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Reunião dos Secretariados Diocesanos de Catequese  

Fátima,  07  de ju lho 2020  

 

1. Reformulação do projeto 2019-2023 

 

1.1. Prolongamento do projeto até 2022-2023 

 

Tendo em conta o adiamento da JMJ Lisboa para o ano 2023, o projeto Say yes prolonga-se até ao ano 

pastoral 2022-2023, com a seguinte distribuição das etapas:  

 

Ano pastoral 2020-2021 

Etapa 6 - JMJ Manila 1995 

Etapa 7 - JMJ Paris 1997 

Etapa 8 - JMJ Roma 2000 

Etapa 9 - JMJ Toronto 2002 

 

Ano pastoral 2021-2022 

Etapa 10 - JMJ Colónia 2005 

Etapa 11 - JMJ Sidney 2008 

Etapa 12 - JMJ Madrid 2011 

Etapa 13 - JMJ Rio de Janeiro 2013 

 

Ano pastoral 2022-2023 

Etapa 14 - JMJ Cracóvia 2016 

Etapa 15 - JMJ Panamá 2019 

Etapa 16 - JMJ Lisboa 2023 

 

Esta distribuição das Etapas não tem a ver apenas com o adiamento da JMJ Lisboa. A avaliação feita 

pelos catequistas durante o primeiro ano Say yes indicava a necessidade de uma redução do número de 

Etapas de modo a desenvolver cada Etapa na sua integralidade. 
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1.2. Orgânica das Etapas 

 

Cada Etapa prossegue a orgânica da metodologia baseada nos verbos Reconhecer, Interpretar, Escolher 

e Festejar. Ao Reconhecer correspondem dois encontros: «JMJ» e «A nossa experiência de vida».  Ao 

Interpretar correspondem dois encontros: «Palavra de Deus» e «Oração». Concretamente: 

 

Reconhecer 

Encontro 1 - JMJ 

Encontro 2 - A nossa experiência de vida 

 

Interpretar 

Encontro 3 - Palavra de Deus 

Encontro 4 - Oração 

 

Escolher 

Encontro 5 - Escolher 

 

Festejar  

Encontro 6 - Festejar 

 

 

2. Ano 2 Say yes 

 

2.1. Etapas do ano 

Etapa 6 - JMJ Manila 1995 – até ao Natal 

Etapa 7 - JMJ Paris 1997 – até à quaresma 

Etapa 8 - JMJ Roma 2000 – durante a quaresma 

Etapa 9 - JMJ Toronto 2002 – após a Páscoa 

 

 

2.2. Ícone de Nossa Senhora 

O elemento simbólico central deste ano é o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, 

que à semelhança da cruz, irá acompanhar o percurso dos grupos. 

Prevêem-se dois encontros no advento, incorporados no Diário de Bordo da Etapa 6, que 

constam dos seguintes elementos: 

Encontro 1 - História e significado do ícone como símbolo da JMJ 

Encontro 2 – Com Maria aprendemos a ser discípulos 

 

 

2.3. Colaboração de um grupo de adolescentes 

A partir deste ano o projeto Say yes conta com a colaboração de um grupo de adolescentes 

de diversas dioceses do país como consultores. 
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2.4. Diários de Bordo 

Os Diários de Bordo continuarão a ser publicados em papel. 

Nos Diários de Bordo Catequistas inclui-se: 

o Indicações que ajudem os catequistas a adaptar os esquemas dos encontros que 

ficaram mais extensos; 

o Comentários bíblicos que facilitem uma correta interpretação dos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ajustes ao projeto 

Com base na avaliação dos catequistas o projeto é reajustado da seguinte forma: 

 

a) Explicitação do fio condutor da Etapa 

Explicita-se o fio condutor da Etapa em forma de subtema. Por exemplo: 

Etapa 7 – JMJ Paris 1997 

Tema: «Mestre, onde moras? Vinde e vereis». (Jo 1,38-39) 

Subtema: «Viver em amizade com Jesus». 
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b) Encontro sobre a JMJ em aprofundamento na Etapa 

O momento de descoberta da JMJ é apresentado num encontro a realizar no início de 

cada Etapa. Designa-se «Encontro 1 – JMJ». Nele são propostas algumas pistas de 

investigação que levem à descoberta de certas especificidades dessa JMJ. Por exemplo, 

na Etapa 7: 

O que são «Os dias nas dioceses» (que tiveram início nessa Jornada) 

Os santos da JMJ Paris 1997 

 

c) Sequência dos encontros em cada Etapa 

A sequência dos encontros em cada Etapa atende ao modo pedagógico que mais facilita 

aos adolescentes o aprofundamento dos conteúdos abordados. Por exemplo: 

 

Etapa 6 – JMJ Manila 1995 

Palavra de Deus: O envio dos setenta e dois (Lc 10, 1-9.17-20) 

Subtema: O discípulo é enviado por Jesus. 

 

Sequência dos encontros: 

Encontro 1 – Festejar (dar graças pelo caminho realizado no Ano 1 Say yes) 

Encontro 2 – JMJ Manila 1995 

Encontro 3 - A nossa experiência de vida (situar-se perante a ideia de missão: ser 

enviado) 

Encontro 4 – Palavra de Deus (interpretar o texto bíblico: as dimensões da missão) 

Encontro 5 – Escolher (identificar lugares de missão; ser enviado) 

Experiência de missão 

Encontro 6 - Oração (como os discípulos partilhar a missão e dar graças por ela). 

 

d) Utilização de diferentes linguagens 

Prevê-se a utilização de diferentes linguagens para trabalhar a experiência de vida ou o 

aprofundamento da Palavra de Deus. Por exemplo: 

Etapa 9 – JMJ Toronto 2002 

Palavra de Deus: Mt 5, 13-16 - Sal da terra e luz do mundo 

Subtema: os cristãos no mundo 

Linguagem: cinema (visualização e discussão do filme «Dos deuses e dos homens» 

como ponto de partida para abordar a temática do testemunho cristão). 

 

e) Projeto 

É proposto um projeto anual centrado na necessidade de construir a identidade do 

grupo e de trabalhar a interligação entre a fé a as restantes dimensões da existência. 
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2.6. Plano pedagógico | Tabela 

Etapa JMJ Tema Objetivos 
Palavra de 

Deus 
Observações 

Encontro Festejar • Dar graças a Deus pelo caminho realizado; 

• Fazer memória pessoal das experiências vividas no Ano 1 
Say Yes; 

• Experimentar a alegria de estar juntos em grupo Say yes. 

  Os grupos que começam este ano o projeto Say yes 
realizam o «Encontro Ponto de Partida» 

6 1995 / 
Manila 

«Assim como o Pai me 
enviou, também eu 
vos envio a vós» 
 (Jo 20,21) 
 

O discípulo é enviado 
por Jesus 

• Perceber que na vida somos chamados a assumir missões; 

• Compreender que a missão do cristão é prolongar a 
missão de Jesus Cristo; 

• Fazer experiência de missão: ser enviado, realizar a 
missão recebida e partilhá-la no grupo. 

Lc 10, 1-9.17-20 
O envio dos 
setenta e dois 
discípulos 

Sequência dos encontros: 
1- JMJ Manila 1995  
2- A nossa experiência de vida 
3- Palavra de Deus 
4- Escolher Missão 
5- Oração 

Acolhimento do ícone de Nossa Senhora  • Conhecer o Ícone Salus Populi Romani e as razões pelas 
quais se tornou símbolo das JMJ; 

• Aprofundar o sentido da presença materna de Maria na 
vida dos discípulos de Jesus; 

• Acolher o ícone de Maria Salus Populi Romani no grupo. 

Lc 11, 27-28 
A verdadeira 
felicidade 

Dois encontros no advento: 
1. História e significado do ícone como símbolo da 

JMJ 
Entrega do ícone 
2. Com Maria aprendemos a ser discípulos. 

7 1997/ 
Paris 

«Mestre, onde moras? 
Vinde e vereis» 
(Jo 1,38-39) 
 
Viver em amizade com 
Jesus 

• Refletir sobre a experiência pessoal da amizade;  

• Compreender que o encontro com Jesus é fundamental 
no itinerário de fé; 

• Viver em amizade com Jesus. 

Jo 1, 35-39 
Formação da 
nova 
comunidade 

Sequência dos encontros: 
1- JMJ Paris 1997 
2- A nossa experiência de vida 
3- Palavra de Deus 
4- Oração 
5- Escolher 

 
A experiência de vida relativa à amizade é 
trabalhada a partir de uma música escolhida pelos 
adolescentes: Count on me 
 

Desafio aos adolescentes – Descobrir a história 
bíblica da amizade entre David e Jónatas. 
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Etapa JMJ Tema Objetivos 
Palavra de 

Deus 
Observações 

8 2000/ 
Roma 

«E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós» 
(Jo 1,14) 
 
Honrar a Deus com o 
nosso corpo 

• Experimentar que através do corpo comunicamos com os 
outros e com Deus.  

• Valorizar e cuidar do próprio corpo como habitação de 
Deus;  

• Descobrir a importância da educação para o amor.  
 

Lc 5, 12-16 
Purificação e 
cura de um 
leproso 
 

Etapa em fase de finalização 
 

Palavra de Deus: descoberta e rezada a partir, 
respetivamente da observação e da contemplação 
de uma pintura: «Jesus cura os doentes», de 
Sieguer Köder. 

9 2002/ 
Toronto 

«Vós sois o sal da terra... 
Vós sois a luz do mundo» 
(Mt 5,13-14) 
 
Os cristãos no mundo 

• Contemplar os sinais da presença de Cristo ressuscitado 
na história;  

• Compreender o sentido e as consequências de ser 
testemunha de Cristo no mundo de hoje;  

• Sentir que ser discípulo de Cristo implica a fidelidade até 
ao fim, o dom total de si mesmo;  

• Comprometer-se a ser luz no mundo, no quotidiano, 
inspirando-se em testemunhos concretos. 

Mt 5, 13-16 
Sal da terra e 
luz do mundo 
 

Sequência dos encontros: 
1- JMJ Toronto 2002 
2- A nossa experiência de vida 
3- Palavra de Deus 
4- Oração 
5- Escolher 

 
Experiência da vida cristã (testemunho) trabalhada 
a partir do filme «Dos deuses e dos homens». 

Encontro Festejar • Dar graças a Deus pela missão realizada e pelas vivências 
do segundo ano do Projeto Say yes;  

• Celebrar a alegria de estar juntos em grupo Say yes, de 
viver juntos o encontro com Cristo e a missão.  

  

 


