
Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de 
Coimbra 

Plano Pastoral 2011/2012 

  

 O ano 2010/2011 foi o ano da JMJ Madrid. Durante o ano, o SDPJ realizou um 
trabalho de divulgação e de partilha da vivência da JMJ. Deste modo, isto 
levou-nos a um contacto mais directo com os Grupos de Jovens, de forma a 
percebermos o seu respectivo dinamismo. Todavia, com a vivência da JMJ e 
com este contacto com os Grupos de Jovens, definimos um Plano estratégico 
para o próximo ano pastoral.   

TEMA: Vede como eles se amam 

Este tema surge nos diálogos e nas partilhas da Equipa quando analisam a 
realidade social e eclesial dos jovens. Denota-se nos tempos de hoje, os 
jovens a perderem o sentido da vida, isto é, cursos académicos que já não 
fazem sentido, amigos que já não são verdadeiramente amigos, etc… Sente-se 
um vazio existencial nos jovens, que por sua vez manifesta um vazio na 
vontade de acreditar em Jesus Cristo.  

Ao olhar para as primeiras comunidades da Igreja Primitiva, os cristãos eram 
vistos como pessoas felizes e testemunhas de uma fé bem enraizada em Jesus 
Cristo. A “fracção do pão” e a escuta da Palavra faziam sentido para unir e 
fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. 

Deste modo, a Pastoral Juvenil pretende ser a primeira a passar o testemunho 
que somos muito mais do que “crentes”, somos seguidores d’Aquele que é 
Amor. Precisamos de ser sinais vivos nos jovens, traçando um caminho sólido e 
encarnado na história. Assim traçamos alguns objectivos gerais: 

a) Contactar mais directamente com os Grupos de Jovens nas diversas Zonas 
Pastorais da nossa Diocese; 

b) Criar núcleos de Grupos de Jovens nas Zonas Pastorais. Como alguns grupos 
estão distantes uns dos outros nas diversas Zonas Pastorais vamos criar 
núcleos para os jovens partilharem as suas vivências pastorais; 

c) Realização de um Encontro de Animadores dos Grupos de Jovens e apostar 
na formação dos Animadores ao nível humano, pastoral e espiritual (ANIMA); 

d) Proporcionar uma caminhada espiritual para os Jovens da Diocese 
(Projecto Missio); 

e) Realização do III Grande Encontro de Jovens na Diocese de Coimbra; 



f) Realização do XVI Festival Diocesano da Canção; 

g) Dar conhecimento do Programa da Pastoral Juvenil aos párocos, de forma a 
criar um espírito de inter-ajuda neste mesmo projecto. Aproveitar as reuniões 
arciprestais para a respectiva divulgação; 

h) Realização de um Campo de Férias para os Jovens que estão no 9º e 10º ano 
da catequese; 

i) Proporcionar aos jovens caminhadas de Preparação para os Tempos de 
Advento e Quaresma; 

j) Criar um Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil da Diocese de Coimbra 
para estabelecer um contacto mais directo com outras realidades que 
trabalham com jovens na Diocese (movimentos, congregações…). Este 
Conselho será presidido pelo Bispo da Diocese e o SDPJ será o órgão diocesano 
a promover, organizar e a divulgar; 

k) Organizar encontros com os crismandos dos diversos Arciprestados, para 
criar uma relação mais próxima do SDPJ com as comunidades paroquiais. 

Calendarização das Actividades do SDPJ para o Ano Pastoral 2011/2012 

Actividade Data 

Eucaristia das quintas-feiras (19h30) Semanal (Justiça e Paz - Coimbra) 

1ª Reunião SDPJ 15 Setembro (Justiça e Paz - Coimbra) 

Contacto com os Párocos Setembro; Outubro e Novembro 

1ª Reunião de Conselho Diocesano 29 Outubro (Justiça e Paz- Coimbra) 

Bota os Olhos Nisto Mensal 

Visitas aos Grupos Coordenado pelo Responsável da Região 

ANIMA (formação de animadores) 12 Novembro (Justiça e Paz - Coimbra) 

Caminhada de Advento 15 Novembro 

Eucaristia Jovem Mensal 26 Novembro; 28 Janeiro; 17 Março 

Convívios Fraternos 30 Novembro a 3 Dezembro; 22 a 25 Março 

Caminhada de Quaresma 1 Fevereiro 

Peregrinação Diocesana a Taizé 18 a 27 de Fevereiro 

XVI Festival Diocesano da Canção 11 Fevereiro (Condeixa) 

Fátima Jovem 5 e 6 de Maio 

III Grande Encontro Diocesano dos 
Jovens 

2 e 3 Junho (Coimbra) 

Campo de Férias para 9º e 10º ano 23 a 29 Julho (local a definir) 

  

 


