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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA DO SETOR 

JUVENTUDE 

Capítulo I 

DO OBJETIVO 

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

Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Juventude, tem por 

objetivos: 

I – Estudar o Plano de Evangelização da Juventude; 

II – Avaliar os projetos, atividades e ações da caminhada no ano 

corrente; 

III – Avaliar o Rota 300 com a peregrinação da Imagem de Nossa 

Senhora Aparecida nas paróquias dos Vicariatos e o gesto concreto da 

campanha de doação de sangue “dê seu sim à vida como Maria, doe 

sangue no Hemope” e seu encerramento com a caminhada motorizada 

para Jussaral, bem como o Ano Mariano; 

IV – Refletir, propor ações e planejar o calendário para o ano 

subsequente; 

V - Fomentar a Sustentação financeira; 

Capítulo II 

DO TEMÁRIO 

Art. 2º - Constituirá Tema da Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes “Juventudes e Projeto de Vida”. 
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Art. 3º - A Assembleia Arquidiocesana das Juventudes desenvolverá os 

seguintes temas: 

I - Avaliação; 

II – Planejamento. 

Capítulo III 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 4º - Assembleia Arquidiocesana das Juventudes, ocorrerá no dia 18 

de novembro de 2017, no auditório do Colégio de São José (Av. Conde 

da Boa Vista, 921 - Boa Vista, Recife - PE, 50030-230), sob a 

responsabilidade da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a 

Juventude – CAP Juventude. 

Art. 5º - A Assembleia Arquidiocesana das 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 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º - A Comissão Organizadora da Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes serão as equipes de trabalho sob a coordenação da 

Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Juventude – CAP 

Juventude. 



 

5 
 

Seção I 

DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL PARA A 

JUVENTUDE 

Art. 7º - A CAP Juventude 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 

das Juventudes; 

II – realizar o planejamento da Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes; 

III – fomentar e orientar o trabalho das etapas preparatórias para a 

Assembleia Arquidiocesana das Juventudes; 

IV – mobilizar as Comunidades, Paróquias, Vicariatos e Expressões 

Juvenis, para se organizarem e participarem da Assembleia 

Arquidiocesana das Juventudes; 

V – viabilizar a infraestrutura necessária à realização da Assembleia 

Arquidiocesana das Juventudes; 

VI– produzir o relatório final e a avaliação da Assembleia 

Arquidiocesana das Juventudes; 

VII – providenciar a publicação do relatório final da Assembleia 

Arquidiocesana das Juventudes, publicando o mesmo nos meios de 

comunicação oficiais da CAP Juventude e suas conclusões nas redes 

sociais e em toda Arquidiocese; 
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VIII – deliberar, com a Comissão do Setor, sobre todas as questões 

referentes à Assembleia Arquidiocesana das Juventudes que não 

estejam previstas neste regimento. 

 

Seção II 

DAS EQUIPES DE TRABALHO 

Art. 8º - As equipes de trabalho da Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes estão dividas da seguinte forma: 

I – Secretaria / comunicação: Gabriel (Comunidade Shalom), Felipe 

Alves (PJMP, Vicariato Cabo), Guilherme e Priscila (Comunidade 

Rainha da Paz), Jeniffer Oliveira (Secretária), Augusto (PJ), Ruann 

(MEJ), Gabriela (AJS), Rhaldney (AJS) e Lúcio Wu (Vicariato Boa 

Viagem); 

II – Refeição / lanche: Carla e Paulo Ricardo (Vicariato Igarassu), 

Henrique (JUFRA) e Paulo (JOMI); 

III – Liturgia / Animação: Rayssa (Juventude Doroteana), Comunidade 

Shalom, Guilherme e Priscila (Comunidade Rainha da Paz), Ir. Mary e Ir. 

Viviane* (Paulinas); 

IV – Metodologia / reflexão: Isac (Comunidade Lumen), Pe. Antônio 

Gomes – SDB, Vinicius e Natália (Comunidade Timóteo) e Filipe Xavier 

(PJMP). 

Art. 9º - As equipes de trabalho da Assembleia Arquidiocesana das 

Juventudes são responsáveis pela refeição/lanche, liturgia/animação e 

metodologia/reflexão e secretaria/comunicação, tendo os seguintes 

objetivos: 



 

7 
 

I – A Equipe de Refeição/Lanche tem por objetivo organizar e coordenar 

as refeições no horário programado (lanches e almoço), evitando 

tumulto e desorganização dos participantes da assembleia; 

II – A Equipe de Liturgia/Animação tem por objetivo preparar, organizar 

e animar a liturgia da Celebração Eucarística, a oração final e animar os 

participantes da assembleia, promovendo momentos de entrosamento, 

musicalidade e dinâmicas, bem como orientar o padre no quesito a que 

compete à equipe;  

III – A Equipe de Metodologia/Reflexão tem por objetivo planejar, 

orientar, organizar e sistematizar todo o corpo da assembleia e 

encaminhar todos os procedimentos para a CAP Juventude; 

V – 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 Juventude; 

VI - Comunicar umas com as outras para melhor organização e garantia 

de execução das atividades propostas a cada uma. 

Seção III 

Capítulo V 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 10º - Serão delegados e delegadas da Assembleia Arquidiocesana 

das Juventudes: 

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

Expressões Juvenis; 
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§1º - Serão em número de 05 delegados e delegadas por Vicariato e 03 

por Expressões Juvenis sendo Jovens, Assessores e Religiosos 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 das Juventudes; 

II – Integrantes da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para as 

Juventudes; 

§ 1º - A ficha de inscrição dos delegados e delegadas deverão ser 

preenchidas de 26 de novembro a 10 de novembro de 2017 através do 

link https://goo.gl/forms/8hcCqM6JDpCfV0KU2.  

§ 2º - Será cobrada uma taxa simbólica de R$ 15,00, por inscrição, para 

os custos com materiais e alimentação. 

§ 3º - A taxa cobrada deverá ser dada até o dia de realização da 

assembleia, durante o credenciamento. 

Art.11- Serão convidados e convidadas da Assembleia do Setor 

Juventude: 

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 Juventude/ Setor 

Juventude; 

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

https://goo.gl/forms/8hcCqM6JDpCfV0KU2
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IV – Todo o Clero da Arquidiocese de Olinda e Recife que desejar 

participar e colaborar na construção de um diálogo aberto com a 

juventude. 

§ 1º - A fim de facilitar os convidados e convidadas poderão preencher 

de 26 de novembro a 10 de novembro de 2017 suas respectivas fichas 

de inscrição através do link https://goo.gl/forms/8hcCqM6JDpCfV0KU2. 

§ 2º - Será cobrada uma taxa simbólica de R$ 15,00, por inscrição, para 

os custos com materiais e alimentação. 

§ 3º - A taxa cobrada deverá ser dada até o dia de realização da 

assembleia, durante o credenciamento. 

Seção IV 

Capítulo VI 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO E INTERVENÇÕES 

Art. 12º. Só poderão votar os respectivos delegados e delegadas da 

Assembleia Arquidiocesana das 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; 

https://goo.gl/forms/8hcCqM6JDpCfV0KU2
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§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 Juventude poderá intervir para a resolução de um 

possível conflito de ideias; 

I - A réplica e tréplica deverão respeitar o tempo máximo de 2 minutos 

cada; 

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

os primeiros inscritos em cada item. 

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

Arquidiocesana das 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. 13. 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 que apresentadas na Assembleia que tenha relevância para a 

caminhada do Setor Juventude.  
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Capítulo VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14 – Os casos omissos neste Regimento e conflitantes serão 

resolvidos pela CAP Juventude. 

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 ele 

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 1. Deve ser indicado/a pela Expressão a qual faz 
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Juvenis: 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 ele/a 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. 

  


