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Introdução geral  

O Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro em 2013, pensou apresentar um itinerário de reflexão e 
caminhada para grupos de jovens que participam direta ou indiretamente neste 
acontecimento eclesial que reúne milhares de jovens aos pés da Cruz de Jesus. 

O itinerário é uma proposta simples e aberta à partilha e ao contributo de todos, por 
isso a nossa principal plataforma de acesso à partilha será a web e as redes sociais. Ou 
seja, mensalmente publicaremos o conteúdo de uma destas catequeses que todos 
poderão ter acesso, e por sua vez contribuírem com propostas de realização. 

O percurso que propomos está baseado nos patronos, ou exemplos de Santidade, que 
o Comité Organizador Local propôs para a Jornada Mundial da Juventude no Rio 2013. 
Cada um destes homens e mulheres aceitaram o desafio de Cristo e foram e fizeram 
discípulos em todo o mundo. Conheçamo-los e deixemo-nos desafiar pelas suas vidas. 

Para a elaboração do itinerário convidámos alguns Bispos Portugueses a fazerem uma 
introdução geral à catequese e depois teremos um testemunho mais concreto sobre a 
vida do patrono proposto por alguém que procura viver e aproximar-se desse ideal de 
vida (ver esquema abaixo das catequeses).  

Cada animador poderá, partir das reflexões propostas, criar atividades próprias e 
adaptadas ao seu grupo e à sua realidade diocesana ou paroquial, e se retiverem 
importante e com valor as vossas propostas podereis enviá-las para o DNPJ de forma a 
publicá-las no nosso site. Deste modo a partilha desses subsídios, que partiram da 
realidade concreta, poderão ser uma riqueza, que já não é de um só grupo, mas uma 
agora de todos os jovens católicos do nosso país. 

Esperemos que cada catequese vos faça sentir desafiados a Irem e a fazerem/serem 
discípulos de Jesus. 

Bom itinerário 
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PATRONO 
 

TEMA 

Chiara Luce Ser discípulo é oferecer a nossa juventude 

Santo Antonio de Santana 
Galvão 

O discípulo nasce da simplicidade do dia-a-dia 

André Kim e seus 
Companheiros 

Fazer discípulos... é dar a vida totalmente 

Pier Giorgio Frassati O discípulo ama os mais pobres, dos mais pobres 

O Papa João Paulo II Ser discípulo é não temer... 

Nossa Senhora Aparecida O discípulo nasce, cresce e amadurece no seio da família 

Santa Teresinha do Menino 
Jesus 

O discípulo tem o coração no mundo 

Laura Vicuña O discípulo mantém o seu coração puro 

Santa Rosa de Lima O coração do discípulo repousa serenamente no coração 
de Cristo Mestre 

S. Sebastião O discípulo é fiel 

Santa Teresa dos Andes O Discípulo contempla a ação de Deus na Humanidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


