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 à Páscoa.

Cada semana da Quaresma – 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 (Redes Sociais)
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,
a continuação da série dos pequenos filmes sobre as Bem-Aventuranças.).
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 e partilhá-la nas
suas redes sociais.

Apresentação das 5 Bem-Aventuranças a viver na Quaresma:
5ª - Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade.
6ª - Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é santidade
7ª - Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade.
8ª - Sofrer por causa da justiça e do bem: isto é santidade.
9ª -Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos acarrete
problemas: isto é santidade.

12 e 13 de abril – Dia Mundial da Juventude
Este caminho terá o seu ponto culminante na vivência do DMJ nos dias 12 e 13
de abril, em que com o Sim de Maria, iremos olhar a vivência da santidade com espírito
missionário.
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