Construir o Caminho, iluminados pelo Espírito Santo
Introdução:
Esta proposta de Dinâmica para o Advento e Natal tem por base o plano pastoral
da nossa Diocese e a própria Jornada Mundial da Juventude.
Tem como objetivo envolver as paróquias no espírito JMJ e para isso é pedido
que os párocos procurem reunir com os seus jovens, principalmente os que fazem parte
do Comitê Organizacional Paroquial (COP), para que sejam parte muito ativa desta
dinâmica. É apresentada a ideia base, mas depois como a ideia é implementada e
desenvolvida, fica ao cargo das paróquias e dos seus jovens que serão certamente
inspirados pelo Espírito Santo.
A dinâmica terá uma proposta mais comunitária e outra mais pessoal, tendo em
conta que a Jornada Mundial da Juventude pretende ser uma caminhada em Igreja (em
Diocese, em paróquia, em grupo de jovens), mas também uma experiência muito
pessoal.
Esta proposta mostra que estamos todos A CAMINHO. Mesmo os que não irão
fisicamente à JMJ’23, são convidados a estarem presentes rezando e acompanhando os
que estarão. Por isso também faz todo o sentido que se preparem para esse grande
momento da Igreja.

1. Proposta Comunitária: JMJ um caminho para ver Jesus
1.1.

Objetivos:

O principal objetivo é que os jovens se sintam motivadas a fazer caminho e que ao
longo do caminho possam aprender mais sobre a Jornada Mundial da Juventude, sobre
todas as suas edições, mas em especial sobre esta. Que compreendam os símbolos
presentes no Logótipo da JMJ’23 e que percebam que, tal como a estrela guiou os magos
e os pastores até Jesus e provocou neles uma transformação, convertendo-os em
grandes evangelizadores, que a JMJ (representada pelo seu Logo) também tenha o
mesmo efeito.

1.2.

Explicação da Dinâmica:

Antes de começar o Tempo de Advento, os párocos são convidados a reunir com os
seus jovens para lhes apresentar estas dinâmicas e ouvirem as ideias dos jovens. Dois
dos pilares fundamentais desta JMJ é a escuta e o envolvimento dos jovens na sua
preparação. E mesmo que a ideia pudesse ser desenvolvida de outra forma, o objetivo
não é ter a melhor e a mais bonita dinâmica, mas sim a mais participativa. Que todos
possam envolver-se, desde a catequese, aos grupos de jovens, aos movimentos, aos
catequistas, aos acólitos, aos crisma(n)dos, etc.
Nessa reunião devem lançar o desafio de se construir um caminho que irá terminar
no presépio. O caminho pode ser feito com musgo e areia fazendo mesmo parte do
presépio, ser apenas umas pegadas dando a ideia de fazer caminho até ao presépio, um
caminho desenhado em papel de cenário, etc… Em cada Domingo haverá 2 momentos
diferentes:

1.2.1. Acender a Vela da Coroa de Advento e colocar o “estímulo”:
No momento que cada pároco achar mais conveniente, um jovem irá acender a vela
e outro irá colocar no “caminho” a palavra daquele Domingo, sendo que todas as
palavras são estímulos que promovem o movimento espiritual dos paroquianos. Esperase que eles, a exemplo dos pastores e dos magos, se coloquem a caminho para encontrar
Jesus, deixando-se guiar pela Palavra.

Figura 1 - Exemplo de caminho com as palavras "estímulo"

1.2.2 – Construir o logótipo da JMJ’23
Tal como se pode ver no exemplo de cima, o logótipo irá aparecer por cima (ou ao
lado) do presépio. A ideia é que ele vá sendo construído ao longo dos Domingos do
Advento, sendo que cada Domingo se acrescenta um símbolo, com base na Liturgia da
Palavra e do próprio estímulo. Também na construção deste logótipo se pede a escuta
e a participação dos jovens. Ele pode ser construído em cartolina, em papel, em
esferovite, etc. Portanto, em cada Domingo, um jovem lê a explicação do Elemento JMJ
e outro coloca-o sobre o presépio.
Mais uma vez se salienta que o objetivo não é a perfeição, mas sim o envolvimento
de todos e a colaboração de todos, enquanto se aprende o significado e a beleza de cada
elemento do logótipo.

1.3 – Quadro explicativo de cada Domingo:
Palavra

Elemento JMJ

1º Domingo

PARTE!

Cruz (Verde e vermelho)

2º Domingo

LEVANTA-TE!

Caminho (Branco)

3º Domingo

QUESTIONA-TE!

Espírito Santo (Amarelo)

4º Domingo

ANUNCIA!

Maria (Branco)

Natal

CONTEMPLA

Terço (Vermelho)

Solenidade Santa Maria

-----------

Lema da JMJ

Epifania

-----------

Hino

1.3.1 – 1º Domingo do Advento (27 de Novembro)
A 2ª leitura pede-nos que tenhamos atitude, que acordemos, que abandonemos
as obras das trevas e que nos revistamos da luz. O Evangelho salienta a necessidade de
estarmos vigilantes e preparados, pois não sabemos quando será o momento da vinda
do Messias.
É, portanto, necessário assumir a nossa missão de cristãos, assumir a Cruz,
assumir que Deus precisa de nós, das nossas mãos, dos nossos pés. É preciso partir ao

seu encontro e partir ao encontro dos irmãos. Esta reflexão é apenas explicativa da
dinâmica, não será um texto para ser lido, mas para ser mote. O único texto a ser lido
em cada domingo é o texto explicativo de cada elemento do logótipo.
Na prática:
Assim sendo, neste Domingo um jovem acende a vela, outro coloca a
palavra “PARTIR!”, outro coloca a cruz (respeitando as cores) e outro lê o seguinte
texto:
“A Cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela humanidade, é o
elemento central, de onde tudo nasce. As cores evocam as cores da bandeira.”

1.3.2 – 2º Domingo do Advento (4 de Dezembro)
O Evangelho deste Domingo pede-nos que preparemos o Caminho do Senhor. Algo que
todos os peregrinos têm de aprender é que não basta partir, não basta iniciar a
peregrinação cheios de entusiasmo e fé, percorrer o Caminho é perceber que há
momentos de debilidade, de cansaço, de dúvida. Nesses momentos é necessário saber
parar e rezar, para que os passos não sejam apenas físicos, mas também espirituais.
Nesta peregrinação até à Jornada Mundial da Juventude, importa perceber que não nos
preparamos sozinhos, não nos levantamos sozinhos, não fazemos o Caminho sozinhos…
Jesus acompanha-nos!

Na prática:
Um jovem acende a vela, outro coloca a palavra “LEVANTA-TE!”, outro
coloca o “caminho” no logótipo e outro lê o seguinte texto:
“Tal como indica o relato da Visitação que dá tema à JMJ Lisboa 2023,
Maria parte, pondo-se a caminho para viver a vontade de Deus, e dispondo-se a
servir Isabel. Este movimento sublinha o convite feito aos jovens para renovarem
«o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade»
(Christus Vivit, 20).”

1.3.3 – 3º Domingo do Advento (11 de Dezembro)
O Evangelho coloca-nos uma questão: “Quem devemos esperar?”. Questionar
Deus é uma bela forma de nos encontrarmos com Ele e de deixarmos o Espírito Santo
falar. O 3º Domingo do Advento é o Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria, estamos
quase a chegar ao Natal, estamos quase a chegar a Jesus… Mas é necessário haver alguns
momentos de paragem para nos questionarmos sobre o que estamos a viver, o para quê
que estamos a viver, onde queremos chegar, a quem queremos chegar… Numa
peregrinação, não importa apenas chegar, é muito mais importante a transformação
que vai ocorrendo em nós, por ação do Espírito Santo. Neste caminho, que
transformações ocorreram?
Na prática:
Um jovem acende a vela, outro coloca a palavra “QUESTIONA-TE!”, outro
coloca a chama do Espírito Santo e outro lê o seguinte texto:
“A acompanhar o caminho surge, ainda, uma forma dinâmica que evoca o
Espírito Santo.”

1.3.4 – 4º Domingo do Advento (18 de Dezembro)
A 1ª Leitura e o Evangelho apontam caminho para a Virgem, por isso faz tanto
sentido refletir sobre Maria e a importância que tem na nossa caminhada para Deus,
dando-nos o seu exemplo. Temos de saber anunciar com o Amor e a Entrega de Maria.
Na prática:
Um jovem acende a vela, outro coloca a palavra “ANUNCIA!”, outro coloca
a figura de Maria e outro lê o seguinte texto:
“Maria foi desenhada jovem para representar a sua figura tal como é
retratada no Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39) e potenciar uma maior
identificação com os jovens. O desenho exprime a juvenilidade própria da sua
idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas carrega em si a luz do
mundo. Esta figura aparece levemente inclinada, para mostrar a atitude decidida
da Virgem Maria.”

1.3.5 – NATAL
Eis que chegou o Dia! O Nascimento de Jesus leva-nos a contemplar, a agradecer todo
o Amor de Deus, a fazermos FESTA por Deus não nos deixar para trás neste Caminho. A
contemplação e alegria leva-nos a um outro estímulo, o de rezar! Por isso faz todo o
sentido terminarmos o logótipo da JMJ colocando neste dia o Terço. A JMJ, que é uma
oportunidade para partirmos ao encontro de Jesus, só faz verdadeiramente sentido se
tiver esta dimensão da Fé! É necessário saber contemplar e rezar, para sabermos
anunciar, para sabermos questionar, para sabermos levantar-nos e para sabermos para
onde partir. Sem Fé, nenhum passo deste caminho teria sentido.
Na prática:
Um jovem acende a vela, outro coloca a palavra “CONTEMPLA!”, outro
coloca o terço e outro lê o seguinte texto:
“A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo português na sua
devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado no caminho para invocar a
experiência de peregrinação que é tão marcante em Portugal.”
1.3.6 – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Nesta Solenidade somos convidados a refletir o lema das Jornadas Mundiais da
Juventude que nos lembra a prontidão de Maria servir e amar o seu próximo. Este Lema
não tem por objetivo dar-nos a conhecer esta atitude de Maria, que todos já conhecem,
mas sim de nos convidar a ser como Maria. No Evangelho vemos que os pastores têm a
mesma postura: “dirigiram-se apressadamente para Belém”. Esta pressa é de quem
quer encontrar-se com Jesus! Este encontro transforma-nos! Por isso é que os pastores
depois do encontro com Jesus regressaram cheios de alegria, a louvar, a anunciar, a
partilhar com todos a Alegria do Encontro. Queremos que esta dinâmica e este caminho
de preparação para as Jornadas tenha precisamente a mesma postura! Que neste
Domingo se reflita o lema e se coloque num sítio de destaque! Pois este lema não é
apenas para a semana de 1 a 6 de Agosto, este Lema deve ser para toda esta nossa
preparação.
Na prática:
Jovens colocam o Lema da JMJ em lugar de destaque. Pode ser ao lado do
logótipo, ao lado do presépio…

1.3.6 – Domingo da Epifania
Neste Domingo somos chamados a refletir na letra do Hino da JMJ. A Epifania é
a manifestação de Deus, é o convite que Deus faz à Humanidade para que todos
caminhem com Ele. O Hino fala-nos precisamente dessa universalidade, lembrando-nos
que a JMJ é um evento em que vêm jovens de todo o mundo, de todas as culturas, à
semelhança dos Magos, para se encontrarem com Jesus! “Chamados a ser com Cristo
Jesus (…) não mais deixaremos de amar.”

Na prática:
Convidar os jovens (catequese, grupo de jovens, movimentos…) a
cantarem o Hino das JMJ. No caso de não ser possível serem os jovens a cantar,
poderá ser também cantado pelo coro.

2.Proposta Pessoal: Dia-a-dia com Jesus
2.1. Calendário de Advento
Será partilhado com os jovens um documento com um calendário de Advento,
em que cada dia, com base na liturgia, os jovens terão uma imagem, uma oração e um
desafio para aquele dia. Um pilar desta
JMJ’23 é o cuidado com o Ambiente.
Por isso, para que se respeite esse
pilar, é conveniente que o calendário
de advento seja o mais virtual e
espiritual possível. Que os jovens
consultem nas redes sociais ou no
PDF, rezem, reflitam, aceitem o
desafio, mas que isso não se traduza
num maior gasto de recursos.

2.2. Kahoot sobre a JMJ
O Kahoot é uma plataforma de ensino com recurso a um jogo de quizz. Todas as
semanas será feito um Quizz em que as paróquias são convidadas a participar. Para isso
basta que os jovens que se estão a preparar para ir às Jornadas estejam online nessa
hora e entrem no direto da Pastoral Juvenil para acompanharem o desenrolar do quizz.

