
 



 

“Queridos jovens, não viemos ao mundo para 

«vegetar», para transcorrer comodamente os dias, 

para fazer da vida um sofá que nos adormeça; pelo 

contrário, viemos com outra finalidade, para deixar 

uma marca. É muito triste passar pela vida sem 

deixar uma marca.”   

Papa Francisco  

 

É este o nosso desafio enquanto militantes, deixar uma marca. 

Ver, Julgar, Agir, um método de revisão de vida tão simples 

mas ao mesmo tempo tão único e complexo.   

Para estes próximos quatro anos de Movimento, deixamos-te 

a ti, militante, um conjunto de ajudas que guiarão a tua 

caminhada.  

Vamos deixar a nossa marca enquanto Movimento, pois, em 

Jesus ressuscitado entendemos que a História nunca pode ser 

travada.  



 



 

 

 

 

 

 

Uma expressão que ecoa tantas vezes quando explicamos o que é o 

Movimento e que torna o nosso desafio de militância tão forte e complexo, 

mas de uma terna simplicidade.  

Somos um Movimento Católico, guiado pelos valores cristãos e da Igreja 

Católica. Como jovens que assumem este compromisso, não ficamos 

apenas com os ensinamentos que nos foram dados pela catequese 

aquando da nossa infância, mas procuramos sempre mais. Ser cristão é 

seguir Jesus Cristo, é ir mais além e em Movimento querer sempre 

avançar. Assim sendo, percebemos que é um desafio ser católico, sendo 

um desafio ainda maior ser católico na escola.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ser católico na escola é marcar pela diferença, ser coerente, saber olhar na 

perspetiva do outro, perdoar, amar, ajudar e ser humilde.  

A escola é o meio onde nos enquadramos e onde passamos a maioria do 

nosso tempo. É desafiante ser estudante, aplicar os conhecimentos, passar 

por frustrações e voltar a recomeçar o estudo. Como jovens estudantes, 

temos de conhecer os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas 

responsabilidades.  

Ser estudante na igreja é ter a ousadia de questionar e querer saber mais, 

é ter a necessidade constante de não ficar indiferente e de partir à 

descoberta, nunca descorando o valor da humildade.
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A Equipa Base, como o nome indica, deverá ser a “base” do Movimento, um 

espaço aberto de debate onde seja possível uma partilha sem barreiras.  

 

 

 

• A equipa deve ser constituída por elementos do mesmo meio, da 

mesma escola, de modo a possibilitar uma aproximação da realidade 

vivida pelos mesmos; 

• Propiciar momentos de convívio para a criação de laços entre os 

membros da equipa, de forma a fortalecer a confiança e a motivar 

os mesmo a estarem reunidos (ex.: realizar reuniões com dinâmicas 

previamente preparadas, idas ao cinema, ter uma reunião diferente 

por mês, incumbir elementos para a preparação de uma dinâmica 

para uma reunião). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Aceitar o compromisso de reunir semanalmente, com uma postura 

simples e humilde, aplicando o Método em conjunto e agindo 

consoante as conclusões do grupo. 

 

• Uma equipa consciente do Método de Revisão de Vida capaz de o 

aplicar com olhos de Ver, Julgar e Agir. Sendo fundamental a 

presença de um coordenador de equipa que conduz o debate, um 

animador atento que desbloqueia entraves e quebra barreiras e um 

assistente que auxilia o Julgar e acompanha a equipa.  
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Fazendo nós parte de um Movimento católico, é essencial entender o 

Evangelho, a base da nossa fé, que complementa o nosso Método de Vida. 

 

 

 

• Sendo acompanhados por um assistente que nos encaminha e guia 

à luz da fé. 

É, portanto, uma meta a presença de um Assistente nas reuniões das 

equipas bases e nos encontros, assegurando um Movimento mais 

esclarecido na Palavra de Deus e na Doutrina Social da Igreja 

Católica. 

• Promovendo encontros de formação teológica que permitam um 

crescimento pessoal na fé. 





 

 

 

 

 

O Movimento é um espaço aberto a todos os jovens estudantes, não é 

fechado em si mesmo como um núcleo de amigos. Sendo o MCE pouco 

conhecido, deve ser mais publicitado e falado, nomeadamente, no meio 

estudantil. A publicidade deve ser um ponto fulcral nos programas anuais 

do Movimento e nunca deve ser descurada. 

O alargamento e extensão decorre no meio em que o Movimento está 

inserido, por isso, deve fazer-se representar nos eventos destinados a jovens 

e/ou estudantes que possam ocorrer nas diferentes Dioceses a que pertence 

e que pretende pertencer, bem como a nível nacional.  

A ligação com as Associações de Estudantes das Escolas Básicas, Secundárias 

e Superiores deve ser fortemente vivificada de forma a se tornarem 

intermediários de publicidade e divulgação do MCE. Deve existir, também, 

um maior contacto com os professores de Educação Moral e Religiosa 

Católica (EMRC) das escolas, de forma a que o Movimento e eventuais 

encontros possam ser divulgados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

É imprescindível dar utilidade às redes sociais de forma a alcançar mais 

estudantes, sendo estas ferramentas utilizadas diariamente pelos mesmos. É 

importante divulgar as atividades que têm decorrido bem como eventos 

futuros para atrair novos jovens.  

 

 

O MCE deve procurar criar uma equipa-base que reúna semanalmente na 

Diocese de Aveiro, contando com o apoio dos militantes, ex-militantes e 

assistentes. Posteriormente à criação dessa equipa, pretende-se, a partir de 

pequenas atividades pontuais e encontros de fim de semana, que o 

Movimento esteja ativo em Aveiro. Os jovens de Aveiro e de outras Dioceses 

interessados no Movimento poderão frequentar alguns encontros das 

Dioceses em que o MCE se encontra, se assim for possível, de forma a 

conhecerem melhor o seu funcionamento e o espírito do Movimento. 
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O Movimento é, juridicamente, uma associação juvenil sem fins lucrativos. 

Tendo em conta o seu modo de funcionamento, é necessário que tenha 

meios para realizar os encontros, ser representado em organizações a que 

pertence, bem como suportar os gastos das Equipas Diocesanas, Nacionais 

e Equipas Temáticas na preparação das suas atividades.  

 

O PAAJ – Programa de Apoio a Associações Juvenis do Instituto Português 

do Desporto e da Juventude (IPDJ) tem sido a única forma de financiamento 

do MCE, sendo que, não se têm desenvolvido outras formas de 

financiamento. 

 

Os militantes, em conjunto com os Responsáveis Diocesanos e Tesoureiros 

devem criar outras formas de financiamento de forma a que o Movimento 

tenha contas mais estáveis e com menos dependência do PAAJ.  

 

 

 

• Adotando formas de financiamento alternativas como venda de 

brindes, parcerias, leilões, festas temáticas, festivais entre outros.  

 

 



 

 

 

 

Há que ter em conta que o Movimento propicia preços mínimos para as 

atividades que desenvolve, para tal é necessário a contribuição de todos os 

militantes para que estas formas alternativas possam ser realizadas. 

 

Até à data de fecho de contas, os militantes não devem ficar em dívida para 

com o Movimento nem vice-versa. Os tesoureiros devem acompanhar tais 

situações e prevenir que as mesmas aconteçam. 

 

O Movimento é responsável por pagar quotas às organizações às quais 

pertence. Estas devem ser pagas atempadamente e se tal não for possível 

deve ser comunicado à organização em causa e delineado um plano de 

pagamento. 
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MILITÂNCIA 

• Aceitar o desafio de ser católico na escola e estudante na 

igreja. 

• Ser católico na escola implica não esquecer que somos 

estudantes, sabendo quais os nossos direitos e deveres. 

•  Ser estudantes na igreja implica querer saber mais, 

aprofundar e crescer na nossa fé.   

• Acompanhar “O papel dos jovens no Mundo” 

desenvolvido pelo Papa Francisco, de forma ativa nas 

dioceses. 

• Reunir e estar ativo nas escolas. 

• União das dioceses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EQUIPA-BASE 

• Propiciar momentos de convívio para a formação de 

laços 

• Ter equipas base (in estatutos) 

• Aceitar o compromisso de reunir semanalmente 

• Aplicar o Método em conjunto 

• Não desvalorizar o Agir do Método  

• Não ter medo de fazer Revisão de Vida em conjunto 

• Mais formação dos coordenadores de equipa 

• Presença de um assistente nas reuniões das equipas 

bases 

 

FORMAÇÃO TEOLÓGICA 

• Conhecer melhor o Evangelho 

• Presença e acompanhamento das dioceses por um 

assistente  

• Promover encontros de formação teológica  

 

 

 



 

 

  

EXPANSÃO E ALARGAMENTO  

•  O Movimento não pode ser fechado em si mesmo, mas 

estar aberto a novos jovens 

• Publicitar mais o Movimento 

• Fazer-se representar nos eventos que possam ocorrer 

nas Dioceses a que pertence, bem como a nível nacional 

• Divulgação do Movimento em redes sociais, Website e 

noutras plataformas que achem necessário  

• Criar uma equipa base em Aveiro 

• Criar pequenas atividades pontuais e encontros de fim 

de semana na Diocese de Aveiro 

 

TESOURARIA 

• Formas de financiamento alternativo 

• Contas estáveis 

• Não existência de dívidas dos militantes no fecho de 

contas 

• Pagamento atempado das quotas  

 

 


