Departamento da Pastoral Juvenil
Diocese de Aveiro

Vocação Batismal
caminho de santidade
Este plano é uma proposta de concretização para os jovens da Caminhada
apresentada pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã para toda a Diocese. A
fundamentação e plano geral encontram-se na proposta do SDEC1, pelo aqui, apenas
apresentamos uma concretização possível da campanha para os jovens, semelhante à
proposta para os adolescentes. Esta proposta é adaptável à realidade de cada grupo de
jovens, devendo ser realizada ou não, de modo a potenciar a vivência desta caminhada
das Bem-Aventuranças rumo ao Natal.

Cada semana do Advento – 4 desafios
1- Conhecer a Bem-aventurança,
2- Partilhar a Bem-aventurança com os amigos,
3- Partilhar no grupo a experiência da semana,
4- Partilhar com o mundo (Instagram)
1. No início da semana, de preferência utilizando as novas tecnologias, o animador
apresenta a Bem-Aventurança dessa semana e lança um desafio concreto ao
grupo. (O DPJA irá disponibilizar no seu site www.diocese-aveiro.pt/juventude,
alguns materiais e subsídios de apoio, para os jovens poderem durante a semana
conhecer e viver melhor a Bem-Aventurança dessa semana).
2. Convida os jovens a partilhar com outros jovens, seus colegas e amigos,
utilizando também as novas tecnologias, a Bem-aventurança dessa semana – o
valor/ensinamento que ela transmite;
3. Na semana seguinte, convida os jovens a partilhar com o grupo o modo como
viveu a Bem-Aventurança durante a semana e como foi partilhar com o outro.
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4. A par com esse trabalho no grupo e complementando-o, o DPJA desafia os jovens
a tirar uma fotografia alusiva à Bem-Aventurança dessa semana. Caso assim o
entendam, os jovens podem participar num concurso de fotografia dinamizado
pelo DPJA (consultar regulamento abaixo), bem como, as fotografias podem
servir de mote para a partilha do desafio 3.

Apresentação das 4 Bem-Aventuranças a viver no Advento:
1ª - Ser pobre no coração: isto é santidade.
2ª - Reagir com humilde mansidão: isto é santidade.
3ª - Saber chorar com os outros: isto é santidade.
4ª - Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade.

Concurso de fotografia - Instagram
Com o objetivo de fazer chegar a um maior número de pessoas este caminho
rumo ao Natal, o DPJA irá promover um concurso de fotografia com as fotografias
partilhadas no desafio 4. O vencedor receberá uma entrada grátis no Fé’stiva.
Condições de participação
Para que a participação seja válida, a mesma deve seguir as seguintes diretrizes:
1. O participante deve ser jovem: dos 16 anos aos 30!
2. Deve pertencer a uma das paróquias da Diocese de Aveiro.
3. Deve estar integrado num grupo eclesial (catequese, grupo de jovens,
movimento juvenil, pastoral do ensino superior...).
4. As fotografias têm de ser originais e tiradas pelo próprio jovem.
5. O jovem deve seguir a conta do Instagram do DPJA.
6. O jovem tem de aceitar que o DPJA siga a sua conta de Instagram, para que possa
ter acesso às fotografias do concurso.
7. Em cada semana tem que ser partilhada na conta Instagram do participante, uma
fotografia da Bem-Aventurança, perfazendo um total de 4 fotografias (não serão
contabilizadas as participações que tiverem um número inferior ou superior a 4
fotografias).
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8. Todas

as

fotografias

deverão

estar

identificadas

com

a

hashtag

#Euvivoabemaventurança.
9. O concurso encerra no dia 24 de dezembro à meia noite.
Nota: A participação no concurso não é aberta a membros do DPJA.

Prémio
1. O prémio será entregue ao participante que, na soma de likes das 4 fotografias,
conseguir mais likes.
2. O prémio será uma entrada grátis no Fé’stival, a realizar no dia 26 de janeiro.
3. O jovem será contactado por mensagem instantânea no Instagram.

13 de Janeiro – Batismo do Senhor
Depois de Celebrado o Natal, o nascimento de Jesus, olhar para o meu Batismo
à Luz do Batismo de Jesus, em que Deus Pai diz: “Tu és o meu Filho muito amado” (Lc 3,
22) - também no dia do nosso Batismo, Deus diz: “Tu és o meu Filho muito amado”.
Propõe-se que os animadores ajudem os jovens a descobrirem a sua condição de
filho de Deus. Ajudar a perceber, que as Bem-Aventuranças que refletimos no Advento,
e as que iremos refletir na Quaresma, são a maneria prática de se viver como filho de
Deus.
Neste fim de semana, o DPJA anunciará o vencedor do concurso de fotografia.
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