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3. À luz da fé
1. A Igreja não vê a evangelização juvenil como problema, mas como desafio que precisa ser encarado com seriedade, sobretudo à luz do Evangelho. O Papa Francisco nos fala
que é preciso evangelizar procurando enfrentar os diferentes desafios que se nos podem
apresentar (Evangelii Gaudium, nº 61).
2. O papa São João Paulo II na sua exortação apostólica Christifideles laici n. 46, retomou a riqueza do que o Concílio Ecumênico Vaticano II recomendou sobre a juventude,
afirmando que a Igreja tem tantas coisas para dizer
aos jovens, e os jovens têm tantas coisas para dizer
à Igreja. Na sua mensagem aos jovens o Concílio
Você sabia que o Concilio Ecumênico
Vaticano II foi um marco na história
proclamou que “A Igreja olha para vós com conda Igreja? Ele foi convocado em 25 de
fiança e amor [...] (CNBB, Documento 85, n. 87)
Dezembro de 1961, pelo Papa João

XXIII e concluído pelo Papa Paulo
3. “É urgente colocar Jesus como alicerce da exisVI. O tempo do Concílio foi de 11
tência humana. ‘Para você, quem sou eu?’ Essa
de Outro de 1962 a 08 de dezembro
era a pergunta definitiva, incontornável, diante da
de 1965 e o “tema gerador” foi o
qual todas as outras se tornam secundárias, que os
“aggiornamento” e a ação da Igreja
melhores amigos, seguidores e apóstolos de Cristo
nos tempos atuais?
faziam dentro de si. A vida, o destino, a história
presente e futura de um jovem depende da resposta
nítida e sincera, sem retórica, sem subterfúgios, que ele puder dar a esta pergunta. Essa
pergunta já transformou a vida de muitos jovens”. Esse foi o desafio lançado por João
Paulo II aos jovens brasileiros e que continua atual (CNBB, Documento 85, n. 88). O
Papa Bento XVI na Conferência de Aparecida continua nesta mesma linha quando nos
diz que “ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e,
desta forma, o rumo decisivo.” (Bento XVI, DCE 1)

João Paulo II aos jovens
brasileiros em Belo
Horizonte (1/7/1980) em
A palavra de João Paulo
II no Brasil. São Paulo,
Paulinas, 1980. pp. 37 e 38.

4. A Igreja vê na juventude a constante renovação da vida
da humanidade. A juventude é o símbolo da Igreja, chamada a uma constante renovação de si mesma. O episcopado
da América Latina, em Medellín (1968), referiu-se à juventude como “uma grande força nova de pressão” e como “um
novo organismo social com valores próprios”. Em Puebla
(1979), o episcopado fez duas opções preferenciais que marcaram a Conferência, a opção preferencial pelos pobres e
pelos jovens. Falando das opções pastorais, a Conferência
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Nova Geração – Pe. Zezinho
Balada por um Reino – Pe. Zezinho
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iniciou os seus trabalhos proclamando que a Igreja confia nos jovens, sendo eles a sua
esperança. Por ser dinamizadora do corpo social e especialmente do corpo eclesial, a
Igreja faz uma opção preferencial pelos jovens com vistas à sua missão evangelizadora
no continente. Em Santo Domingo (1992), os bispos reafirmaram a opção preferencial
pelos jovens feita em Puebla, de modo não só afetivo mas também efetivo: opção por
uma Pastoral Orgânica da Juventude, com acompanhamento, com apoio real, com diálogo, com maiores recursos pessoais e materiais e com dimensão vocacional (CNBB,
Documento 85, nn. 89-91).
5. Em Aparecida (2007), reafirmando a opção preferencial pelos jovens feita pelas Conferências anteriores, trouxe a juventude não só como futuro, mas também o presente
da Igreja e sociedade; além de pedir novo impulso à Pastoral da Juventude, estimulou
a Pastoral dos Adolescentes; alertou sobre questões atuais da juventude como sua relação com a família, suicídio e pouco engajamento político; e colocou-os também como
protagonistas do discipulado missionário de Jesus (Documento de Aparecida, 2007, nn.
442-446).
6. A busca juvenil de “modelos” e “referências” é uma porta que se abre para o processo de evangelização. Aqui está a grande oportunidade de apresentar Jesus Cristo. Com
criatividade pastoral, é importante apresentar e testemunhar Jesus Cristo dentro do contexto em que o jovem vive hoje e como resposta às suas angústias e aspirações mais profundas. “Devemos apresentar Jesus de Nazaré compartilhando a vida, as esperanças e as
angústias do seu povo.” Um Jesus que caminha com as juventudes, como caminhava com
os discípulos de Emaús, escutando, dialogando, orientando e aquecendo os corações.

–O que é a Igreja?
Eu tenho fé? Em que consiste
minha fé? Há sentido ter fé?
–Jesus Cristo crucificadoressuscitado, eu o encontrei?
Onde posso aprofundar
meu encontro com Ele?

7. Jesus congrega ao seu redor um círculo de discípulos
e discípulas que o seguem. É nesta vida comunitária que
vão aprender o sentido de vida. O relacionamento é diferente. Devem reconhecer-se como irmãos (cf. Mt 10,2425). O jovem — assim como todo cristão — é convidado
por Jesus a ser discípulo. O convite é pessoal: “Vem e segue-me” (Lc 18,22), e a resposta, a exemplo de Maria e
dos discípulos, é um dom de si, uma entrega a Deus e aos
irmãos. Ele sempre chama os seus pelo nome (cf. Jo 10,4).
O seguimento e o testemunho até dar a vida, são dois aspectos essenciais da resposta do discípulo.

3.1 O sentido do ser cristão

8. Então, para nós, cristãos, qual é o sentido das nossas vidas? Se formos construir
nosso Projeto Pessoal de Vida (PPV), qual deverá ser a base? Qual deverá ser o estilo
de vida a ser assumido por nós jovens cristãos? Bem, se somos cristãos, nossa base é o
mistério do amor de Deus revelado em Jesus Cristo e seu Evangelho; o sentido de nossas
vidas deve ser o querigma, o anúncio fundamental que, pelo Espírito Santo, cremos em
Jesus Cristo, que, com a sua morte e ressurreição, nos revela e comunica a misericór2

dia infinita do Pai: “Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida
para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te
iluminar, fortalecer, libertar”, nas palavras da Evangelli
Gaudium, n. 164; e o estilo de vida que todo cristão
deve assumir, por sinal, aquele assumido pelo próprio
Cristo, se inspira na Trindade - o amor-comunhão do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, a unidade na diversidade, a fraternidade universal.

–Eu tenho um Projeto Pessoa
de Vida OU sou levado
pela vida? Como vejo esta
necessidade?
–O que é a vida? O que estou
fazendo com a minha vida?
Qual o sentido da vida?

–Como posso viver no dia9. O anúncio fundamental que dá sentido à vida cristã
a-dia meu encontro com o
é trinitário, pois é um anúncio de uma ação de graça
Crucificado-ressuscitado, Jesus
que tem origem no Pai que envia o Seu Filho para a
de Nazaré?
Missão, redimindo a humanidade, e se vale do Espíri–Em que consiste o Amor?
to Santo para nos fazer crer e nos dar força e coragem
para anunciar testemunhando, perpetuamente, àqueles
que ainda não ouviram ou que se esqueceram desse fato fundamental. E todas essas sucessivas doações se fazem gratuitamente no amor: o Pai doa seu Filho unigênito; o Filho
doa a sua vida, a Igreja dos discípulos missionários, pela força do Espírito Santo, por sua
vez, doa o testemunho e o anúncio a todos os povos.

10. Nossa base é Jesus de Nazaré, e a Igreja, como comunidade dos que partilham da
mesma fé e dos mesmos ideais de “novos céus” e “nova terra”, nos educa e orienta para
a construção da “casa sobre a rocha”. O PPV é justamente essa construção, pensada em
todas as dimensões, para que nenhuma parte seja esquecida e que estejam interligadas
(Roteiro de encontros do DNJ 2012). E por falar em “partes interligadas”, precisamos escutar com atenção o que nos fala a Laudato Si’ nos nn. 238-240. Nesta carta, o papa nos
diz que se nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é único mas uma comunhão trinitária, certamente toda a realidade possui a marca da Trindade onde tudo é comunhão, se
dá em relação, e está interligado. Era a visão de Deus após a criação, quando contempla
“que tudo era muito bom” (Gn 1,31). Nos dias de hoje, essa mensagem nos interpela para
uma educação que refaça a aliança entre a humanidade e o ambiente, aquela vista por
Deus, quando da sua contemplação (Laudato Si’ nn. 209-210). “Na verdade, a pessoa
humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais, quanto mais se relaciona, sai de si
mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas. Assim assume na própria existência aquele dinamismo trinitário que Deus imprimiu nela
desde a criação. Tudo está interligado, e isto convida-nos a maturar uma espiritualidade
da solidariedade global que brota do mistério da Trindade” (Laudato Si’ n. 240).
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Shirley Jane Fidelis
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3.2 Vocação

11. Pensar no projeto de vida é tratar, obrigatoriamente de nossa vocação. Afinal, quando alguém traça para si um projeto para ser vivido, na verdade, ela realizou um exercício
de discernimento vocacional, (mesmo que um projeto de vida não seja nada terminado,
mas sempre em discernimento). Perguntarmo-nos: qual é a nossa vocação enquanto
cristãos? Bem, nesse momento a resposta pode ser equivocada. O problema é que nós
confundimos vocação com profissão – a “vocação do trabalho”. Para nós cristãos, a vocação é única e vem de um chamado, um convite de Deus para cada um de nós: “Deus
Pai sai de si, para nos chamar a participar de sua vida e de sua glória. Mediante Israel,
povo que fez seu, Deus nos revela seu projeto de vida. Cada vez que Israel procurou e
necessitou de seu Deus, sobretudo nas desgraças nacionais, teve uma singular experiência de comunhão com Ele, que o fazia partícipe de sua verdade, sua vida e sua santidade”
(Documento de Aparecida, 2007, n. 129). O resultado disso foi o testemunho desse povo
crendo e anunciando seu Deus: “é o ‘Deus vivo (Dt 5,26) que o liberta dos opressores (cf.
Ex 3,7-10), que perdoa incansavelmente (cf. Ec 34,6; Eclo 2,11) e que restitui a salvação
perdida quando o povo está envolvido ‘nas redes da morte’ (Sl 116,3) ” (Documento de
Aparecida, 2007, n. 129).
12. Em Jesus, este chamado de Deus, a vocação, se realiza no
convite ao seu seguimento. “Jesus convida a nos encontrar
–O que é vocação?
com Ele e a nos vincularmos estreitamente a Ele porque é a
Eu sou vocacionado?
fonte da vida (cf. Jo 15,1-5) e só Ele tem palavra de vida eter–Vocação e profissão, onde
na (cf. Jo 6,68)” (Documento de Aparecida, 2007, n. 131).
se cruzam? Há distinção?
O chamado do Mestre Jesus implica numa grande novidade
em relação aos chamados dos mestres da antiguidade: “na
–Vocação realizada,
convivência cotidiana com Jesus e na confrontação com os
pessoa feliz. O que esta
afirmação me provoca?
seguidores de outros mestres, os discípulos logo descobrem
duas coisas originais no relacionamento com Jesus. Por um
lado, não foram eles que escolheram seu mestre foi Cristo
quem os escolheu. E por outro lado, eles não foram convocados para algo (purificar-se,
aprender a Lei...), mas para Alguém, escolhidos para se vincular intimamente a sua pessoa (cf. Mc 1,17; 2,14)” (Documento de Aparecida, 2007, n. 131).
13. A vocação cristã é um chamado a ser discípulos missionário de Jesus, pois “nestes últimos tempos, Ele nos tem falado por meio de Jesus seu Filho (Hb 1,1ss), com quem chega
a plenitude dos tempos (cf. Gl 4,4)” (Documento de Aparecida, 2007, n. 130). Portanto,
não se trata apenas de uma escolha profissional, de algo que se possa fazer, mas de uma
realidade que toca o mais profundo de cada pessoa, que significa sua existência e oriente
todo o se ser no mundo. “Jesus escolheu seus discípulos para ‘que estivessem com Ele e
Pensamento musicado - Vocação
Há um barco esquecido – Pe. Zezinho
Jovens ide pelo mundo – Douglas Alves
Cruzes – Tribo da periferia
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para enviá-los a pregar’ (Mc 3,14), para que o seguissem com a finalidade de ‘ser d’Ele’ e
fazer parte ‘dos seus’ e participar de sua missão.
14. O discípulo experimenta que a vinculação íntima com Jesus no grupo dos seus é participação da Vida saída das entranhas do Pai, é se formar para assumir seu estilo de vida e
suas motivações (cf. Lc 6,40b), viver seu destino e assumir sua missão de fazer novas todas
as coisas” (Documento de Aparecida, 2007, n. 131). “A consequência imediata deste tipo
de vínculo é a condição de irmãos que os membros de sua comunidade adquirem” (Documento de Aparecida, 2007, n. 132), e “a resposta a seu chamado exige entrar na dinâmica
do Bom samaritano (cf. Lc 10,29-37), que nos dá o imperativo de nos fazer próximos,
especialmente com o que sofre, e gerar uma sociedade sem excluídos, seguindo a prática
de Jesus que come com publicanos e pecadores (cf. Lc 5,29-32), que acolhe os pequenos e
as crianças (cf. Mc 10,13-16), que cura os leprosos (cf. Mc 1,40-45), que perdoa e liberta
a mulher pecadora (cf. Lc 7,36-49; Jo 8,1-11), que fala com a Samaritana (cf. Jo 4,1-26)”
(Documento de Aparecida, 2007, n. 135).
15. Se observamos, o sentido da nossa vocação é trinitário, pois o convite ao seguimento
procede do Pai e se cumpre plenamente no Filho a ponto de ser o seguimento a Jesus
nossa vocação, e agora, nos tempos da Igreja, essa vocação é animada pelo Espírito Santo. E como magnífico testemunho, temos o de Maria, a primeira discípula missionária,
que pelo seu sim ao convite do Pai no Espírito Santo manifestado pelo anúncio do anjo,
logo em seguida e “apressadamente”, revela a plenitude da vocação cristã de seguir e
anunciar o Evangelho do Reino da Vida que é liberdade e amor-serviço-comunhão.

3.3 A Trindade nas juventudes

“ E Deus os criou homem e mulher. E os criou à sua imagem e semelhança.
E viu que tudo era muito bom! ”(Gn 1, 27ss)

16. O canto da criação revela a nossa origem e o nosso futuro, nossa história e esperança
e nos revela quem somos. Somos o projeto de Deus por ser construído na liberdade de
ser amado infinitamente por Ele. O mistério grandioso e singelo da Trindade que nos
envolve e desconcerta está no nosso mais íntimo e profundo interior. Porque somos
únicos, individuais, mas só nos expressamos plenamente no plural, no comunitário, na
comunhão. Somos jovens e juventudes.
17. Deus também é assim, é um e é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas e um só
Deus. Mistério de unidade na pluralidade. Cada pessoa com sua missão específica, mas
que não se perdem, não se desintegram; pelo contrário, se afirmam na comunhão. Por isso
se diz que Ele é a melhor comunidade: o Pai continua eternamente Pai com sua missão
de criar, chamar a existência e enviar, o Filho permanece filho no seu esvaziamento como
enviado do Pai que nos redime e salva e o Espírito Santo que procede de ambos continua a
impulsionar a cada um de nós na missão que é de Deus, que é dos três. As três divinas pessoas não perdem sua identidade, não se anulam, mas se integram. A missão é realizada na
comunhão das três pessoas, cada uma se plenifica na unidade dos três e aquilo que realizam
5

é exatamente aquilo que são. Deus que se revela inteiro, que se dá a conhecer plenamente
na comunhão. Não se trata somente de coexistência, mas de relação, interação, convivência.
18. Pensar em Deus-Trindade e em nossa criação, vocação à vida, nos faz descobrir qual
vida devemos escolher dentro de tantas possibilidades que a história nos oferece. Nestes
tempos de liquidez e individualismo exacerbado que dilui toda possibilidade de união,
de entrega e comprometimento uns com os outros, se perceber inteiro na comunhão e
interação com os demais, com os outros torna-se quase impossível e, por isso mesmo,
profético. Pois o que nos deixa doentes é exatamente esta fragmentação, esta desintegração que nos fere naquilo que somos, seres comunitários.
19. No universo juvenil o “eu” o é no grupo, na minha galera, na minha turma, com os
meus brothers. As juventudes pela sua sensibilidade e abertura tem sede desta relação e
encontra nela a razão de viver, de se expressar. Por isso tantas horas do dia e da noite são
passadas com a galera. Seja nas escolas, no trabalho e nas longas horas de lazer. Horas
valiosíssimas porque ajuda a tecer, a construir aquilo que eles, que nós somos: seres humanos. É a expressão de cada jovem. Sua maneira de se colocar na vida, vai nos possibilitando, conhecermos a juventude. São os jovens organizados que dão rosto as juventudes.
20. “É que a juventude, mais do que outras idades, sente à flor da pele a novidade da
atração do diferente. Mesmo que seja uma “força” que venha de fora, está em jogo o
apreço de sua subjetividade. Por isso que afirmamos que nos encontramos nos outros”
(Pe. Hilário Dick). O jovem se descobre na relação com o outro. O poeta e compositor
Tom Jobim já canta que “ é impossível ser feliz sozinho” (Canção Wave, onda) ou o
Gonzaguinha que também canta que “é tão bonito quando a gente entende que a gente é
tanta gente onde quer que a gente vá”. (Canção Gente)
21. O desejo de Jesus Cristo é exatamente este, que não se perca nenhum de nós e que
consigamos perceber que Ele e o Pai são um. “ Pai santo, guarda-os em teu nome, o
nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somo um”. (Jo 17,11)
Perceber que é na relação, na entrega total e no acolhimento pleno que nos constituímos
imagem e semelhança de Deus. Pois Ele o É na relação.
22. Obviamente refletir sobre estas coisas nos leva a questionar nossa prática e nossa forma
de se colocar dentro desta realidade. Como ser essencialmente de relação, de comunhão
que se expressa dentro da história, nos apresentando tão fechados e indiferentes às necessidades daqueles com os quais a dividimos? O espaço privilegiado de nos descobrirmos
assim, portanto, não é isolado, sozinho, fechado, mesmo porque esta condição é exatamente a oposta daquilo que somos, mas na vivência da comunidade, na vivência da galera, na
vivência do grupo. O grupo torna-se o lugar privilegiado da autodescoberta e da auto proPensamento musicado - A Trindade nas juventudes
Ó Trindade, Vos louvamos – Ir. Maria Luiza Ricciardi/ Pe. Ronaldo Pelaquim
Wave – Tom Jobim/ Vanessa da Mata
Gente - Gonzaguinha
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jeção para a vida. “Para conseguir expressar o mistério de Deus que habita o coração de cada jovem a
experiência do grupo é fundamental. É na pertença a
ele que o jovem encontra sua identidade e sua missão
no mundo. É a participação na sua organização que o
leva a assumir responsabilidades, planejamentos, pedagogias, relacionamentos, sua identidade de protagonistas” (Pe. Hilário Dick). O sonho de comunidade, de unidade plural é a força, o rosto das juventudes
e, é por isso que mesmo sendo diferentes no grupo
são todos iguais como nosso amado Deus se revela.

–Como vejo meu grupo? Qual a
importância dele no meu processo de
amadurecimento e aprofundamento
na relação com Deus?
–E o amor, como o vemos,
entendemos e expressamos?
–A partir da relação trinitária como
podemos ler as relações de hoje?
Hoje há relacionamentos? Em que
consiste um relacionamento?

23. Tendo este horizonte, as juventudes se reconhecem no Deus Trindade, grupo, comunidade de amor, onde todos são protagonistas e se descobrem portadores de Deus,
participantes de sua vida divina e por isso impelidos, comprometidos e chamados a ser
protagonistas na criação, autores do projeto pessoal e comunitário, conforme a vontade
de Deus. Não será um apelo de fora, mas de dentro, da vida divina que trazem em seu
interior. E assim, sentirão ecoar nos seus corações a doce voz de Cristo a chamar “levanta-te e anda” (Mc 5,41). Convite a cultivar, dia-a-dia, a imagem de Cristo em nós, pois
além de sermos sujeitos individuais, somos feitos para, com e nos outros e nas outras. O
protagonismo a que são chamados é o discipulado missionário, cuja dinâmica é o amor,
a vontade de servir, a misericórdia, a justiça e a paz. (Civilização do Amor, projeto e
missão, p. 148-149, CELAM)
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