15/ 09/ 2017 realizou-se um Seminário internacional sobre a 

condição juvenil, 



 realizou-se a Reunião pré-sinodal (Roma, 19-24/03/2018 )



Cuidar dos jovens não é uma tarefa 
facultativa da Igreja, mas é parte 
fundamental de sua vocação e missão na 
história. 

Como o Senhor Jesus caminhou com os 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), também 
a Igreja é convidada a acompanhar todos os 
jovens, sem exceções, em direção à alegria do 
amor. 



envolver a Igreja como um todo, não faltaram ocasiões de 

escuta da voz dos jovens, pois desde o princípio pensou-se em 

torná-los protagonistas. 





O propósito da temática do Sínodo é acompanhar os jovens 

no seu caminho existencial para maturidade existencial, para 

mediante  um processo de discernimento, descubram o seu 

projeto de vida e o realizam com alegria abrindo-se ao 

encontro com Deus e com os seres humanos e participando 

ativamente na edificação da igreja e da sociedade.



Os jovens podem, com sua presença e palavra, ajudar a 
Igreja a rejuvenescer o próprio rosto. 

Um elo ideal liga a Mensagem aos jovens do Concílio Vaticano II 
(8/12/1965) e o Sínodo dos Jovens (3-28/10/2018), 

“como explicado pelo Santo Padre na introdução da Reunião pré-sinodal: 
«Vem à minha mente a maravilhosa Mensagem aos jovens do Concílio 
Vaticano II. […] É um convite a procurar novos caminhos e a percorrê-los 
com audácia e confiança, mantendo o olhar fixo em Jesus e abrindo-se ao 
Espírito Santo, para rejuvenescer o próprio rosto da Igreja», 
acompanhando os jovens em seu percurso de discernimento vocacional 
nesta “mudança de época”. 



O documento Instrumentum laboris aborda explicitamente 

para a articulação do processo de discernimento descrita na 

Evangelii gaudium 51: 

reconhecer, 

interpretar, 

escolher. 

As partes não são, portanto, independentes, mas constituem um percurso 



Parte I : Reconhecer 

A Igreja escuta a Realidade 

Recolhe em cinco capítulos e em diferentes perspectivas 

vários momentos de escuta da realidade, fazendo um balanço 

da situação juvenil; 



Somos convidados a escutar e olhar os jovens nas condições 

reais em que se encontram e a ação da Igreja a seu respeito. 

Questões amplas e complexas  onde os  Padres Sinodais são 

chamados a reconhecer, dentro desta realidade, os apelos do 

Espírito. 



 O olhar à escuta: Requer prestar atenção à realidade dos jovens 

de hoje, na diversidade de condições e contextos nos quais vivem.

 Requer humildade, proximidade e empatia, para entrar em 

sintonia e perceber quais são as suas alegrias e esperanças, as suas 

tristezas e angústias (cf. GS 1). 



Reconhecer significa “dar nome” à grande quantidade de emoções, 

desejos e sentimentos que cada um tem. 

O Papa lembrou isso: Um caminho de discernimento vocacional 

requer, portanto, atenção ao que surge nas diferentes experiências  

(família, estudo, trabalho, amizades e relacionamentos de casais, 

voluntariado e outros compromissos, etc.) 



Ser Jovem Hoje/ Comunicação/ mundo digital/ música

Globalização (pg.11/nº9)/ Cultura do descarte(pg.19/nº42)

Papel da Família/ suicídio/ O corpo, afetividade e a 

sexualidade(pg.22/nº42) 

Inversão na relação entre gerações(pg.12/nº14)

Escolhas de Vida/Testemunho (pg.24/nº60)

Educação, escola e Universidade/ Secularização

Fé e Religião/ Fadiga  de escutar (Pg.26/65)

Participação Social

Jovens na vida da Igreja

Desejo de Igreja Autêntica (pg.26/nº67)



Parte II: Interpretar 

Fé e o Discernimento Vocacional

Oferece em quatro capítulos algumas chaves de leitura sobre 

as questões decisivas apresentadas ao discernimento do 

Sínodo 



➢ Segundo passo é um retorno sobre o que foi reconhecido 

recorrendo a critérios de interpretação e avaliação a partir de 

um olhar de fé. 

➢As categorias de referência só podem ser as bíblicas, 

antropológicas e teológicas expressas pelas palavras-chave do 

Sínodo:  juventude, vocação, discernimento vocacional e 

acompanhamento espiritual. 



➢Construir um quadro de referência adequado do ponto de vista 

teológico, eclesiológico, pedagógico e pastoral, que possa 

representar uma âncora (...) reconhecendo «que na Igreja 

convivem legitimamente diferentes maneiras de interpretar muitos 

aspectos da doutrina e da vida cristã» (GE 43). 





Durante a Reunião pré-sinodal, um jovem expressou bem a 

importância do discernimento para a vida: «Hoje, assim como 

milhares de outros jovens, fiéis ou não, tenho de fazer 

escolhas, especialmente em relação à minha orientação 

profissional. No entanto, estou indeciso, perdido e 

preocupado. [...] Vejo-me agora como diante de uma 

parede: dar um sentido profundo à minha vida. Acho que 

preciso de um discernimento perante esse vazio». 



Os jovens da Reunião pré-sinodal também apresentam a dificuldade de 

compreender o termo discernimento, que não se enquadra em sua 

linguagem, mesmo que a necessidade a que se refere seja sentida: 

«Discernir a própria vocação representa um desafio, 

especialmente à luz dos equívocos inerentes a este termo, 

porém os jovens o aceitam mesmo assim. Este processo de 

discernimento pode ser uma aventura que acompanha o 

caminho da vida» (RP 9). 



Francisco, Reunião pré-sinodal, resposta à pergunta n. 2:  Neste sentido, 

desde o início, o Sínodo pretende cuidar de «todos os jovens, sem exclusão 

alguma» (DP 2), oferecendo a possibilidade de acompanhá-los no processo 

que conduz à clareza e à verdade sobre si, a acolher o dom da vida e a 

encontrar o contributo que são chamados a oferecer à sociedade e ao 

mundo. 



«Não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando 

temos de resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma 

decisão crucial; mas é um instrumento de luta, para seguir melhor 

o Senhor. É-nos sempre útil, para sermos capazes de reconhecer os 

tempos de Deus e a sua graça, para não desperdiçarmos as 

inspirações do Senhor, para não ignorarmos o seu convite a 

crescer. Frequentemente isto decide-se nas coisas pequenas, no 

que parece irrelevante, porque a magnanimidade mostra-se nas 

coisas simples e diárias» (GE 169). 



Para a Igreja a possibilidade do discernimento é baseada 

numa convicção de fé: 

O Espírito de Deus age no íntimo – no “coração”, diz a Bíblia; na 

“consciência”, segundo a tradição teológica – de cada pessoa, 

independentemente do fato de professar explicitamente a fé cristã, por 

meio de sentimentos e desejos despertados pelo que ocorre na vida e 

que estão relacionados a ideias, imagens e projetos. Precisamente da 

atenção às dinâmicas internas surgem os três “verbos” do 

discernimento que o Papa Francisco indica na Evangelii gaudium e o 

Documento preparatório retoma: reconhecer, interpretar, escolher. 



Parte III: Escolher

Percursos de Conversão Pastoral 

Missionária

Em quatro capítulos recolhe diferentes elementos para 

ajudar os Padres Sinodais a tomar uma posição acerca das 

orientações e decisões a serem tomadas. 



Com base nos elementos interpretativos do contexto 

surgidos na II Parte, trata-se aqui do estilo e dos 

instrumentos mais apropriados para permitir que a Igreja 

cumpra a sua missão para com os jovens: ajudá-los a 

encontrar o Senhor, a sentir-se amado por Ele e a responder à 

Sua chamada à alegria do amor. 



Nessa dinâmica de discernimento, a própria Igreja, 

comprometendo-se a acompanhar todos os jovens, poderá 

reapropriar-se de um renovado e alegre entusiasmo apostólico, por 

meio de um caminho de conversão pastoral e missionária. 



➢ Fazer avaliação operativa e uma verificação crítica, não de um 

julgamento sobre o valor ou significado que esses mesmos 

meios puderam ou podem ter em épocas ou circunstâncias 

diferentes, mas  identificar onde é necessária uma 

intervenção de reforma, uma mudança das práticas eclesiais e 

pastorais para retirá-las do risco de cristalizar-se.



➢Examinar os instrumentos e as práticas pastorais,

cultivar a liberdade interior necessária para escolher aqueles

que melhor nos permitam alcançar o objetivo e abandonar

aqueles que se revelam menos capazes de fazê-lo.



O processo de discernimento vocacional, ao longo do eixo 

marcado pelas etapas “reconhecer, interpretar, escolher”, 

falha muitas vezes exatamente no momento da escolha e da 

sua implementação. Por vezes, desejar-se-iam seguranças 

externas, que não requerem o esforço de caminhar na fé, 

entregando-se à Palavra; outras vezes, prevalece o medo de 

abandonar as próprias convicções para se abrir surpresas de 

Deus. 



Convencidos de que os jovens sejam o verdadeiro recurso para o 

“rejuvenescimento” dos dinamismos eclesiais, a União dos Superiores 

Gerais pergunta: 

«Somos realmente sensíveis aos jovens? Compreendemos suas 

necessidades e expectativas? Sabemos como compreender sua exigência 

de fazer experiências significativas? Somos capazes de superar as distâncias 

que nos separam de seu mundo?»

Nos lugares onde aos jovens são oferecidos escuta, acolhimento e 

testemunho de forma criativa e dinâmica, surgem relações e simpatias que 

estão a gerar frutos.  (Pg.63/nº202)



(...) Precisamos ousar novos caminhos, mesmo que isso envolva 

riscos. Devemos arriscar, porque o amor sabe arriscar; sem 

arriscar, um jovem envelhece, e a Igreja também envelhece. 

Portanto, precisamos de vocês, pedras vivas de uma Igreja com 

um rosto jovem, mas não maquiado: não artificialmente 

rejuvenescido, mas reavivado de dentro. E vocês nos provocam a 

sair da lógica do “sempre se fez assim” para permanecer de forma 

criativa nas pegadas da autêntica tradição.

(Trecho do Discurso do Papa na Abertura da Reunião Pré Sinodal)



«o melhor modo de proclamar o Evangelho na nossa época é 

vivê-lo diariamente com simplicidade e sabedoria», 

mostrando que é sal, luz e fermento de cada dia. 

(pg.65/nº208)



Material e Cursos

Laços de Fé e Vida

Aos jovens com Afeto 

Youcat e Docat

D.85 e Deus é 

Jovem

Cursos EAD



Jovens Conectados

https://www.facebook.com/jovensconectados

https://twitter.com/jconectados

https://www.instagram.com/jconectados/

https://www.youtube.com/user/jovensconectados



Setor Arquidiocesano da Juventude

setorjuventudearquimoc@gmail.com


