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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA PARA/COM/AS JUVENTUDES 

 

Capítulo I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º - A Assembleia Arquidiocesana das Juventudes, convocada pela Comissão 

Arquidiocesana de Pastoral para a Juventude, tem por objetivos: 

I. Avaliar os projetos, atividades e ações da caminhada até 2021; 

II. Avaliar a Escola de Formação das Juventudes Pe. Antônio Henrique; 

III. Refletir, propor ações e planejar o calendário para o ano subsequente; 

IV. Analisar da realidade juvenil a partir do processo de escuta; 

V. Fomentar a Sustentação financeira. 

Capítulo II  

DO TEMÁRIO 

Art. 2º - Constituirá o tema da Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes  

“Juventudes e Esperança: Somos todos/as Discípulos/as Missionários/as!”, lema "irás 

onde enviar-te" (Jr 1,7). 

Art. 3º - A Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes desenvolverá os seguintes 

temas: 

I. Elaboração e construção; 

II. Avaliação; 

III. Planejamento. 

Capítulo III 



 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 4º - A Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes, ocorrerá no dia 04 de 

dezembro de 2021, das 13h às 17h, no Auditório e Capela do Colégio de São José (Av. 

Conde da Boa Vista, 921 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-002), sob a responsabilidade da 

Comissão Arquidiocesana de Pastoral para as Juventudes – CAP Juventudes. 

Art. 5º - A Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes abrange todo território 

da nossa Igreja particular e suas avaliações, análises e proposições terão incidência nas 

Comunidades, Paróquias, Vicariatos e Expressões Juvenis, para a vida da nossa juventude 

no caminho de ser Igreja jovem. 

Capítulo IV 

DO PROCESSO DE ESCUTA 

Art. 6º - A Comissão Arquidiocesana de Pastoral para as Juventudes está realizando um 

processo de escuta com os seguintes objetivos: 

I. Promover espaço de escuta, acolhida e acompanhamento das juventudes; 

II. Analisar e compreender a realidade das juventudes no território arquidiocesano 

de Olinda e Recife; 

III. Analisar e compreender a realidade das juventudes em âmbito regional, 

nacional, latinoamericano e mundial; 

IV. Refletir a ação evangelizadora e missionária das juventudes; 

V. Caminhar em uma Igreja Sinodal; 

VI. Peparar a Assembleia Arquidiocesana das Juventudes; 

VII. Acolher, entender e propor ações de acordo com a necessidade e realidade 

dos/as jovens de nossa Arquidiocese. 

 



 

Art. 7º - O processo de escuta está dividido em quatro fases: 

I. Fase 01: formulário de escuta lançado no período de 01 a 21 de outubro de 2021 

e direcionado a todos e todas do território arquidiocesano de Olinda e Recife; 

II. Fase 02: Bate papo com as lideranças das Comissões de Juventudes dos 

Vicariatos e com as Expressões Juvenis no período de outubro a novembro de 2021; 

III. Fase 03: Sintetização e organização das respostas ao formulário e das 

provocações a partir do bate papo; 

IV. Apresentação do processo e seus resultados na Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes. 

Capítulo V 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 8º - A Comissão Organizadora da Assembleia Arquidiocesana para/com/as 

Juventudes serão as equipes de trabalho sob a coordenação da Comissão Arquidiocesana 

de Pastoral para as Juventudes – CAP Juventudes. 

DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL PARA A JUVENTUDE 

Art. 9º - A CAP Juventudes é responsável pela organização, execução e sistematização das 

atividades da Assembleia, coordenando as equipes de trabalho a partir das seguintes 

atribuições: 

I. coordenar e promover a realização da Assembleia Arquidiocesana para/com/as 

Juventudes; 

II. realizar o planejamento da Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes; 

III. fomentar e orientar o trabalho das etapas preparatórias para a Assembleia 

Arquidiocesana para/com/as Juventudes; 

IV. mobilizar as Comunidades, Paróquias, Vicariatos e Expressões Juvenis, para se 



 

organizarem e participarem da Assembleia Arquidiocesana para/com/as 

Juventudes; 

V. viabilizar a infraestrutura necessária à realização da Assembleia Arquidiocesana 

para/com/as Juventudes; 

VI. produzir o relatório final e a avaliação da Assembleia Arquidiocesana 

para/com/as Juventudes; 

VII. providenciar a publicação do relatório final da Assembleia Arquidiocesana 

para/com/as Juventudes, publicando o mesmo nos meios de comunicação oficiais 

da CAP Juventudes e suas conclusões nas redes sociais e em toda Arquidiocese; 

VIII. deliberar, com a Comissão do Setor, sobre todas as questões referentes à 

Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes que não estejam previstas 

neste regimento. 

DAS EQUIPES DE TRABALHO 

Art. 10º - As equipes de trabalho da Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes 

estão dividas da seguinte forma: 

I. Secretaria / comunicação;  

II. Refeição / lanche; 

III. Liturgia / Animação; 

IV. Metodologia / reflexão;  

Art. 11º - As equipes de trabalho da Assembleia Arquidiocesana para/com/as Juventudes 

são responsáveis pela secretaria/comunicação, refeição/lanche, liturgia/animação e 

metodologia/reflexão, tendo os seguintes objetivos: 

I. Secretaria/Comunicação tem por objetivo produzir, organizar, fiscalizar e 

coordenar os materiais, as inscrições, a estrutura e planejamento, além de 



 

promover a comunicação e divulgação da assembleia nos meios sociais da CAP 

Juventudes; 

II. A Equipe de Refeição/Lanche tem por objetivo organizar e coordenar as 

refeições no horário programado (lanches), evitando tumulto e desorganização 

dos/as participantes da assembleia; 

III. A Equipe de Liturgia/Animação tem por objetivo preparar, organizar e animar 

a liturgia da Celebração Eucarística, a oração final e animar os/as participantes da 

assembleia, promovendo momentos de entrosamento, musicalidade e dinâmicas, 

bem como apoiar o padre no quesito a que compete à equipe; 

IV. A Equipe de Metodologia/Reflexão tem por objetivo planejar, orientar, 

organizar e sistematizar todo o corpo da assembléia e encaminhar todos os 

procedimentos para a CAP Juventudes; 

V. Comunicar umas com as outras para melhor organização e garantia de execução 

das atividades propostas a cada uma. 

Capítulo VI 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 12º - Serão delegados e delegadas da Assembleia Arquidiocesana para/com/as 

Juventudes: 

I. Os delegados e delegadas eleitos/as ou indicados/as pelos Vicariatos e Expressões 

Juvenis; 

§1º - Serão em número de 03 delegados e delegadas por Vicariato e por Expressões 

Juvenis sendo Jovens, Assessores e Religiosos/as com autonomia para se posicionar nas 

decisões; 

§2º - É de suma importância e obrigatoriedade que os delegados e as delegadas estejam 

integralmente em todos os momentos da Assembleia Arquidiocesana para/com/as 



 

Juventudes; 

II. Integrantes da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para as Juventudes; 

§ 1º - A ficha de inscrição dos delegados e delegadas deverão ser preenchidas de 12 a 30 

de novembro de 2021, através do link https://juventudeaor.com.br/assembleia-

arquidiocesana-das-juventudes/. 

Art. 13º - Serão convidados e convidadas da Assembleia Arquidiocesana 

para/com/as Juventudes: 

I. Os convidados e convidadas que oficialmente receberem convite da Comissão 

Arquidiocesana de Pastoral para as Juventudes; 

II. Religiosos e Religiosas que atuem junto a CAP Juventudes/ Setor Juventudes; 

III. Representantes Oficiais da Arquidiocese, CEPJ e/ou CNBB; 

IV. Todo o Clero da Arquidiocese de Olinda e Recife que desejar participar e colaborar na 

construção de um diálogo aberto com as juventudes. 

§ 1º - A ficha de inscrição dos convidados e convidadas deverão ser preenchidas de 12 a 

30 de novembro de 2021, através do link https://juventudeaor.com.br/assembleia-

arquidiocesana-das-juventudes/. 

DO PROTOCOLO DE SAÚDE E SEGURANÇA 

Art. 14º. A assembleia Arquidiocesana das Juventudes 2021 seguirá todos os protocolos 

de saúde em relação a covid-19, portanto algumas ações serão obrigatórias:  

I. Utilizar máscara corretamente em toda assembleia, retirando apenas para o 

momento de lanche; 

II. Utilizar álcool em gel ou líquido 70% para higienização das mãos; 

III. Manter distanciamento; 

https://juventudeaor.com.br/assembleia-arquidiocesana-das-juventudes/
https://juventudeaor.com.br/assembleia-arquidiocesana-das-juventudes/
https://juventudeaor.com.br/assembleia-arquidiocesana-das-juventudes/
https://juventudeaor.com.br/assembleia-arquidiocesana-das-juventudes/


 

IV. Apresentar o comprovante de vacinação1 (duas doses) no formulário de 

inscrição. 

V. Quem não tomou as 02 doses,  enviar o comprovante da primeira e no dia 

anterior a assembleia realizar o teste rápido. Apresentar o resultado no dia da 

assembleia, no credenciamento. 

Capítulo VII 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO E INTERVENÇÕES 

Art. 15º. Só poderão votar os respectivos delegados e delegadas da Assembleia 

Arquidiocesana para/com/as Juventudes, que estarão identificados com crachá 

informando a respectiva função dentro da Assembleia; 

§1°. Será feita a contagem do número de Delegados e Delegadas sempre que for 

necessário verificar se existe quórum suficiente para votação das respectivas propostas 

ou emendas, o quórum será o número de 50% mais 1 dentro do número de delegados 

presentes na Assembleia; 

§2°. As propostas serão aprovadas por maioria simples e considerando o número de 

abstenções ou empate poderá ocorrer segundo turno; 

§3°. Ao ser iniciado o processo de votação não poderão ser feitas novas intervenções de 

defesa ou contra defesa, devendo estas ocorrer antes de iniciada o processo de votação; 

§4°. Cada jovem e assessor presente na Assembleia terá direito a réplica e tréplica e caso 

não se chegue a uma conclusão da pauta a presidência da CAP Juventudes poderá intervir 

para a resolução de um possível conflito de ideias; 

I - A réplica e tréplica deverão respeitar o tempo máximo de 1 minuto cada; 

§5°. Cada item deverá ter no máximo 05 inscrições e serão priorizados os primeiros 

 
1 Se você não está com o cartão de vacinação, acesse o site do ConecteSUS para obter o certificado. 
Para acessar, clique aqui. 

https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home-default
https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home-default


 

inscritos em cada item. 

§6°. Delegados e Delegadas, Convidados e Convidadas da Assembleia Arquidiocesana 

para/com/as Juventudes poderão dentro do processo de discussão solicitar questão de 

ordem, de esclarecimento e de encaminhamentos. 

I - Questão de ordem, de esclarecimento e/ou encaminhamentos terão 3 minutos para 

cada intervenção; 

Art. 14. Poderão ser apresentadas Moções (de apoio, de repúdio ou de agradecimento); 

Parágrafo único – As Moções (de apoio, de repúdio ou de agradecimento) deverão ter 

cunho construtivo e consultivo, serão propostas apresentadas na Assembleia que tenha 

relevância para a caminhada do Setor Juventude. 

Capítulo VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16º – Os casos omissos neste Regimento e conflitantes serão resolvidos pela CAP 

Juventudes.



 

ANEXO 1 

Representantes dos Vicariatos na assembleia: 

Representação Critérios 

Vicariatos: 1. Deve ser indicado/a pelo Vicariato; 

2. Participe das reuniões do Vicariato e tenham um 

conhecimento da juventude no mesmo; 

3. Capacidade de representar o Vicariato a qual pertence na 

assembleia e dentro do espaço, das comunidades e paróquias 

a qual pertence; 

4. Deve ter facilidade de diálogo dentro das estruturas do 

vicariato; 

5. Respeitar o trabalho coletivo. 

 

Representantes das Expressões Juvenis na assembleia: 

Representação Critérios 

Expressões Juvenis: 1. Deve ser indicado/a pela Expressão a qual faz parte; 

2. Tenha conhecimento da sua Expressão e esteja aberto para 

dialogar com as outras; 

3. Capacidade de representar a Expressão Juvenil a 

qual pertence na assembleia e dentro do espaço, das 

comunidades, paróquias e vicariatos a qual pertence; 

4. Responde oficialmente pela Expressão Juvenil; 

5. Deve ter facilidade de diálogo dentro das estruturas das 

comunidades, paróquias e vicariatos a qual pertence à 

Expressão Juvenil; 

6. Respeitar o trabalho coletivo. 

 


