
CONHECER OS JOVENS 
É CONDIÇÃO PRÉVIA 

PARA EVANGELIZÁ-LOS. 
NÃO SE PODE AMAR 

NEM EVANGELIZAR A 
QUEM NÃO SE CONHECE.

(DOC 85)

O Setor Diocesano da Juventude é um espaço de comunhão e 
participação para unir e articular todos os segmentos juvenis diocesanos 
num trabalho conjunto. A missão do Setor, nesse sentido, é favorecer a 

integração e o diálogo, além de propor algumas diretrizes comuns para a 
evangelização, considerando as necessidades de cada realidade diocesana 

e as especificidades de cada segmento juvenil. (Doc. 85, 195)



como a igreja cuida da juventude

VATICANO:
Conselho Pontifício 

para os Leigos

AMÉRICA LATINA:
CELAM

Conselho Episcopal 
Latino-Americano

BRASIL:
CNBB - CEPJ

Comissão Episcopal 
para a Juventude

BRASIL:
CEPJ - Pastoral Juvenil:

Movimentos/Congregações/
Novas Comunidades/PJR, PJE, 

PJMP e PJ

RIO GRANDE DO SUL:
CNBB - Regional Sul 3

Serviço de Evangelização 
da Juventude

DIOCESE DE 
CAXIAS DO SUL:

SetorJuventude Diocesano e 
Setor Juventude do Vicariato 

de Nova Prata

Estamos certos de que o presente e o futuro da própria 
Igreja dependem desta nossa opção “afetiva e efetiva” por eles, como, também, a nossa sociedade progredirá 
à medida que puder contar com cidadãos verdadeiramente capacitados a testemunhar, defender e propagar 

os valores do Evangelho, todos eles a favor da vida plena para o ser humano. (DOC 85)

QUEM
PARTICIPA
DO SETOR

JUVENTUDE
DIOCESANO

Fazem parte do Setor as experiências de evangelização juvenil existentes na 
Diocese: Pastorais da Juventude, Movimentos Eclesiais, Novas Comunidades, 
Congregações Religiosas que trabalham com juventude, Catequese Crismal, 
Pastoral Vocacional, Pastoral da Educação, Pastoral Familiar, Grupos paroquiais 
e outros segmentos eclesiais envolvidos com evangelização juvenil (Doc. 85, 193 
e anexo 5 gráfico C). Nas dioceses onde há Centros e Institutos de Juventude, 
estes também podem fazer parte do Setor. 

COMO SE ORGANIZA:Atuam assessores(as), articuladores(as), comunicadores(as) 
diocesanos, que se empenham pela evangelização das juventudes.

      Padre assessor diocesano: acompanha a evangelização da juventude na diocese em nome do bispo. 
Assegura o comprometimento da Igreja Diocesana com o Plano de Evangelização da Juventude. Atua junto com a 
comunicação e articulação e assessoria. Participa em nome da diocese das instâncias regionais e nacionais.

      Assessor adulto: pessoas com amor ao trabalho de Evangelização da Juventude, que tenham uma maturi-
dade maior ou maior estabilidade de vida, podendo assim ser uma referência ainda maior aos jovens.

      Assessor jovem: jovens que já vivenciaram a experiência de articulador ou comunicador e continuam acom-
panhando e assessorando o processo de Evangelização da Juventude.

      Articulador diocesano: jovem que cria rede de articulação entre os grupos paroquiais, movimentos, pasto-
rais da juventude, congregações religiosas e demais iniciativas de evangelização juvenil. Participa de encontros e 
formação em âmbito regional e diocesano.

      Comunicador diocesano: jovem que cria rede de comunicação no processo de evangelização da juventu-
de em âmbito diocesano e regional. Divulga as ações do Setor na Diocese e no Regional. Participa de seus encon-
tros de formações. 

o setor juventude é um espaço de todos! participe!

Mais informações em: 
commissaojovem@gmail.com|www.commissaojovem.com.br|facebook/commissaojovem


