
A voz do Pastor
Olá, jovens!

Passado já que foi um 
longo período, marcado por 
acontecimentos importantes, 
que muito tiveram que ver 
connosco, tais como a jorna-
da Diocesana da juventude, 
tão vibrantemente vivida em 
S. Lourenço dos Órgãos; a 
jornada mundial da juventu-
de, sob o lema: “Enraizados e 
edificados em Cristo, firmes 
na fé”, experiência única e 
inesquecível, tão intensamen-
te vivida por um bom grupo de jovens, nossos representantes 
no encontro com o Papa, em Madrid, eis que agora nos vira-
mos para a nossa vida, no contexto do novo ano pastoral que 
acabámos de iniciar.

Ao longo de todo o ano passado, nos debruçámos sobre a 
necessidade, a importância e a urgência de alicerçar a nossa 
vida inabalavelmente sobre a Rocha, que Cristo Salvador.

E com certeza todos fizemos algo para que isso se tornasse 
uma realidade. De contrário, seríamos como a poeira fina, 
facilmente levada por qualquer vento, para qualquer lugar. 

Não, nós sabemos quem somos, donde viemos, para onde 
vamos, sob guia de Jesus Cristo, o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Por isso, não somos nenhuma “cana agitada pelo ven-
to”, pois que a nossa vida está firme em Jesus Cristo, nosso 
maior amigo.

“Firmes em Cristo”, agora nos preparamos, de um modo 
especial durante este novo ano pastoral, para nos educarmos 
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cada vez mais no amor de Cristo e testemunhá-lo ao 
mundo, numa coerência de vida tal, que poderemos 
exclamar como S. Paulo: “Quem nos poderá separar 
do amor de Cristo?” (Rm 8, 35).

“Como ninguém ama o que não conhece” ou como 
ninguém ama muito quem conhece mal, é de todo 
necessário continuarmos a procurar conhecer bem a 
pessoa de Jesus e a Igreja que Ele fundou, nos chamou 
a integrar e, em relação à qual, nos confia a responsa-
bilidades como pedras vivas do povo do Senhor, que 
somos. 

Para nos ajudar nessa tarefa de aprofundamento do 
conhecim ento de Cristo e da sua Igreja, para além da 
Sagrada Escritura, Palavra da vida e da salvação, o Papa 
nos oferece o Catecismo jovem, Youcat, cujo exemplar 
todos e cada um devem adquirir, para o estudo pessoal 
continuado e para reflexão partilhada nos grupos, ao 
longo de todo este ano pastoral. O Secretariado Dioce-
sano da Juventude disponibiliza o Youcat em número 
suficiente para todos.

Assim como a pessoa humana não vive só de pão, 
mas de toda a Palavra que nos vem de Deus, assim 
também nos devemos empenhar numa formação es-
piritual séria e profunda, o que nos dá consistência na 
vida e capacidade para uma orientação adequada na 
nossa caminhada.

Como nos ensina o Papa, Sucessor de Pedro, a Igre-
ja de Jesus Cristo confia em nós, confia em vós, jovens, 
e conta convosco para o cabal cumprimento da missão 
que Jesus entregou a todos baptizados, ou seja, sermos 
testemunhas d’Ele no meio do mundo. A nossa vida de 
cristãos deve ser luz e sal para todos, enchendo a todos 
de alegria por vivermos como irmãos que se amam.

Que este ano pastoral de 2011/12 seja para todos 
os jovens uma etapa importante na decisão definitiva 
de viver com Cristo, em Cristo, para Cristo, servindo 
os irmãos.

Um abraço e até sempre.
Praia, Novembro de 2011
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HOMILIA DO PAPA DURANTE A VIGÍLIA 
DE ORAÇÃO COM OS JOVENS
 Queridos amigos! 

Saúdo-vos a todos, e de modo 
particular aos jovens que me for-
mularam as perguntas, agradecen-
do-lhes a sinceridade com que ex-
puseram as suas inquietações, que 
exprimem de certo modo o anseio 
de todos vós por alcançar algo de 
grande na vida, algo que vos dê ple-
nitude e felicidade.

Mas, como pode um jovem ser 
fiel à fé cristã e continuar a aspirar 
os grandes ideais na sociedade ac-
tual? No evangelho que escutámos, 

Jesus dá-nos uma 
resposta a esta im-
portante questão: 
«Assim como o 
Pai Me tem amor, 
assim Eu vos amo 
a vós. Permanecei 
no meu amor» (Jo 
15, 9).

Sim, queri-
dos amigos, Deus 
ama-nos. Esta é a 
grande verdade da 
nossa vida e que 
dá sentido a tudo 
o mais. Não somos 
fruto do acaso nem 
da irracionalidade, 
mas, na origem da nossa existência, há um projecto de amor 
de Deus. Assim permanecer no seu amor significa viver ra-
dicados na fé, porque esta não é a simples aceitação dumas 
verdades abstractas, mas uma relação íntima com Cristo 
que nos leva a abrir o nosso coração a este mistério de amor 
e a viver como pessoas que se sabem amadas por Deus.

Se permanecerdes no amor de Cristo, radicados na fé, en-
contrareis, mesmo no meio de contrariedades e sofrimen-
tos, a fonte do júbilo e a alegria. A fé não se opõe aos vossos 
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ideais mais altos; pelo contrário, exalta-os e aperfeiçoa-os. 
Queridos jovens, não vos conformeis com nada menos do 
que a Verdade e o Amor, não vos conformeis com nada me-
nos do que Cristo.

Precisamente agora, quando a cultura relativista domi-
nante renuncia e menospreza a busca da verdade, que é a 
aspiração mais alta do espírito humano, devemos propor, 
com coragem e humildade, o valor universal de Cristo 
como Salvador de todos os homens e fonte de esperança 
para a nossa vida. Ele, que tomou sobre si as nossas aflições, 
conhece bem o mistério do sofrimento humano e mostra a 
sua presença amorosa em todos aqueles que sofrem. Estes, 
por sua vez, unidos à paixão de Cristo, participam intima-
mente da Sua obra de redenção. Além disso, a nossa atenção 
desinteressada pelos doentes e aos desamparados, sempre 

será um testemunho humilde e silencioso do rosto compas-
sivo de Deus.

Nesta vigília de oração, convido-vos a pedir a Deus que 
vos ajude a descobrir a vossa vocação na sociedade e na 
Igreja e a perseverar nela com alegria e fidelidade. Vale aco-
lher dentro de nós o chamamento de Cristo e seguir com 
coragem e generosidade o caminho que Ele nos proponha.

A muitos, o Senhor chama ao matrimónio, no qual um 
homem e uma mulher, formando uma só carne (cf. Gn 3, 
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24), se realizam numa profunda vida de comunhão. É um 
horizonte de vida ao mesmo tempo luminoso e exigente; um 
projecto de amor verdadeiro, que se renova e consolida cada 
dia, partilhando alegrias e dificuldades, e que se caracteriza 
por uma entrega da totalidade da pessoa. Por isso, reconhecer 
a beleza e bondade do matrimónio significa estar conscientes 
de que o âmbito adequado à grandeza e dignidade do amor 
matrimonial só pode ser um âmbito de fidelidade e indisso-
lubilidade e também de abertura ao dom divino da vida.

A outros, diversamente, Cristo chama-os a segui-Lo mais 
de perto no sacerdócio ou na vida consagrada. Como é belo 
saber que Jesus vem à tua procura, fixa o seu olhar em ti e, 
com a sua voz inconfundível, diz também a ti: «Segue-Me» 
(cf. Mc 2, 14). 

Queridos jovens, para descobrir e seguir fielmente a for-
ma de vida a que o Senhor chama cada um de vós, é indis-
pensável permanecer no seu amor como amigos. E, como 
se mantém a amizade se não com o trato frequente, o diálo-
go, o estar juntos e o partilhar anseios ou penas? Dizia Santa 
Teresa de Ávila que a oração não é outra coisa senão «tratar 
de amizade – estando muitas vezes tratando a sós – com 
Quem sabemos que nos ama» (Livro da Vida, 8). 

Convido-vos, pois, a ficardes agora em adoração a Cris-
to, realmente presente na Eucaristia; a dialogar com Ele, 
a expor na sua presença as vossas questões e a escutá-Lo. 
Queridos amigos, rezo por vós com toda a minha alma; 
suplico-vos que rezeis também por mim. Peçamos-Lhe, ao 
Senhor, nesta noite que, atraídos pela beleza do seu amor, 
vivamos sempre fielmente como seus discípulos. Ámen. 

Queridos amigos! Obrigado pela vossa alegria e pela vos-
sa resistência! A vossa força é mais poderosa que a chuva. 
Obrigado! O Senhor, com a chuva, mandou-nos muitas 
bênçãos. Também nisto, sois um exemplo.

BENEDICTUS PP. XVI

Desejamos a todos 
Festas Felizes
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ECOS DA XXVI JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE – MADRID2011

Paróquia de Santa Cata-
rina – Fogo

“Firmes na Fé e enrai-
zados em Cristo”.

A JMJ é sempre um espaço e 
momento de partilha, de refle-
xão, de reavaliação e de expe-
riência de Fé. A nossa jornada 
resume-se a Fátima e Madrid. 
Da nossa estadia em Fátima 
destacamos a vigília e a Missa, 
sendo esta última um sonho 
há muito acalentado por todos 
nós. Relativamente a Madrid, 
podemos dizer que a nossa es-
tadia foi desgastante, mas como fomos em missão de Jesus 
Cristo, renasceu em nós novas forças para que pudéssemos 
participar em todas as actividades e, em especial, na Missa 
com o Papa e celebrar com Ele o nosso Deus, Jesus Cristo.

Paróquia de S. Miguel Arcanjo

A jornada foi um acontecimento incrível na minha vida. 
O encontro de milhares de jovens na partilha da mesma fé 
em Cristo foi uma experiência que jamais esquecerei. As 
palavras mais marcantes foram as do nosso Papa Bento XVI 
“Jovens, vós sois o futuro da Igreja; sedes evangelizadores 
de Cristo e levai convosco sempre Maria, Sua Mãe.”

Realmente posso afirmar que senti Cristo na minha vida 
pela presença do Papa e dos jovens de diferentes países ‘fir-
mes na fé e enraizados em Cristo’.

Paróquia de São Salvador do Mundo

Foi um grande encontro de jovens de todo mundo em 
torno do Vigário de Cristo. É um excelente meio da evan-
gelização da igreja, criando e fixando raízes na palavra de 
Deus de modo que os mesmos permaneçam firmes na fé.

Momentos emocionantes vivemos em Portugal e Espa-
nha. Naquele país tivemos a oportunidade de conhecer, 
em Lisboa, alguns monumentos históricos e, em Fátima, 
o Santuário, a casa onde viveram os três pastorinhos e os 
locais das aparições. Neste país tivemos a oportunidade de 
conhecer muitos lugares fantásticos e de encontrar jovens 
de diferentes nacionalidades.

O Santo Padre fez um pedido especial que não esquece-
rei jamais: “Caros jovens, estou muito orgulhoso por esta-
rem aqui, pois peço que não traiam e nem enganem a nos-
sa Igreja. Ide e levai a boa nova a todos os outros que não 
tiveram a oportunidade de estarem aqui. Todos os jovens 

devem sentir-se cuidados pela Igreja que corres-
ponde às nossas expectativas, comunicando-nos 
a verdade que é Cristo e o amor que também O 
é.”

Paróquia Imaculada Conceição

Participar da JMJ foi, para nós, uma experi-
ência enriquecedora em todos os aspectos ten-
do em conta que ali nos sentimos mais perto de 
Cristo e descobrimos qual é o verdadeiro sentido 
da expressão: “Amar ao próximo como a ti mes-
mo”. Mesmo sem falar todos o mesmo idioma, 
entendíamo-nos na linguagem da fé cristã.

Os momentos mais marcantes para nós foram os seguin-
tes: a vigília de oração em Fátima, no Santuário; a vigília/
adoração do Santíssimo em Quatro Ventos; a parte final 
da celebração Eucarística do encerramento da JMJ em que 
o Papa exortou aos jovens que anunciassem o Evangelho 
principalmente através de acções.
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 “A JMJ de Madrid foi uma festa 
da alegria e da fé”

Paróquia de Santa Catarina

O nosso balanço relativamente à Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) que teve lugar em Madrid é positivo. Foi uma 
semana inesquecível que vai ficar para sempre gravada na nos-
sa memória. Do nosso ponto de vista foi uma festa da alegria 
e da fé, que se ofereceu ao mundo, especialmente aos jovens.  

Vivemos momentos emocionantes e com uma grande ale-
gria. 

Em Cuatro Vientos destacamos a vigília, os bons momentos 
de recolhimento e de silêncio e a Celebração da Missa que foi o 
ponto alto da Jornada. O único senão foi o mau tempo (chuva). 
Constatámos que as Jornadas Mundiais são também um ca-
minho de evangelização.

Não temos palavras para expressar a gratidão a todos os 
que trabalharam na preparação da JMJ”.

Paróquia de Nossa Senhora da Graça

Primeiramente agradecemos a Deus pela vida que nos 
concedeu, em seguida ao Bispo da Diocese de Santiago jun-
to do Secretariado Diocesano da juventude pela brilhante 
iniciativa de reunir mais uma vez os jovens da Diocese de 
Santiago para esse importante momento de reflexão, parti-
lha, louvor, convívio, servindo como pilar para fortificação 
da nossa fé.

Nessa jornada tivemos a oportunidade de conhecer Por-
tugal e Espanha, dois belos países, bem como as suas gentes. 
Também foi emocionante ver a forma cativante como os 
outros jovens vivem a fé. A jornada foi frutífera em termos 
de conhecimentos, convívios e vivência da fé.

Durante a jornada foram abordados vários temas de ca-
riz social e religioso com participações dinâmicas dos jo-
vens numa entrega total.

Um dos pulmões da Paróquia de 
S. João Baptista, Pico Leão, celebra-
rá a festa da Padroeira neste dia 9 
de Dezembro. A juventude estará lá 
como sempre. São os jovens a anima-
rem a Santa Missa e, por isso, estão a 
ter alguns ensaios para se afinarem e 
poderem brilhar perante a padroeira. 

Irão estar presentes os jovens de Chã 
da Igreja e de Belém, sinal de comu-
nhão paroquial, para se sintonizarem 
as suas belas vozes nas dos jovens de 
Pico Leão.

O Pároco, frei Café, está confiante 
na capacidade dos seus jovens, opi-
nando que nestas paragens há muitas 

energias juvenis para serem explora-
das. Ainda ressalta que os jovens de-
vem contar, em tudo, com a Paróquia, 
e esta por sua vez, contará com todos 
os seus amados filhos jovens.

O SDPJ saúda todos os jovens 
da Paróquia de S. João Baptista! Até 
sempre!

Pico Leão em Festa
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ECOS DA XXVI JMJ

Fátima no 
roteiro de viagem 
para a JMJ 
MADRID 2011
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Os jovens de Cabo Verde que se organizaram para 
a JMJ incluíram também no trajeto de viagem uma 
peregrinação ao Santuário de Fátima como uma boa 
oportunidade de aprofundamento da fé e de interio-
rização da mensagem de Fátima. Foi uma paragem 
muito abençoada para nós, com a presença do nos-
so Bispo Dom Arlindo que presidiu à Peregrinação 
do Migrante inserida na 39 ª  Semana Nacional das 

Migrações, uma iniciativa da Obra Católica Portuguesa de 
Migrações, e com forte participação dos imigrantes cabo-
verdianos em Portugal. A nossa presença foi muito bem 
realçada no Santuário.

Por ocasião da XXVI Jornada Mundial da Juventude que 
teve lugar em Madrid no Agosto passado, Bento XVI publi-
cou o YOUCAT - ‘Catecismo Jovem’ da Igreja Católica - um 
presente pessoal do Santo Padre dedicado especialmente a 
todos os jovens.

O Papa chama-o de um livro invulgar. O YOUCAT abor-
da, em linguagem juvenil, toda a fé Católica, em forma de 
perguntas e respostas. Para além disso, nas colunas mar-
ginais das páginas, apresenta elementos complementares 
como imagens, definições sintéticas, citações da Sagrada 
Escritura e dos Santos e mestres fidedignos da fé.

A nossa Diocese tem em vista 2 anos de trabalho com 
este livro. É desejo do nosso Bispo que todos os jovens da 
nossa Diocese possuam este livro invulgar nas mãos. Por 
isso o SDPJ planeou uma caminhada à volta do YOUCAT 
durante 2 anos, culminando na JMJ 2013 em Rio de Janei-
ro. 

A Diocese já encomendou muitos YOUCATs para serem 
adquiridos pelas Paróquias.

“UM LIVRO INVULGAR”

«ESTUDAI O 
CATECISMO! 
ESTE É O DE-
SEJO DO MEU 
CORAÇÃO. FOR-
MAI GRUPOS 
DE ESTUDO E 
REDES SOCIAIS, 
PARTILHAI-O 
NA INTERNET!»

 Papa Bento 
XVI

YOUCAT

Y

ECOS DA XXVI JMJ

YOUCAT



“Alegrai-vos sempre no 
Senhor!” (Fl 4, 4)

 É o lema escolhido pelo Santo Padre o Papa Ben-
to XVI para a Jornada Diocesana da Juventude deste 
ano pastoral 2012, iniciando assim um itinerário de 
preparação espiritual que culminará com a celebração 
internacional da juventude prevista no Rio de Janeiro 
(Brasil) de 23 a 28 de Julho de 2013. Até lá nós vamos 
caminhando juntos firmes na fé.

Antena Juvenil

Antena Juvenil
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Ficha 
Técnica

Plano de actividades
O SDPJ tem em vista para este ano pastoral 

duas grandes actividades. A primeira será no dia 
1 de Abril de 2012, dia diocesano da juventude, 
na paróquia ainda a indicar. A segunda será uma 
mega formação, envolvendo toda a Diocese, du-
rante todo o mês de Agosto de 2012. Serão três 
semanas de formação na ilha de Santiago, para os 
jovens das Paróquias de Santiago e Maio, e uma 
semana de formação no Fogo para os do Fogo e 
Brava. Certamente virá um técnico de fora para 
abordar a temática da Liderança Juvenil. 

Contamos com todos.

Já temos um BLOGUE
http://sdpjsantiago.blogspot.com

É o endereço do blogue que o SDPJ quer propor à ju-
ventude.

Um blogue (contracção do termo inglês Web log, diá-
rio da Web) é um site cuja estrutura permite a actualiza-
ção rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, 
ou posts.

É isto que temos agora no ar. Por isso, exortamos aos 
jovens que consultem o nosso blogue que, também, esta-
rá linkada ao site da Diocese – www.diocesesantiago.cv

Venha ver!

RE-ENCONTRO 
ENTRE JOVENS DA 
JMJ MADRID2011
No passado 1 de Novembro, os jovens que par-
ticiparam na JMJ em Madrid realizaram um 
grande encontro na Paróquia de Santa Catarina 
cujo início foi marcado com a Eucaristia.
O período da tarde foi um momento de exposi-
ção de fotografias e vídeos da jornada, para que 
todos pudessem recordar e partilhar os mo-
mentos vivenciados em Fátima e em Madrid.

JMJ MADRID 2011

aconteceu, acontece, acontecerá...


