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Anexo 1B – Jovens | Reflexão em grupo  
 

Proposta de guião 

Comece com um momento de oração, escolhendo um local adequado e silencioso que permita ao grupo dialogar 

com Deus, escutando a Sua vontade.  

1º momento: Oração Inicial: 

CAMINHAI CONNOSCO (Oração para o Sínodo dos Bispos 2021-2023) Adsumus, Sancte Spiritu  

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo! 

Eis-nos aqui, reunidos no vosso nome.  

Só a Vós temos por guia: vinde a nós, ficai connosco, e dignai-vos habitar em nossos corações. 

Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. 

Nós somos débeis e pecadores: não permitais que sejamos causadores de desordem; 

Que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. 

Que sejamos um em Vós, 

Caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. 

Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis em toda a parte, em comunhão como o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. 

Amen. 

 

2º momento: Escuta da Palavra de Deus 

Faça a leitura em voz alta e pousada da Palavra de Deus (os responsáveis de grupos são livres de escolher a 

passagem que consideram mais adequada a este momento; procure uma passagem que fale do Espírito Santo e 

da pluralidade da Igreja) 

«Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um 

ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-

lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram 

repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se 

exprimissem.» At 2, 1-4 

Peça ao grupo que partilhe a frase/ expressão que mais ressoou. 

 

Estes dois primeiros momentos devem ser o início de todas as dinâmicas de grupo para que aja uma participação 

orante em toda a experiência sinodal. Conforme a idade, os responsáveis encontrarão a forma mais adequada de 

promover este momento. 



 
 

 

3º momento: Reflexão da experiência de Ser Igreja 

Uma primeira atividade a desenvolver com o grupo será a de partilha sobre a experiência de ser Igreja. O 

responsável deve adotar uma atitude de escuta sem influenciar a partilha. Procura-se recolher a partilha sincera 

das experiências dos jovens.  

Em atitude orante peça a cada elemento do grupo que recorde e faça memória do seu caminho na Igreja. Peça 

que cada um partilhe um momento de especial alegria e alguma frustração. Peça a cada um para partilhar em 

que momentos sentiu que fazia parte de uma Igreja que “caminha junto” e que escuta? E que obstáculos 

encontrou na partilha da missão de evangelizar?  

Em grupo responder à questão: Que Igreja Deus deseja que sejamos juntos? 

 

Anote o que mais lhe marcou nesta partilha e todas as inspirações que o Espírito Santo suscitou no grupo. 

  



 
 

4º momento: Resposta às questões colocadas (Em atitude orante peça ao grupo para responder às questões colocadas. 

Os elementos do grupo devem chegar a uma resposta que seja comum ou o resultado da partilha das respostas individuais. O 

objetivo é provocar no jovem a reflexão e a partilha. Não há respostas certas, nem respostas erradas).  

Questão Fundamental 

COMO É QUE ESTE “CAMINHAR JUNTOS” ACONTECE HOJE NA NOSSA PARÓQUIA?  

QUE NOS INSPIRA O ESPÍRITO SANTO A REALIZAR PARA SERMOS UMA VERDADEIRA COMUNIDADE QUE CAMINHA EM 

CONJUNTO, SENDO CORRESPONSÁVEIS NA MISSÃO DE ANUNCIAR O EVANGELHO? 

 

Em relação à Missão: 

Qual é a missão da paróquia? 

 

 

Considero que a paróquia tem uma missão relevante para a sociedade (comunidade local)? 

 

 

Sinto que existe unidade e comunhão entre os vários grupos/movimentos ligados à pastoral juvenil em torno da 

missão? Sinto que todos são corresponsáveis na missão? 

 

 

 

Consideras a paróquia um lugar atrativo e acolhedor para os jovens? Que iniciativas poderiam ser desenvolvidas 

para atrair os jovens? 

 

 

Em relação ao “Caminhar Juntos”: 

A paróquia é um espaço aberto à comunhão entre os vários grupos/ movimentos? Podemos dizer que somos 

“companheiros de caminho”? 

 

 

Para ti o que é “caminhar juntos” na Igreja e na paróquia? 

 

 



 
 

 

Em relação à Participação e Envolvimento: 

Sentes que estás envolvido na vida da paróquia? Sentes que a paróquia escuta e responde às necessidades dos 

jovens? 

 

 

Na tua opinião, como seria uma paróquia em que os jovens participam? 

 

 

Na tua opinião quem está fora da paróquia? Consideras que existe algum grupo de pessoas marginalizado? 

 

 

Em que áreas da sociedade a Igreja (e a paróquia) poderia ser mais inclusiva? 

 

 

Como poderíamos tornar a nossa paróquia um lugar mais acolhedor? 

 

 

Perguntas de resposta rápida (anote todas as respostas dadas, indicando em cada o número de respostas dadas) 

A paróquia é um lugar aberto a novas ideias? 

 Nada aberto  Pouco aberto   Satisfatoriamente. Poderia 
melhorar muito 

 Muito aberto a novas 
ideias 

 

A tua opinião sobre a Igreja é, em geral, mais influenciada por aquilo que escutas na comunicação social e fontes externas à Igreja 

ou por aquilo que conheces e estudas da doutrina da Igreja e fontes internas da igreja? 

 Apenas pela 
Comunicação Social 

 Principalmente pela 
Comunicação Social  

 Principalmente pela 
Doutrina 

 Apenas pelo que estudo 
na Doutrina 

 

As celebrações religiosas em que participas têm significado para a tua vida?  

 Não têm qualquer 
significado 

 São pouco significativas   São satisfatoriamente 
significativas 

 São muito significativas 

 

Sabes o que é: 

Doutrina Social da 
Igreja 

 Não  Já ouvi falar, mas não sei de 
que trata 

 Sei do que trata mas nunca 
aprofundei 

 Sei muito bem de que se 
trata  

Catecismo da Igreja 
Católica 

 Não  Já ouvi falar, mas não sei de 
que trata 

 Sei do que trata mas nunca 
aprofundei 

 Sei muito bem de que se 
trata 



 
 

 

5º momento: oração de ação de graças 

Termine esta reflexão com uma oração de ação de graças pela presença do Espírito Santo. E anote as moções/ 

inspirações que o Espírito Santo lhe trouxe. Peça ao grupo para partilhar o que mais marcou nesta experiência 

sinodal. 

Anote as partilhas feitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua participação! O Sínodo não se faz sem o teu contributo. 

As respostas a este documento devem ser entregues à equipa organizadora até 25/MAR/2022 via email 

sinodo@paroquiassebastiao-setubal.pt 

 

 

 

 

 

 


