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1. Introdução
1. Dentro do Processo da formação integral, opção assumida pela Juventude Missioná-
ria em sua última assembleia, está a nossa JJM (Jornada do Jovem Missionário), como 
ferramenta que favoreça a compreensão total do jovem e do universo no qual está inse-
rido, incluindo a diversidade de identidades e culturas, numa escala local e global. Quer 
ser um meio que nos ajude a refletir sobre quem somos, o significado que damos a nossa 
existência, o sentido do que aqui construímos e do nosso ser missionário.

2. O presente texto é um instrumento gerador de reflexão e partilha, sem pretensões, 
obviamente, de esgotar tudo que esta temática traz, mas nos ajudando e nos conduzindo 
a pensar sobre a construção do nosso ser jovem e propondo um estilo de vida e um olhar 
sobre o mundo inspirado na Trindade, nosso Deus, que em sua essência contém o amor 
e o respeito pelo diferente e que nos impulsiona para vivermos a unidade na diversidade.

3. Nosso texto é composto por quatro partes, inspirados em nossa metodologia das quatro 
áreas integradas, que serão disponibilizadas em três momentos até o término do ano, a saber: 
1- Juventude ou Juventudes?; 2- Realidades Juvenis; 3- Á luz da fé e Bora agir, sempre com suges-
tões bibliográficas para aprofundamento, provocações para discursões e canções para reflexão.

4. Aconselhamos que esta ferramenta seja bem aproveitada por meio da leitura, reflexão 
e partilha. É um subsídio para os assessores e coordenadores dos grupos da JM para lhes 
auxiliar em suas tarefas junto aos grupos de base, a fim de ajudar esses grupos em seu pro-
cesso de formação e compreensão de sua identidade e missão dentro das mais variadas 
realidades, bem como ajudá-los a darem respostas aos desafios dessas realidades, e assim, 
tornarem-se verdadeiramente uma juventude missionária e sempre solidária.

Pensamento musicado
O mesmo rosto (Jorge Trevisol)

Objetivo 
Conduzir os grupos da Juventude Mis-
sionária (JM) do Brasil para uma refle-
xão sobre a construção do ser jovem, 
propondo um estilo de vida inspirado 
na Trindade. 
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1.1 Juventude ou juventudes?
5. Afinal, quem são os jovens ou o que é ser jovem? 
Antes de tudo, é preciso ter em mente que o concei-
to “juventude” não está ligado somente à dimensão 
biológica do indivíduo, relacionada às transforma-
ções biológicas e psicológicas, mas liga-se também à 
sua dimensão social. A definição dessa determinada 
faixa etária passa também por uma construção social, 
a partir de uma posição e um tipo de representação 
dada por uma determinada sociedade, e que, portan-
to, sempre vai possuir um momento histórico1.

6. Se as mudanças biológicas e psicológicas são iguais para todos os indivíduos, e 
as mesmas em todas as épocas, a dimensão social do conceito de juventude varia 
conforme o momento histórico e a sociedade. São variações quanto à forma e aos 
conteúdos, significando que a definição de juventude no passado não define a de 
hoje e, certamente, outra definição será construída no futuro. Da mesma forma, 
as sociedades não dão a mesma definição para seus jovens. Nesse sentido, a ju-

ventude, assim como hoje é entendida e conhecida pelas 
sociedades de civilização dita europeia, é uma forma de 
comportamento resultante de uma realidade histórica, 
que se associa à formação da sociedade industrial mo-
derna; adicionalmente, o conceito de juventude dado por 
essas sociedades “ocidentalizadas” não é o mesmo dado 
por uma sociedade indígena da América.

7. Se a definição de juventude é variável, o modo de ser 
jovem também o é. Um jovem indígena certamente assu-
me seu ser jovem diferentemente na sociedade do mercado. 
Além disso, dentro da nossa sociedade há diferentes modos 

de ser jovem. Frequentemente, usamos essas expressões: “a 
minha turma”, o “meu grupo”, “a minha tribo”, “a minha 
galera”... São diversas as expressões utilizadas, mas que 

exibem as inúmeras formas de expressões que nos mar-
cam atualmente. Vivemos em um verdadeiro caldeirão de 
culturas e modos distintos de viver e interagir, no qual cada 

jovem demonstra seu jeito de ser, agir e pensar. De fato, a 
pluralidade tem sido uma marca especial no meio juvenil.

1Baseado no artigo “A 
Juventude no Brasil” de Juarez Tarcísio 
Dayrell e Nilma Lino Gomes, profes-

sores da FAE/UFMG. 

Disponível em:
https://goo.gl/sQdTXi

  
-Quem sou eu e quem 

somos nós? 
-O que são valores? 

Quais são eles e como 
podemos vivê-los? 

-O que dá sentido a 
minha vida?  

-Como estou construindo 
minha subjetividade? 

-Encontrei o meu tesouro? 
Como cuido dele? 

-Ser e ter, qual deles dão 
sentido a vida? 

-O que é ser feliz? O que 
é felicidade?

?

Pensamento musicado 
Eu não sei na verdade quem sou ( O Teatro Mágico)
Deixa-me ser jovem (José Luiz Rizzieri)
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8. Sendo assim, o termo “juventude”, que outrora era uma palavra que designava 
todas as pessoas que estão entre a fase da adolescência e a fase adulta, parece ter 
perdido um pouco de sua dimensão e abrangência. Talvez o termo “juventudes”, 
no plural, seja mais exato e retrata com mais precisão a multiplicidade do que é ser 
jovem no mundo contemporâneo.

1.2 Identidades
9. Estas juventudes são diversas: urbanas, campone-
sas, da periferia, indígenas, negras, pardas, brancas, 
conectadas, religiosas, crentes, não crentes, bastante 
informadas, usuárias de um grande aparato tecnoló-
gico, inseridas, mais que qualquer outro grupo etário, 
na chamada globalização. Enfim, são juventudes ec-
léticas, que tendo conhecimento de vários modos de 
vidas juvenis, podem escolher os seus, inclusive mis-
turar as características das diferentes juventudes para 
montar a sua identidade. A dinâmica atual, através 
das tecnologias e da globalização oferece aos jovens 
várias possibilidades e caminhos para trilhar ao mes-
mo tempo. 

10. Na atualidade, marcada pela passagem da fase 
sólida da modernidade para a fase líquida ou flui-
da, os jovens estão experimentando transforma-
ções em suas condições de socialização que estão 
afetando profundamente suas escolhas e o processo 
de formação da subjetividade. Estes não estão mais 
obrigados a viver aquela rígida e definida sucessão 
de fatos que definia o modo de vida do período da 
transição entre infância e idade adulta: sair da esco-
la, conseguir um emprego estável, deixar a casa dos 
pais, casar-se e constituir família, da fase industrial 
(que é chamada de fase sólida da era moderna). 

Na atual fase, os jo-
vens encontram-se 
diante de inúmeras 
possibilidades, es-
colhas múltiplas e 
reversíveis, bastando 
escolher, embora nem 
sempre possíveis para 
todos2.

 
 

É um conceito criado pelo 
sociólogo polonês Zyg-

munt Bauman em seu livro 
“Modernidade Líquida”, 

publicado no Brasil em 2001. 
Para entendermos moder-
nidade líquida, temos antes 
que entender o conceito de 
modernidade sólida. Esse 

conceito foi usado por Bau-
man para designar a rigidez 
nas relações sociais entre 

sujeitos e instituições sociais, 
isto é, as relações eram 

moldadas por regras fixas 
na primeira fase da moder-
nidade. O autor defende 

que atualmente as relações 
se tornaram mais voláteis, 
fluidas na medida em que 

os parâmetros concretos de 
“classificação” dissolvem-se. 
Trata-se da individualização 
do mundo, em que o sujeito 

agora se encontra “livre”, 
em certos pontos, para ser o 
que conseguir ser mediante 
suas próprias forças. Para 

saber mais: 

Acesse o link: 
https://goo.gl/tNN2Ah

E tenha mais informações 
sobre modernidade líquida.

2Baseado no artigo “Juventu-
des na contemporaneidade: 
identidades, identificações, 
nomadismos” de Nathália 

Raggi. Disponível em:
https://goo.gl/kh5CZR 
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11. As estruturas sólidas fragilizaram-se e os mecanismos sociais não mais mol-
dam o comportamento e as escolhas, mas é a partir do próprio jovem, com seu 
arbítrio de escolher o que quiser, que sua identidade vai sendo construída. Por 
isso a subjetividade é uma potência no atual momento e isto está fazendo surgir 
novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, composto, agora de vá-
rias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. A identidade 
está deixando de ser fixa e durável para se tornar móvel, passando a ser formada 
e transformada continuamente conforme os sistemas culturais em que se insere 
o jovem. À medida que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, os jovens são bombardeados por uma multiplicidade de identidades 
possíveis e trocáveis, constituindo uma oferta de “produtos” ajustáveis ou mais 
agradáveis para aquele momento. 

12. Porém, quando existem várias possibi-
lidades de escolhas, podem até gerar um 
processo de angústia e aflição nos jovens. 
A pergunta que fica é: Qual caminho deve-
mos trilhar? Onde o jovem poderá encon-
trar um verdadeiro propósito que ajude a 
começar um legítimo processo de discer-
nimento que culmine com uma verdadeira 
escolha de caminhos na vida?

13.  Diante de diversas possibilidades, as 
juventudes na atualidade também estão 
suscetíveis a encontrar o caminho inade-
quado, fruto de um frágil processo de ama-
durecimento que gera uma errônea esco-
lha, pois, toda escolha requer renúncia de 

outros caminhos em prol de apenas alguns que serão escolhidos, o que não é fácil, 
sobretudo na juventude, fase da vida permeada de dúvidas e incertezas, de anseios e 
descobertas, que em muitas vezes é agravada porque os jovens estão desamparados 
de sólidas referências de vida.

14. Por conseguinte, é perceptível uma parte das juventudes contemporânea descam-
bando no fosso sem fim da indiferença, do ateísmo, da violência, do crime, da depressão, 
do suicídio, das drogas, do consumismo desenfreado, do tráfico de pessoas, ou seja, co-
meçam a ficar presos em uma espécie de labirinto, dando voltas em torno de si mesmas.

15. Diante de tantas realidades, possibilidades de ser e de se expressar, as juventudes pre-
cisam ter firmeza quanto aquilo que procuram, respondendo com convicção os anseios e 

O que nos une enquanto jo-
vens neste caldeirão cultural?

Vivemos o que sonhamos ou 
o que nos permitem viver?

O que é sonhar? Qual o meu 
sonho? Qual o sonho da 

juventude?
Conhecemos a história de 

nossa juventude? 
Qual a minha história?

Pensamento musicado 
Somos quem podemos ser (Engenheiros do Hawaii)
 Felicidade (Marcelo Jeneci)
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desafios da vida, como respondeu os discípulos a pergunta feita 
por Jesus: “Que procurais? Eles disseram Rabi (que quer dizer 
Mestre).” Jo 1, 38. Qual o valor que devem procurar? Qual de-
vem descartar? Quando for encontrado é preciso saber que a ver-
dadeira preciosidade foi achada, aquilo que permanece, que não 
acaba com o mero soprar do vento, mas valores e caminhos que 
permaneçam, a exemplo da mais sólida edificação. Lembremos que 
o Reino dos céus é como uma pérola e um tesouro, que quando alguém 
os encontra, faz de tudo para possuí-los e vive uma alegria sem fim (Mt 13, 44-46). Logo, 
essa busca pela verdadeira identidade é essencial. Entretanto, não é uma busca fácil, pois 
haverá anseios permeados por medos: medo de não ser feliz, medo do desemprego, medo 
do próprio futuro, etc., porém, somos cristãos e temos um mestre que diz: “não tenhais 
medo” (Mt 14,27), “eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,20).

1.3 Identidades Juvenis
16. Dentre a variada temática que a contemporaneidade nos apresenta, abordar o 
tema sobre a juventude implica um redobrado cuidado. Em primeiro lugar, erro-
neamente, consideramos a juventude como uma fase ou um período determina-
do pelo tempo de sua duração. Ainda, em uma atitude inconsciente, substituímos 
ou mesmo negamos a diversidade que se gera dentro do tema, por uma super-
ficial noção de diferenças que se repetem e não são dignas de serem pensadas e 
abordadas, fragmentando assim totalmente aquilo que deveria ser a característi-
ca inovadora de todas as juventudes, sejam elas urbanas ou periféricas que estão 
nos centros urbanos e seus arredores, camponesa, indígena, afrodescendente ou 
outras. Nosso esforço será o de não limitar a análise a determinados períodos ou 
fatos que perfazem a história de lutas ou conquistas da juventude, mas auxiliar 
para o amadurecimento do jovem e uma maior aceitabilidade da sociedade fren-
te a novas implicações juvenis e, acompanhar como a Igreja Católica responde e 
propõe estas novas exigências, sem sacrificar o conteúdo da fé e da moral cristã. 

Jo 1,38
Mt 13,44-46

Mt 14,27
Mt 28,20
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 Juventude urbana
17. Vejamos as juventudes presentes nas grandes cida-
des, os indivíduos inseridos nesta esfera são fortemente 
marcados pelas exigências do mercado competidor que 
basicamente os obrigam a adentrar nos padrões (pré-) 
estabelecidos pelo próprio mercado. A resposta de suas 
escolhas, ou mesmo seguir somente aquilo que for ca-
paz, levam a um estado mais propício ou elevado de 
concretude de suas decisões, almejando não mais a rea-

lização dos seus sonhos, mas a dos deveres da economia e da utilidade. 

18. As juventudes também são fortemente marcadas por um tipo de imediatismo jamais 
visto em períodos passados, pois o próprio consumo desenfreado de produtos e de aparatos 
tecnológicos os leva a fragilizar o que é essencial dentro de uma cultura: as relações pessoais 
e interpessoais. Esta situação ocasiona um tipo de isolamento, em que “cidade grande” não é 
mais o lugar de encontro dos diferentes, mas o grande conjunto de ilhas individuais. 

19. É preciso, diante disso, falar também sem descontextualizar, que isto se torna um dos 
fatores que auxiliam no fenômeno do suicídio não somente de jovens, mas também de pes-
soas em outra faixa etária. Alguns especialistas em suicídio argumentam que a urbanização 
também é prejudicial à saúde mental. Já em 1897, o sociólogo francês Emile Durkheim ar-
gumentou que a probabilidade de as pessoas cometerem suicídio é maior quando vivem 
em áreas urbanas pouco integradas, onde os indivíduos se sentem “alienados” da sociedade. 
Pouco a pouco a ideia de que as cidades são antros de alienação, isolamento e, consequente-
mente, de suicídio foi crescendo entre trabalhadores na saúde e cientistas sociais.

20. Mas não é de todo que a juventude na zona urbana sofre e possui tais problemáticas, 
ela é fortemente reconhecida por ir ou “bater de frente” com estruturas que tendem a 
ferir a dignidade da pessoa e seus direitos. Percebe notoriamente que a sociedade deve 
passar por um processo de mudança, mas sua esperança de mudança se dá a partir do 
alto (política, leis, etc.), olham a base da sociedade como lugar de investimento e maior 
valoração. Ao se verem inseridos em meio a desigualdades, sentem-se movidos a mudar 
todas as estruturas dominantes, sendo vistos como rebeldes, e que por não encontrar o 
devido apoio se frustram e acabam por seguir a corrente. É uma juventude marcada pelo 
desejo de mudança e de integração entre os que veem na zona urbana a sua realização 
e os que veem na vivência do bem comum a resposta contra todo tipo de violência e 
corrupção. Faz da sua ilha seu Q.G. (Quartel General), pois se a capacidade de se rela-
cionar pessoalmente com as pessoas está fragmentada dentro da zona urbana, utiliza os 
mesmos instrumentos para se organizar e compartilhar de seu desejo. 

Pensamento musicado - Juventude Urbana
Queremos saber (Cássia Éler) 
 Construção (Chico Buarque)
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 Juventude Periférica

21. Seria melhor, falar de uma juventude periférica ou 
de uma juventude presente na periferia? Os dois termos 
estariam em concordância. Quando se fala em uma ju-
ventude periférica, é preciso notar primeiramente como 
aqueles que seriam os representantes desta expressão são 
vistos pela sociedade, pois é justamente uma juventude, 
em sentido global que é obrigatoriamente alocada em 

uma periferia basicamente socioexistencial, onde há presente o crescimento constante 
da descrença, relacionada às suas capacidades e suas diversas expressões. 

22. A juventude, dentro das diferentes expressões culturais encontra igualmente desafios 
relacionados à sua confiabilidade e credibilidade, porque é lhes incutido a ideia de que 
sendo jovens, possuem a cabeça no mundo da alienação, sem estarem com os pés fin-
cados no chão da realidade, ou seja, seus ideais não possuem um fundamento, e muito 
menos são dignos de confiança, pois passam à medida que a sua juventude passa. Diante 
desta situação, uma data de validade é dada para os jovens e suas capacidades. 

23. A periferia existente e relacionada à juventude é a mesma que lhes dá credibilidade 
somente quando estão concordantes com a utilidade que o sistema e a cultura do provi-
sório procuram nos indivíduos, porque na visão utilitária, a juventude é importante para 
a sociedade, na medida em que pode colaborar para o seu crescimento e seu progresso 
principalmente no elemento econômico.

24. A juventude presente na periferia, ao contrário daquela do centro urbana, pos-
sui a vivência da dúvida e da incerteza acerca de sua utilidade para a própria 
sociedade, pois se encontra em áreas distantes do centro de sua cidade. Mas veja-
mos o que significa realmente periferia: o termo refere-se às zonas de uma cidade 
que estão em torno do centro histórico; os subúrbios de uma cidade ou, ainda 
os municípios que circundam um núcleo metropolitano central. Vemos que para 
que o centro possa existir, é preciso que haja uma história. Então, que história a 
juventude da periferia contaria? Assim como fora dito que esta se situa ao redor, 
o que nos remete à alguns fatos históricos do período medieval, em que sendo o 
castelo sede do império e lar dos soberanos, os campos abertos seriam os lugares 
habitáveis na floresta designando-os como vilas ou aldeias. Assim como o modelo 
feudal, a cidade (castelo) é o lugar da vida econômica, política e social. Cabe a 
periferia ser o lugar que a vida do indivíduo tem sentido na sua determinação, não 
muito diferente de nossa realidade. 

Pensamento musicado - Juventude Periférica
Xibom bombom (As meninas)
 A cidade (Nação Zumbi)
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25. Neste contexto, há predominantemente, o pensamento de que o indivíduo 
nascido na periferia, morrerá na periferia, a sua única utilidade é a de fornecer 
mão de obra, sendo vista como lugar oportuno de florescimento de ideologias 
contrárias ao bem comum, encontrando nisso a propagação do individualismo, 
característico e consequência do que é promovido pela centralidade da zona ur-
bana. Há predominante um pensamento de que a finalidade da esfera periférica 
é conceber subordinados, a juventude nesta esfera sofre constantemente, porque 
a estes é oferecido apenas o superficial dos seus direitos e o mesmo, à sua capa-
cidade é dada no sentido do que é manual ou técnico. Até mesmo o ensino e o 
acesso à educação não visam o amadurecimento intelectual, mas apenas aquilo 
que esteja ligado à sua capacidade usual.

26. É característico da juventude presente na periferia, perceber naquilo que é motivo 
para a maioria de infelicidade ou incapacidade, a força motivadora da inovação e da no-
vidade, se sobressaem em questões de expressões culturais tais como, a arte (ex. música, 
grafite e dança) e a inovação da linguagem como resposta a centralidade que se dá no 
urbano. Esta vê que a mudança passa por si, no modo de ver o mundo não a partir dos 
muros ou do cinza da cidade grande, mas da relação entre as pessoas, e que o processo 
de crescimento se dá mediante o posicionamento frente ao mundo, mas segundo a sua 
realidade. Ainda é importante abordar que é dada a juventude da periferia a noção de 
que é dali que a criminalidade nasce, a violência predomina na periferia, os altos índices 
de morte entre jovens se dá no subúrbio, e por assim conseguinte.

27. O mal a qual todas as expressões juvenis sofrem, sejam eles indígenas, camponesas, 
afrodescendentes, urbanas e periféricas é a de que acabam por reproduzir o princípio da 
exacerbação do consumo (Evangelli Gaudium, nº 60). E é esta que muitas vezes é usada 
como massa de manobra por autoridade, pois é ali que se concentra a maior parte dos 
“eleitores”, “consumidores”.

 Juventude camponesa

28. A realidade do campo é fortemente marcada pelas re-
lações familiares e comunitárias, espaços onde se dão as 
experiências dos jovens rurais e a sua inserção na socieda-
de. Nesse cenário, a juventude tem sido confrontada com 
o movimento migratório ditado pelo plano de desenvolvi-
mento capitalista de inviabilização da agricultura familiar e 
fortalecimento do agronegócio.

29. Esse processo migratório é evidenciado pela aliança entre os poderes dominantes, 
estado, grandes mídias e multinacionais, que busca desqualificar a agricultura de base 
familiar, utilizando-se do discurso de que os camponeses são incapazes de gerar ali-
mento e renda. Este modelo desenvolvimentista gera padrões de consumo inacessíveis 
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para a população camponesa e produz invisibilidade social para estes jovens. A ausên-
cia de políticas públicas de promoção e recuperação da vida camponesa leva muitos 
jovens ao êxodo rural em busca de alternativas mais promissoras na cidade.

30. Outro grande problema que sofre a juventude camponesa na atualidade é o fenôme-
no da urbanização do campo, ou melhor dizendo, da invasão do urbano no rural. Em 
outras palavras, percebe-se que o conteúdo do mundo urbano (tecnologias, industria-
lização, relações de trabalho, os produtos, a moda, os gostos e valores… enfim, a forma 
de ser das pessoas e da sociedade urbana, inclusive o tráfico de drogas) está hegemônico 
sobre o rural convertendo tudo aquilo que era próprio da cultura camponesa. 

31. Não podemos deixar de destacar o lado positivo produzido por essas novas rela-
ções entre campo e cidade, como por exemplo, a valorização da mulher, que deixa de 
ser uma escrava do marido, e a jovem, que agora pode escolher com quem se casar; 
o direito à educação e à saúde, o acesso à tecnologia e à informação e a participação 
na política foram aspectos que melhoraram a qualidade de vida no campo, sendo os 
jovens os protagonistas dessas mudanças. 

32. Entretanto, a cultura camponesa está se deteriorando junto com os valores, as tradi-
ções, o estilo de vida soberano e peculiar com laços comunitários e afetivos, de harmo-
nia com a natureza, de produção alimentar sustentável. Tudo isso está sendo substituído 
por valores superficiais, intimistas e individualistas; por um modo de produção cada 
vez mais dependente de insumos externos, insustentável, não soberano, que agride o 
meio ambiente e pior, voltado para exportação, obedecendo a lógica do agronegócio. 
Além disso, produtos alimentícios perdem espaço para outros mais rentáveis, segundo 
os interesses do mercado. Não bastasse tudo isso, o tráfico de drogas se faz presente e a 
violência cresce a cada dia. A educação não adaptada à realidade campesina não ensina 
e valoriza os valores do campo, fomentando o êxodo juvenil para as cidades. 

33. Diante de tudo isso, uma grande parcela da juventude camponesa está alienada 
a essa realidade; outra, se mantém na resistência e vai à luta em defesa dos bons va-
lores da cultura camponesa e de um modo de produção agrícola inserida na lógica 
humana e não na do mercado e capital; lutam por uma educação do campo e não por 
uma simples educação “no” campo; engajam-se nos movimentos de base de cunho 
sócio-político e vivem decididamente segundo a espiritualidade cristã, fortemente 
ligados à família, parentes, vizinhança e toda comunidade, fato peculiar e marcante 
do modo de vida camponês.

Pensamento musicado - Juventude Camponesa
De lá do interior (Pe. Zezinho)
Luar do Sertão (Luiz Gonzaga e Milton Nascimento)
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 Juventude indígena
34. A realidade de milhares de indígenas das diversas 
etnias que resistem no Brasil é de discriminação social 
e cultural, o não reconhecimento dos seus territórios, 
o saque de seu patrimônio, a submissão política e a 
violência institucional.

35. Ao longo de sua história, os povos indígenas lutam 
pela preservação de sua cultura e de suas tradições, frente 

a toda e intensa violação de direitos. Diante de tantas tensões, a juventude indígena é a 
mais afetada, porque não consegue visualizar perspectivas de futuro diante de cenários 
desoladores de condições precárias de saneamento e habitação, seja nas comunidades in-
dígenas ou nas periferias das cidades; dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho 
e a falta de políticas públicas que promovam alternativas reais de bem viver para estes 
povos que têm tanto a nos ensinar sobre o cuidado com a nossa casa comum.

36. Esse contexto de violação de direitos que a sociedade do consumo promove, está con-
duzindo os povos indígenas para um processo de des-
truição cultural, e isso tem causado um grave problema 
social entre eles, que não é divulgado pela mídia de mas-
sa, que é a alta taxa de suicídio. Segundo dados da Secre-
taria Especial de Saúde Indígena divulgados em 20173, a 
taxa de suicídio entre indígenas é de 15,2 óbitos a cada 100 
mil habitantes, o que corresponde a quase o triplo da média 
nacional, cujo índice é de 5,7. Os guarani-kaiowás, os tikunas e os carajás são apontados 
como etnias com taxas mais elevadas de suicídios. Daquele índice, ainda mais preocupante 

é que 44,8% das mortes ocorrem na faixa etária de 10 a 
19 anos, mostrando que a juventude indígena é a faixa 
etária mais afetada. 

37. Dessa informação pode-se prever um sério agra-
vante para a sobrevivência desses povos, uma vez 
que seus jovens, que são a esperança da resistência e 
continuidade da comunidade, estão desacreditados 
a ponto de parar a própria vida. Disso, espontanea-
mente surge a seguinte pergunta: quem vai ficar para 
dar continuidade à tradição do povo? Por outro lado, 
cabe aqui denunciar a natureza e a perversão desse 

Para saber mais:
Há um estudo da UNICEF 

publicado em 2012 “Suicídio 
Adolescente em Povos Indí-

genas 3 Estudos”, 
disponível em:

https://goo.gl/mFuDgo

3Baseado na publicação 
disponível no link: 

https://goo.gl/REAbUR 

Pensamento musicado - Juventude Indígena
 Demarcação já (Chico Cesar) 
 Xote ecológico (Luiz Gonzaga)
 Guaranis (Gildásio Mendes)
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crime de “colarinho branco” praticado pela sociedade do consumo capitalista que, estrategica-
mente e de forma oculta, cria todo o contexto para que os indígenas se auto eliminem, e assim 
suas sociedades e culturas, sem que se perceba sua responsabilidade criminal.

38. Todavia, a juventude indígena está cada vez mais organizada, gerando mobilização e 
articulação para formação e luta por garantia de direitos, ligados à questão socioambien-
tal, ao resgate da cultura tradicional, a questão da educação e de assistência à saúde, do 
acesso à informação e aos avanços tecnológicos, de acordo com a realidade local.

 Juventude afrodescendente
39. Cada expressão da juventude encontra na sua própria 
esfera uma forma própria de lidar com as exigências e os 
problemas relacionados à sua formação e conhecimento. 
Mas, o fato presente é de que há uma grande riqueza não 
somente de expressões, mas de indivíduos, estejam pre-
sentes na zona urbana ou periférica. E a maioria descen-
de da “mistura” de raças que se dá na nossa historicidade. 

Conjuntamente nos tornamos herdeiros também da riqueza de preconceitos existen-
tes acerca da cor e classe social.

40. A riqueza de nosso país não está somente na economia, mas de como esta depende 
da diversidade cultural. Tomemos como exemplo o jovem afrodescendente, este se en-
contra inserido nas mais diferentes esferas, mas que encontra um fator comum que é o 
preconceito. Este fato é incutido inconscientemente nas pessoas como certa descrença 
na capacidade intelectual e inovadora daqueles que são descendentes, como que houves-
se um “vírus preconceituoso” que se alastra no nosso meio. 

Pensamento musicado - Juventude Afrodescendente
Eu sou neguinha? (Caetano Veloso) 
Sorriso Negro (Diogo Nogueira e Dona Ivone Lara) 

Acesse também o livro 
Juventudes Negras do Brasil - 

Trajetórias e lutas
clicando na imagem, 
ou através do link: 

https://goo.gl/y4X4AM
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41. Poderíamos dizer que há de certa forma uma migração da juventude afrodescenden-
te, pois, à medida que se insere nas esferas sociais, existe “uma sombra que os persegue”, 
tal que se pode dizer que do quilombo o preconceito enfrentado chega aos escritórios. A 
luta da juventude afrodescendente é na busca de um reconhecimento e de uma proposta 
de mudança, a partir do olhar para o seu próximo, como ensinado por Jesus Cristo na 
parábola do bom samaritano (cf. Lucas 10, 30-37). 

42. É necessário mostrar que a abordagem das diferenças culturais, ao invés de confir-
mar a pluralidade e a riqueza dos povos e a interação deles como possibilidade de pro-
cesso de humanização da sociedade e caminho para a construção de uma cultura de paz, 
tem se tornado lugar propício para o nascimento do preconceito que impede o diálogo e 
a fraternidade, consequentemente a paz.
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2.  Realidade Juvenil
1. Se o nosso objetivo é conduzir jovens numa reflexão sobre a construção do seu ser, 
antes se faz necessário conhecê-los. “É necessário considerar a variedade de comporta-
mentos e situações da juventude, hoje, e a dificuldade de delinear um único perfil desta 
no mundo e no Brasil. Além disso, trata-se de uma situação exposta à oscilação cons-
tante, marcada ainda com maior impacto pela velocidade social das mudanças culturais 
e históricas, com as vulnerabilidades e potencialidades dos jovens” (CNBB, Documento 
85, n. 10 ).

2.1 Potencialidades: 
Protagonismo e Profetismo
2. Os jovens na América Latina eram a maioria da população, com cerca de 108 milhões 
de pessoas com idade entre 15 e 24 anos, em 2015 .  Essa realidade já existia em 1968, na 
época da 2ª Conferência do Episcopado latino-ameri-
cano (CELAM), em Medellín, Colômbia, porém com 
outra quantidade, obviamente. No documento conclu-
sivo, os bispos disseram que a juventude era tema dig-
no do máximo interesse e de grandíssima atualidade, 
não só pelo fato de serem a maioria da população, mas 
por serem uma grande força nova de pressão.  

Onze anos mais, em Puebla de Los Angeles, México, o CELAM novamente reuni-
do diz: “a juventude não é só um grupo de pessoas de idade cronológica. É também 
uma atitude frente à vida, numa etapa não definitiva, mas transitória”. Isso reflete 
a valorização da juventude dada pela Igreja do nosso continente quando percebe 
seu imenso protagonismo. Hoje, mais do que antes, na era da tecnologia e da 
informação, da inovação, da novidade e da velocidade das mudanças, os jovens 
saem na frente, influenciam a sociedade e se empoderam frente aos demais grupos 
etários.

1 Segundo o portal El 
País Brasil, disponível em: 
https://goo.gl/ZYLQqN.  
Acesso em: 28 jul. 2017

 Ela (a juventude) se apresenta como um novo corpo social, por-
tador de ideias próprias e valores inerentes ao seu próprio dinamismo 
interno. Procura participar ativamente, assumindo novas responsabili-

dades e funções dentro da comunidade latino-americana.

Pensamento musicado - Realidade Juvenil
Não é Sério – Charlie Brown Jr. 
Pueblos Hermanos de América – Pe. Zezinho e Cantores de Deus
Juventude Missionária, inquieta e solidária – Pe. Gustavo C. Rodrigues/Zé Vicente
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3. A idade jovem é, por natureza, marcada pelo espí-
rito de mudança, transformação social e inovação, ali-
mentado por sonhos, utopias e esperanças que for-
mam o idealismo jovem. As juventudes aspiram a 
liberdade, a alegria e a felicidade; exige autenticidade e 
simplicidade, rejeitando a hipocrisia e contra valores; 
são sempre sensíveis aos problemas sociais. O Docu-
mento de Puebla, 1979, no n. 1168 diz: 

4. Entretanto, esse desejo por transformação é 
muitas vezes desorientado por meios manipulado-
res da sociedade. Isso é potencializado pela crise 
de valores que atravessa a instituição familiar, de-
sestruturando-a e criando situações de inseguran-
ça, de educação precária dos filhos e da falta de 
testemunho autêntico dos pais; pela ameaça à au-
tenticidade juvenil por parte dos adultos, em que 
se vê pouca abertura ao diálogo e que gera conflito 
entre as gerações. Também pela escassez de asses-
sores capacitados que levem as juventudes a um 
caminho de formação integral.

5. Atualmente, os valores da sociedade do consumo 
são veiculados pelos meios de comunicação social 
alienando boa parte dos jovens; as ideologias polí-
ticas encontram meios de manipular as juventudes 
levando-os a uma visão reducionista da sociedade; 
grupos defensores de ideias preconceituosas e até de 
militarização da sociedade, conseguem muitos adep-
tos entre as juventudes; não são poucos os jovens que 
se tornam discípulos de facções criminosas, terroris-
tas, de vândalos, etc. Mas outra parte das Juventudes 
possuem legítimas inquietações políticas, consciên-
cia do poder social e valores autenticamente cristãos.

 Um inconformismo que a tudo 
questiona; um espírito de aventura que 

leva a compromissos e situações ra-
dicais; uma capacidade criadora com 

respostas novas para o mundo em 
transformação, que aspira a sempre 

melhorar em sinal de esperança.

VOCÊ SABIA que na Igreja La-
tino-Americana e Caribenha 

aconteceram cinco confrencias-
gerias dos bispos. Foram elas: 1ª 
Confrencia -Geral do Episcopado 

Latino-Americano e do Caribe 
realizou-se no Rio de Janeiro de 

25/07 a 04/08/1955 na fase 
do pré Concícilio Vaticano II; a 
2ª Conferencia aconteceu em 
Medellín (Colombia) de 26/08 

a 04/09/1968 e nos deu 16 
documentos, dos quais os mais 
marcantes são Justiça, Paz, Po-
breza da Igreja, constituindo-se 
uma releitura do Concílio Vati-
cano II para a América Latina e 

Caribe, tendo o ponto mais alto 
a opção preferencial e solidária 
pelos pobres.; a 3ª Conferên-

cia aconteceu em Puebla de los 
Angeles no México de 27/01 a 

13/02/1979 e situa-se na linha da 
continuidade de Medellin e a base 
de toda reflexão foi a Exortação 

Apostólica Evangelii Nuntiandi do 
Papa Paulo VI e, além de reforçar 
a opção preferencial pelos pobres 
também fez a opção preferencial 
pelos jovens, pelos construtores 

da sociedade pluralista na America 
Latina e se tratou de modo muito 
especial dos direitos fundamentais 
dos seres humanos, dos direitos 
individuais, sociais emergentes e  

até dos direitos de índole interna-
cional; a 4ª Conferencia aconteceu 

em Santo Domingo (República 
Dominicana) de 12 a 28 de outu-
bro de 1992 e por fim, a 5ª Con-

ferencia que aconteceu em Apare-
cida, Brasil de 13 a 31/05/2007?
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  os jovens são mais sensíveis do que os adultos aos valores posi-
tivos do processo de secularização. Esforçam por construir um mundo 
mais comunitário... Estão mais abertos a uma sociedade pluralista e a 

uma dimensão mais universal da fraternidade

Pensamento musicado - Elementos da cultura contemporânea
O que foi feito devera - Milton Nascimento e Elis Regina.
O Riacho é como a gente – Pe. Zezinho

- O que foi feito de nós? O que estão fazendo 
conosco?

- De qual lugar e com 
qual óculos olho 

a realidade?
- O que é a realidade? 
Me reconheço nela?
- Como vivo minha 

subjetividade?

6. Sabemos que vivemos um processo de secularização, mas, sobre isso, o documento 
de Medellín, 1968, diz: 

Estas características fazem dos jovens pessoas altamente acolhedores da dimensão uni-
versal da mensagem cristã, uma das dimensões constituintes da Missão.

2.2 Elementos da cultura contemporânea
7. No mundo de hoje, no contexto da mudança de época onde coexistem a cultura 
moderna e a pós-moderna, é preciso aprofundar a compreensão da realidade para mer-
gulhar nela com o olhar da fé buscando o discernimento. Conhecer os elementos desse 
contexto de mudança é, portanto, tarefa primordial para dialogar com as juventudes e 
avançar na evangelização do mundo juvenil.

8. A modernidade trouxe a ciência a partir da valorização 
da razão, a busca da felicidade humana e os valores da demo-
cracia como o diálogo, a transparência, os direitos individuais, 
a liberdade, a justiça, a sexualidade, a igualdade e o respeito à 
diversidade. Hoje, embora essas marcas persistam, novos va-
lores surgiram com a pós-modernidade: a centralidade das 
emoções, o relativismo, o individualismo, o fundamentalis-
mo, o crescente desejo de realização e sucesso pessoal, rápidas 
mudanças sociais, etc., tudo graças à tecnologia e ao aumento 
da velocidade e do volume dos fluxos de informações, pessoas 
e bens circulando pelo planeta dentro do fenômeno conheci-
do como globalização. Tudo isso tem influenciado a socieda-
de impactando com maior peso na vida dos jovens, moldan-
do sua mentalidade, percepção de valores e comportamento. 

9. O subjetivismo marca a vida humana, principalmente na fase juvenil. Esse fenôme-
no gera, facilmente, a permissividade, o egoísmo, a identificação simples da felicidade 
com o prazer, a incompetência para lidar com a pluralidade de solicitações e ofertas 
(CNBB, Documento 85, n. 16). Antes, vamos esclarecer o que é a dimensão subjetiva do 
ser humano, ou seja, sua subjetividade.
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Pensamento musicado - Elementos da cultura contemporânea
Cada qual no seu quadrado – 
Todo Cambia – Mercedes Sosa

 
- O que é o sagrado?

- Onde e como estão 
os meus amigos de 

infância?

- Sabemos onde  
queremos chegar?

- “Basta uma pessoa boa 
para que haja esperança” 

(Papa Francisco) Eu 
posso ser essa pessoa? O 
que é esperança? Como 

despertá-la, alimentá-la e 
espalhá-la no mundo?

?

10. A subjetividade é entendida como o mundo interno de cada pessoa, com suas emoções, 
sentimentos, ideias e significados. A subjetividade se constrói em cada um, a partir dos de-
sejos, interesses e das experiências, referindo-se sempre ao ponto de vista pessoal, ou seja, a 
opinião que cada um constrói para os estímulo que seus sentidos captam. Ela forma o campo 
de ação e representação da pessoa e é por ela que cada uma se relaciona com os outros e com 
as coisas. Esse relacionamento insere cada pessoa nos grupos sociais, em que cada um passa 
a ocupar seu lugar e a exercer seu papel na sociedade. Obviamente, a subjetividade das pesso-
as está sempre em relação ao mundo externo, sendo influenciado por ele e influenciando-o, 
sempre condicionada às circunstâncias históricas, políticas e culturais.

11. A subjetividade, como se pode perceber no parágrafo aci-
ma, é uma dimensão natural do ser humano e algo que marca 
a individualidade de cada pessoa. A subjetividade é, de fato, 
aquilo que vai individualizar cada ser humano, tornando-o 
diferenciado dos demais e único: mesmo sendo gêmeos 
idênticos, ainda assim, cada irmão construirá a sua perso-
nalidade, diferenciando-se do outro. Essa dimensão, por-

tanto, marca o ser como um indivíduo, em que cada um 
constrói a sua personalidade, distinta de qualquer outra.

12. O fato é que na vida, tudo deve ser balanceado. A 
subjetividade, embora natural e necessária para cada 

pessoa ser o que é, pode não ser bem “administrada” e 
levar o indivíduo, em sua formação e afirmação enquan-
to pessoa, a valorizar o seu “ego”, o seu “eu”, os seus de-

sejos e interesses pessoais em detrimento dos outros e da 
sociedade. Nesse momento a subjetividade se torna subje-
tivismo, recebendo uma valorização exacerbada e doentia 
da pessoa que se torna egoísta e se fecha à outra dimensão 

de igual importância para a vida do ser humano: a social. Como a juventude é uma fase 
etária especial de construção da personalidade e de autoafirmação, incorre que, se sua 
formação não for integral, facilmente poderá cair no subjetivismo.

13. Entre os anos 1970 e 1980, os jovens foram marcados pelo ideal de coletividade (CNBB, 
Documento 85, n. 17) em que sonhavam construir um mundo melhor a partir da política e 
do conhecimento científico, da organização civil, das instituições, dos movimentos sociais 
e de base. Podemos dizer que a objetividade estava mais presente na vida deles. Inclusive 
na Igreja Católica, ganhou força as Comunidade Eclesiais de Base com forte envolvimento 
dos leigos, unindo fé e política, lutando pela justiça e promoção da vida.
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14. A partir dos anos 1990 esse ideal foi sendo substituído por uma maior preocupação 
com as necessidades pessoais, com os sentimentos, com o próprio corpo, com a me-
lhora da autoestima, com a confiança, com a libertação dos traumas, etc. O ambiente 
de descrédito dos grandes ideais coletivos em que vivem faz com que segmentos da 
juventude tenham forte tendência de viver somente no presente, na cultura do descar-
tável. Simultaneamente desacreditam na política, nas instituições, na organização civil e 
movimentos sociais. Esse fenômeno, agora marcado pelo subjetivismo, ganha força no 
atual momento, levando os jovens a buscarem sensações e emoções passageiras (CNBB, 
Documento 85, n. 17). Eles requerem autonomia, o espírito empreendedor e o senti-
do de autorresponsabilização, bem como a disponibilidade à mudança, à mobilidade, à 
adaptabilidade a novas condições, à permanente evolução.

15. Outra marca da cultura de hoje está na vivência do sagrado. São novas expressões 
que surgem, entretanto muitas são marcadas pelo individualismo, intimismo, sentimen-
talismo, evitando-se as religiões organizadas. Frente ao medo, pressa e caos, os jovens 
voltam-se para vários tipos de manifestações religiosas e místicas (ocultismo, nova era, 
esoterismo, horóscopos, astrologia...), buscando atender às suas “necessidades” (CNBB, 
Documento 85, n. 19). Outras pessoas buscam os grupos fundamentalistas temendo a 
dúvida (CNBB, Documento 85, n. 20). No entanto, cabe destacar que hoje a evangeliza-
ção juvenil encontra mais possibilidades já que os jovens estão buscando por mais espi-
ritualidade, algo diferente na década de 1980 quando a juventude colocava em segun-
do plano as celebrações e orações por conceber como urgência a transformação social 
(CNBB, Documento 85, n. 21).

16. A centralidade das emoções também caracteriza os tempos de hoje. A tendência 
de acentuar os sentimentos, no mundo contemporâneo, tem forte penetração no meio 
dos jovens e levanta questões importantes referentes à metodologia de trabalho pastoral 
(CNBB, Documento 85, n. 24).Se antes se exaltava a razão, hoje se acentua a emoção. Se 
a importância dada às emoções é positiva, sua absolutização leva a um esvaziamento in-
telectual, do compromisso transformador e da consciência crítica, leva à superficialida-
de e à falta de perseverança, podendo facilmente conduzir ao fundamentalismo (CNBB, 
Documento 85, n. 22).Por outro lado, à medida que aumenta o nível de escolaridade dos 
jovens, aumenta, também, a necessidade de uma base intelectual da fé; caso contrário, 
muitos acabam abandonando sua fé. É importante lembrar que as duas culturas continu-
am convivendo juntas: a modernidade, que acentua a razão, e a pós-modernidade, que 
acentua a centralidade das emoções (CNBB, Documento 85, n. 24).

17. Há necessidade de levar em conta os dois enfoques da cultura contemporânea e man-
ter um equilíbrio entre os dois polos: o racional e o emocional. Emoções, sentimentos e 
imaginação precisam ser integrados em uma metodologia que tenha objetivos claros. Ao 
mesmo tempo, a razão deve deixar espaço para as emoções e a imaginação. A mensagem 
do Evangelho precisa ser apresentada como resposta às dimensões da vida do jovem.A 
formação deve ser integral, isto é, considerar as diversas dimensões da pessoa humana e 
os processos grupais (CNBB, Documento 85, N.25).
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18. O Papa Francisco, na Exortação EvangeliiGaudium n. 64 alerta sobre o impacto do 
fenômeno da secularização sobre a juventude: “O processo de secularização tende a re-
duzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a 
transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do 
sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo; e tudo 
isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão vulnerável às 
mudanças da adolescência e juventude”. Ainda nesse parágrafo, o papa recomenda: “tor-
na-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho 
de amadurecimento nos valores”.

2.3 Perfil socioeconômico2

19. As estatísticas demonstram que a juventude é um dos grupos mais vulneráveis 
da sociedade brasileira. Ela é especialmente atingida pelas fragilidades do sistema 

educacional, pelas mudanças no mundo do 
trabalho e, ainda, é o segmento etário mais 
destituído de apoio de redes de proteção 
social (CNBB, DOCUMENTO 85, N. 31). 
Destacam-se três marcas da juventude na 

atualidade: o “medo de sobrar, por causa do 
desemprego, o medo de morrer precocemen-

te, por causa da violência, e a vida em um mun-
do conectado, por causa da internet”(CNBB, 

DOCUMENTO 85, N. 34).

20. As condições de vida oferecidas aos jovens são desiguais. Situações socioeconômicas 
específicas, como a renda familiar e o nível de desenvolvimento do local onde vivem, 
práticas discriminatórias e preconceitos ainda vigentes têm marcado a vida dos jovens e 
comprometido seu futuro (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N.95). Eis alguns dos prin-
cipais problemas com os quais se deparam, hoje, os jovens brasileiros: a disparidade de 
renda; o acesso restrito à educação de qualidade e frágeis condições para a permanência 
nos sistemas escolares; o desemprego e a inserção no mercado de trabalho; a falta de 
qualificação para o mundo do trabalho; o envolvimento com drogas; a banalização da 
sexualidade; a gravidez na adolescência; doenças sexualmente transmissíveis, entre elas 
a AIDS; a violência no campo e na cidade; a intensa migração; as mortes por causas 
externas (homicídio, acidentes de trânsito e suicídio); o limitado acesso às atividades 
esportivas, lúdicas, culturais e a exclusão digital (CNBB, DOCUMENTO 85, N. 32).

21. Foi mostrado aqui que os jovens continuam sendo a maioria na América-Latina com 
cerca de 108 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos. No Brasil, esse resultado se repete. No 
país, os jovens chegam a ser ¼ da população. Isso significa 51,3 milhões de jovens de 15 a 

2Os dados foram pesquisados 

no Manual da Campanha da Fraternidade de 

2013. Originalmente, eles foram publica-

dos por: CASTRO, Jorge A.; AQUINO, 

Luseni M. C. de; ANDRADE, Carla 

C. e (Org.). Juventude e políticas 

públicas no Brasil. Brasília : IPEA, 
2009, pp. 29-34.
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293 anos, e a maioria esmagadora está habitando 
as cidades, sendo 84,8% contra 15,2% residindo 
no campo.  Os jovens urbanos, notadamente nas 
periferias, convivem com rotinas de altas taxas de 
desemprego e de violência, crescente segregação 
espacial e qualidade de vida deteriorada. Cerca de 
48,7% dos jovens urbanos vivem em moradias ina-
dequadas fisicamente, dois milhões de jovens entre 15 e 
29 anos vivem em favelas. Dentre esses, 66,9% são negros e 30,2% vivem em famílias que 
recebem até meio SM per capita (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 97).

22. Em relação à renda, comparando por Salário Mínimo (SM) per capita das famílias 
a que os jovens pertencem, temos estes dados: 30,6% estão em famílias de até meio SM, 
15,7%, naquelas com SM superior a dois, e 53,7% às de renda entre meio e dois SMs. Os 

jovens pobres em sua maioria não são brancos (70,9%), 
enquanto os jovens brancos são 53,9% dos não pobres 
– embora a distribuição dos jovens brasileiros entre os 

grupos, branco e não branco, seja de 47,1% e 52,9%, res-
pectivamente (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 96).

23. Piores ainda são os dados referentes à educação. No Brasil, é assustador o número 
de adolescentes e jovens que permanecem fora da escola. Agrava o 
problema educacional a desproporção idade/série nesta faixa 
etária: menos da metade dos alunos entre 14 e 17 anos, está 
no ensino médio. A taxa de jovens negros analfabetos, entre 
15 e 29 anos, é quase duas vezes maior que a de jovens bran-
cos. No ensino médio, entre 15 e 17 anos, os brancos têm 
uma frequência de 58,7%, contra 39,3% dos negros; no 
ensino superior, na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa dos 
brancos é de 19,8%, enquanto a dos negros é de 6,9%. Os 
jovens negros são os que mais aparecem entre aqueles que 
não estudam (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 98).

24. Um dado interessante que influencia sobremaneira 
nos grupos de JM é a conjugação educação/trabalho. So-
bre isso, a pesquisa aponta que 26,5% dos rapazes, jovens 
de 15 a 17 anos, conciliam os estudos com o trabalho e 
11,4% só trabalham; entre as jovens, tais proporções são, 
respectivamente, 17% e 5%. No entanto, as jovens têm 
melhor frequência escolar do que os jovens. A proporção 

Pensamento musicado - Perfil socioeconômico
Toda América Latina está cantando um canto de renovação – Pe. Zezinho e 
cantores de Deus
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das jovens que não estudam nem trabalham é crescente, de acordo com a faixa etária, 
passando de 12% entre os jovens de 15 a 17 anos, para 31,9% entre as de 18 a 24 anos, e 
para 32,6% entre as de 25 a 29 anos. Esses dados também revelam as disparidades entre 
gênero (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 99).

25. Em relação à família, em geral, a maioria dos jovens é solteiro e está na condição 
de filhos. Encontramos 30,7% já na posição de chefes de domicílio e/ ou de cônjuges, 
sendo a maioria mulheres, com variação segundo a faixa etária: de 3,2% no grupo de 15 
a 17 anos, de 24,4% no grupo de 18 a 24 anos, chegando a 57,6% no grupo mais velho; é 
crescente o número de mulheres que não abandona o mercado de trabalho, mesmo com 
o casamento e/ou a maternidade. Entre os que nesta faixa etária são chefes domiciliares, 
83,1% são mulheres, das quais 42,7% têm renda domiciliar per capita inferior a meio 
SM; 71,3% dentre estas não estudam. Em dados de 2008, o divórcio no Brasil cresceu 
200% em 23 anos, ou um divórcio a cada quatro casamentos. Para o jovem, este fato tem 
consequências catastróficas, principalmente porque, na maioria das famílias, quando os 
filhos estão chegando à adolescência, os pais já vivem maritalmente com outras pessoas, 
o que, em geral, é motivo para conflitos (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 100).

26. Em se tratando da violência na esfera juvenil, “de acordo com o Mapa da Violência 
2011, enquanto a taxa de mortalidade total da população brasileira caiu, a dos jovens 
subiu, puxada pelos homicídios. Na população não jovem, 2% das mortes são por ho-
micídios. Entre os jovens esse percentual é de 40%”4. Os jovens negros são, também, as 
maiores vítimas da violência. A taxa de homicídios entre jovens brancos do sexo mas-
culino é de 63,9% por 100 mil habitantes; a dos jovens negros é de 135,3% e a dos par-
dos, de 122,8%. Esses dados revelam que para cada jovem branco morto por homicídio 
morrem, em média, dois jovens negros. A maioria desses atos de violência ocorre no 
contexto de tráfico e de consumo de drogas. Na década de 1990, houve um crescimento 
considerável no consumo de drogas: o uso da maconha 
aumentou de 2,8% para 7,6% da população e o uso da 
cocaína teve um aumento de 400% entre 1987 e 1997. 
Os assassinatos de jovens aparecem nas camadas mais 
pobres. A violência no trânsito também tem dizimado 
a vida de inúmeros jovens, em todas as classes sociais, 
especialmente nas regiões urbanas (CNBB, MANUAL 
DA CF 2013, N. 101).

27. As juventudes dos povos tradicionais têm situações ainda mais graves. A construção 
da identidade dos jovens no seio das culturas, em suas peculiaridades, é afetada pela 
ausência de políticas públicas. Eles são jogados em bolsões de pobreza, de exclusão e 
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de falta de perspectiva de vida. Agrava essa dificuldade o preconceito vivido por tais 
populações no confronto com a sociedade que se vai moldando segundo a globalização. 
É preciso superar os preconceitos históricos que depreciam esses jovens e reconhecê-los 
como sujeitos de direitos, segundo suas demandas específicas, advindas das condições e 
dos lugares onde residem (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 102). Grande parcela dos 
jovens negros vivem em comunidades tradicionais de povos quilombolas. A juventude 
negra pertencente a essas comunidades tem reduzidas possibilidades de acesso aos di-
reitos em comparação com os jovens pertencentes aos territórios urbanos (CNBB, MA-
NUAL DA CF 2013, N. 103). A juventude indígena depara com o desafio, que se torna 
cada vez maior, de manter sua cultura, danças, rituais e modos de vida. A preservação 
dessas culturas é fundamental para a formação da identidade dos jovens indígenas, mas 
a cultura urbana se impõe e os seduz cada vez mais, afetando-os (CNBB, MANUAL DA 
CF 2013, N. 104).

28. Pesquisas apontam que 15,2%5 dos jovens pobres do 
Brasil estão no campo, onde deparam com grandes de-
safios no trabalho, na educação, na cultura e na segu-
rança. Outros obstáculos de ordem econômica e cul-
tural, presentes na vida dos jovens, estão diretamente 
relacionados com sua atividade agrícola e com sua 
permanência no campo, como a precariedade finan-
ceira, as dificuldades de transporte e o acesso à cidade 
(CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 105).

29. Outro dado terrível para as juventudes, principalmente para os negros e pobres, é 
a exclusão social por meio da violência. Essa violência institucionalizada, cujas con-
sequências atingem pesadamente os jovens e geram tantos sofrimentos, tende a criar 
um espaço de estereotipagem e de ligação direta entre juventude e violência, como se 
ambas fossem a mesma coisa. Muitas vezes, quando se fala em jovem, automaticamente 
se remete à desordem, ao descompromisso e, consequentemente, à violência (CNBB, 
MANUAL DA CF 2013, N. 107). Entretanto, os jovens que sofrem violência não são 
apenas números quantitativos, mas revelam em si a significância concreta de pessoas 
reais, com sonhos, família, esperança, angústia e desejo de vida (CNBB, MANUAL DA 
CF 2013, N. 108).

5Cf. Org. Jorge Abraão de Castro, Luseni Maria C. de Aquino e Carla Coelho e Andrade. Juventude e políticas públicas no Brasil, p. 33.
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3. À luz da fé
 

1. A Igreja não vê a evangelização juvenil como problema, mas como desafio que preci-
sa 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, reto-
mou 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 
proclamou que “A Igreja olha para vós com con-
fiança e amor [...] (CNBB, Documento 85, n. 87)

3. “É urgente colocar Jesus como alicerce da exis-
tência humana. ‘Para você, quem sou eu?’ Essa 
era a pergunta definitiva, incontornável, diante da 
qual todas as outras se tornam secundárias, que os 
melhores amigos, seguidores e apóstolos de Cristo 
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)

4. A Igreja vê na juventude a constante renovação da vida 
da humanidade. A juventude é o símbolo da Igreja, chama-
da a uma constante renovação de si mesma. O episcopado 
da América Latina, em Medellín (1968), referiu-se à juven-
tude 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 mar-
caram a Conferência, a opção preferencial pelos pobres e 
pelos jovens. Falando das opções pastorais, a Conferência 

  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.
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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 di-
álogo, 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 Con-
ferências 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 rela-
ção 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 proces-
so de evangelização. Aqui está a grande oportunidade de apresentar Jesus Cristo. Com 
criatividade pastoral, é importante apresentar e testemunhar Jesus Cristo dentro do con-
texto em que o jovem vive hoje e como resposta às suas angústias e aspirações mais pro-
fundas. “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.

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 dife-
rente. Devem reconhecer-se como irmãos (cf. Mt 10,24-
25). O jovem — assim como todo cristão — é convidado 
por Jesus a ser discípulo. O convite é pessoal: “Vem e se-
gue-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 as-
pectos 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 misericór-

–O que é a Igreja?
Eu tenho fé? Em que consiste 
minha fé? Há sentido ter fé?

–Jesus Cristo crucificado-
ressuscitado, eu o encontrei? 

Onde posso aprofundar 
meu encontro com Ele?
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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 diversi-
dade, a fraternidade universal. 

9. O anúncio fundamental que dá sentido à vida cristã 
é trinitário, pois é um anúncio de uma ação de graça 
que tem origem no Pai que envia o Seu Filho para a 
Missão, redimindo a humanidade, e se vale do Espíri-
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 su-
cessivas 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 es-
cutar 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 trinitá-
ria, 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. As-
sim 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).

–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 dia-
a-dia meu encontro com o 

Crucificado-ressuscitado, Jesus 
de Nazaré?

–Em que consiste o Amor?
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3.2 Vocação
11. Pensar no projeto de vida é tratar, obrigatoriamente de nossa vocação.  Afinal, quan-
do 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 vo-
cação 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 experiên-
cia 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 
com Ele e a nos vincularmos estreitamente a Ele porque é a 
fonte da vida (cf. Jo 15,1-5) e só Ele tem palavra de vida eter-
na (cf. Jo 6,68)” (Documento de Aparecida, 2007, n. 131). 
O chamado do Mestre Jesus implica numa grande novidade 
em relação aos chamados dos mestres da antiguidade: “na 
convivência cotidiana com Jesus e na confrontação com os 
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 pes-
soa (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 últi-
mos 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 

–O que é vocação?  
Eu sou vocacionado?

–Vocação e profissão, onde 
se cruzam? Há distinção?

–Vocação realizada, 
pessoa feliz. O que esta 
afirmação me provoca?

Pensamento musicado - Vocação
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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 par-
ticipação 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” (Docu-
mento 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 San-
to. 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 pes-
soas 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 
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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 desintegra-
ção 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 hu-
manos. É a expressão de cada jovem. Sua maneira de se colocar na vida, vai nos possibili-
tando, 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 neces-
sidades daqueles com os quais a dividimos? O espaço privilegiado de nos descobrirmos 
assim, portanto, não é isolado, sozinho, fechado, mesmo porque esta condição é exatamen-
te 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 pro-

Pensamento 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 mis-
tério 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, pe-
dagogias, relacionamentos, sua identidade de prota-
gonistas” (Pe. Hilário Dick). O sonho de comunida-
de, 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.

23. Tendo este horizonte, as juventudes se reconhecem no Deus Trindade, grupo, co-
munidade 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 “levan-
ta-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)

–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?
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4 “Bora” agir

4.1 O Bem Viver
1. Deus colocou as sementes de seu “Ser Criador” em todas as coisas. Partindo da sa-
bedoria que contém em sua divindade e contida na virtude desta sabedoria criadora, Ele 
faz gerar. Deus é a fonte da qual brota, em cada geração a variedade de plantas e animais, 
Ele é a matriz que sustenta a intercedência dos seres. 

2. No livro do Gênesis, Deus mostra a sua força ao criar a natureza e a nós seres humanos. 
Logo, somos parte desta criação, fazendo parte deste todo que é um em Deus. E Ele confiou 
a nós, seres humanos, o legado de cuidar e cultivar o criado. Entretanto, estamos a viver em 
um mundo em que o padrão cultural dominante afasta a humanidade do meio ambiente e 
o modifica. Os avanços se deparam com a finitude e com os limites da natureza, e o homem 
acaba por perder o contato com sua base biológica e ecológica e se perde a si mesmo.

3. Para lidar com esses desencontros vamos aqui recorrer sobre a temática do Bem Viver, 
que nos permite olhar com outros olhos e suscitar em nós a esperança de uma fraternidade 
universal que possa nos levar à nossa identidade primária numa convicção de que tudo 
está interligado, para assim, deixar resplandecer em nós a sabedoria criadora de Deus. 

4. O Bem Viver é um antigo paradigma que nos 
mostra a sabedoria ancestral dos povos indígenas, 
como também sua identidade, se tornando um 
projeto de vida concreto contendo uma mensagem 
universal e de esperança diante de um mundo que 
vai perdendo seus valores morais mais importantes 
e profundos. O Bem Viver está a germinar diver-
sos posicionamentos, e todos, mesmo com suas 
especificidades, coincidem no questionamento do 
desenvolvimento atual e na procura de uma mu-
dança nas relações entre pessoas e ambiente, capaz 
de revolucionar nosso pensar e o nosso agir.

5. O Bem Viver pode ser entendido como uma plataforma onde se encontram múlti-
plas ontologias, de várias maneiras de se pensar o ser, aceitando que existem posturas 
diversas e que este processo continua em construção, mas que visa a alcançar uma vida 
digna para todos. Xavier Albó, jesuíta e antropólogo, após anos de estudo do Bem Viver 
na Bolívia, sustenta que a melhor interpretação deve ser a vida em comunidade, ou o 

Como podemos contribuir para 
que esta consciência utilitarista, 

que coisifica tudo, possa ser 
mudada?

Quais atitudes, pessoais e 
comunitárias, assumidas por nós 
estão traduzindo este bem-viver?

Há relação do Bem-viver com o 
Evangelho? Quais?

Pensamento musicado - O Bem Viver
Missão de todos nós – Zé Vicente
Olha a glória de Deus – Zé Vicente
Tudo está interligado – Pe. Cireneu Khun, SDV
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“bom conviver”. Sendo assim, é possível que nessa comunhão possamos caminhar para 
um estilo de vida onde todos tenham o suficiente e desejem o suficiente para os seus 
semelhantes. O apelo é para que caminhemos por uma via sagrada do coração, abrindo-
nos à vida como um todo, onde não se fragmenta, mas é unificada e sustentada nessa 
unificação. 

6. O que chama a atenção no Bem Viver é essa reciprocidade, uma preeminência do amor 
mútuo capaz de tornar possível a grande utopia da fraternidade universal entre povos e 
raças. Acreditamos que o Reino de Deus é a soma de todos os bens, sem mistura de mal 
algum. Enquanto cristãos, para reconstruir a cultura da vida no horizonte do Bem Viver, 
significa resgatar a nossa própria identidade que se faz no Cristo que viveu e se doou por 
todos nós.  É um convite a redescobrir a Criação numa atitude de recriação da nossa iden-
tidade cristã, que se inspira no modelo da comunidade de amor-serviço da Trindade, e das 
nossas relações conosco, com os outros irmãos, com Deus e com a Criação. 

Pensamento musicado - A Trindade nas juventudes
Chega de mágoa – Djavan
Uma só será a mesa – CF 2002
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