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       O jovem é um sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades 

singulares. Ser jovem é estar imerso em uma sociedade com processos transitórios, a partir de uma NOVA 

conjuntura familiar, política e social estabelecida. É, portanto, estar em meio a conceitos e formas amplas e 

diversas de leitura de mundo.Com o passar do tempo, novas descobertas, novas pesquisas, novos olhares 

foram tomando conta dos grupos e das comunidades. O mundo mudou. A sociedade aceitou o que antes não 

aceitava, abriu o que antes estava fechado, apagou o que antes escrevera e, hoje, tenta-se definir o seu perfil. 

      Em função de tais mudanças diante do que antes era dado como REFERÊNCIA, atualmente a maioria dos 

jovens acredita que a escola não atende às suas reais necessidades e expectativas. As vontades e interesses 

não se encontram no plano curricular vigente, e a juventude busca por identidades. 

        Hoje, os jovens convivem com o real de maneira virtual, vivem um mundo virtual de maneira real. 

Reconhece-se que, na formação humana, há falhas graves na construção cidadã, por inúmeros motivos, a 

começar pela diversidade de informações que geram inúmeros conceitos sobre tudo, e tudo isso não apenas 

está à disposição de todos, mas é também despejado ao acesso desta juventude, muitas vezes sem 

orientações ou encaminhamentos adequados. 

       O acesso às informações não possuem mais valor de mercado. Com apenas um click, qualquer cidadão 

as têm. Entretanto, a grande pergunta é: o que fazer com essa enxurrada de informações? Como organizá-

las, classificá-las, distribuí-las, respeitando o cidadão jovem em sua formação e desenvolvimento pessoal e 

profissional? Tem-se percebido que, por não saber gerenciá-las, os jovens terminam em situações 

imediatistas, fruto do legado que está sendo deixado talvez de maneira errada: pela permissividade. Vivemos 

num tempo em que tudo pode, tudo se sabe. Porém muitos, sem orientações ou sem atenção, não têm tido 

limites e, em nome da curiosidade e ansiedade pela vida adulta e independente, têm-se jogado às aventuras 

e riscos, com amizades não confiáveis, namoros e vida sexual muito cedo e sem cuidados, utilização de drogas 

lícitas e ilícitas desregradas, irresponsabilidade familiar, doenças e outras situações inusitadas, numa vida 

precoce, sem sonho, sem expectativas, sem planejamento. 

       É possível notar o abismo que existe entre o que nós, hoje adultos, passamos enquanto jovem e o que 

nossos jovens vivem em suas experiências. Um exemplo disso está na tecnologia. Na escola, as redes sociais 

– comentadas no texto do Caderno II –, apresentam ferramentas como recursos pedagógicos existentes ou 

disponíveis na aprendizagem, porém nós não temos capacitação, formação, nem planejamento para sua 

utilização de forma coerente e adequada. Falta adaptar o ambiente escolar e seu corpo docente para receber 

esses jovens, o que gera desconforto e resistência, deles e de muitos profissionais da educação. Aliás, inserir 

em sala de aula práticas pedagógicas diárias com uso de tecnologias é, hoje, uma utopia, se olharmos para o 

sucateamento dos equipamentos oferecidos pelo governo. E não basta somente a aquisição dos 

equipamentos e materiais; há um conjunto de fatores materiais e humanos que contribuem para o 

desenvolvimento de um bom trabalho. 

Consequentemente, em virtude dos avanços tecnológicos e frente às dificuldades e falta de 

condições para acompanhar este movimento, nós, professores, nos tornamos cada vez mais anacrônicos, 

fora do contexto destes mesmos jovens a quem atendemos; privados de certos grupos e redes sociais vemo-



nos, muitas vezes, incapazes de acompanhá-los no processo de escuta, diálogo, acolhida, absorção, não só 

enquanto educadores, mas enquanto família também. 

Os tempos são outros. As exigências da vida também. O dia a dia familiar e escolar também. Portanto, 

mais que necessário, é urgente que a escola, em parceria com as famílias e seu governo, busque conhecer 

seu papel, para contribuir na construção e descoberta da identidade deste jovem hoje. Assim, permeando 

seus projetos, talvez possamos indicar caminhos para que a juventude não apenas passe pela vida como tem 

feito, mas tenha condições de conhecer a realidade em que está inserido, vivencie seus desejos com 

responsabilidade, conquiste seus objetivos promovendo mudanças saudáveis para si e para a sociedade, com 

comportamentos e ações que sejam reflexos de virtudes assimiladas no seu cotidiano e também na escola. 

       É preciso ajudá-los a identificar e reconhecer a importância dos direitos ,sim, mas também dos limites e 

das consequências. Como educadores, a partir de nosso papel na vida acadêmica, incentivá-los a conhecer 

suas potencialidades, auxiliando-os a traçar projetos para vida profissional, vida social e vida familiar.  Desta 

forma, poderão enfrentar os desafios que a vida moderna oferece, realizando seus sonhos e dando 

continuidade à sociedade numa gestão cidadã responsável e de qualidade humana. 
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ORIENTADORA DE ESTUDOS : RENATA JARDIM 

 

PH em questão - Comportamento dos jovens hoje 
 
2011 parece ser mesmo o ano dos jovens: em todo o mundo, eles têm liderado movimentos por direitos 
sociais e humanos, por exemplo. Há, no entanto, um aspecto que merece nossa especial atenção. Se, 
por um lado, vemos capacidade de luta, por outro, também é possível enxergar fragmentação e 
desilusão. Ninguém sofre mais que os jovens os efeitos de vivermos numa sociedade que transita (e 
hesita) entre tradição e avanço. 
 
Foi pensando nessa necessidade de esclarecimento sobre o comportamento dos jovens nos dias de hoje 
que convidamos Ana Justo, nossa professora de Atualidades, para algumas breves e valiosas palavras!  
  

Ser um jovem adolescente, hoje, é muito mais difícil do que foi em outras épocas, mesmo que isto 
possa parecer inverossímil, dado às facilidades do presente. Os pais são mais compreensivos, 
tolerantes, há maior liberdade sexual, de expressão e escolha profissional, o que era inimaginável no 
passado. Entretanto, a dualidade do atual pensamento social coloca lado a lado toda essa facilidade 
disponível e a exigência cada vez maior no que diz respeito à competência profissional, à estética, ao 
sucesso, entre outras coisas, constituindo e sendo responsável por novos sintomas que se manifestam 
nas relações familiares, na escola e no próprio corpo. 

Relações incestuosas, sexualidade, gravidez na adolescência, escolaridade, depressão e pânico, drogas, 
transtornos alimentares e tantos outros assuntos são bem delicados para eles, aos quais, muitas vezes, 
se veem submetidos ou, de alguma forma, envolvidos, exigindo abordagem imersa em compreensão 
de pais, professores e outros profissionais, não culpando ninguém.  O mundo contemporâneo tem nos 
dado uma mensagem muito clara: se está difícil para os adultos, o que pensar para os jovens?  

Vivemos uma época em que tudo se entrega, desde pizzas, vídeos, flores, livros, remédios, 
eletrodomésticos, até maconha. Nossos jovens vão formando suas personalidades num mundo de 
entrega rápidas, de soluções imediatas, de falta de espaço para a espera e o amadurecimento. Por isto 



reúnem características diversas e por vezes conflitantes: individualidade, hedonismo, consumismo, má -
educação, agressividade, capacidade multitarefas, irreverência, radicalidade, tendências grupais, 
insegurança, rebeldia, consciência, espontaneidade, imprevisibilidade. 

Mundo da velocidade nas comunicações, da introdução do ciberespaço, da era das imagens, 
do fastfood, tudo entregue na mão e imediatamente! Como exigir desses jovens, que têm a sua 
disposição desde as entregas do “Motoboy” até as facilidades proporcionadas por pais e professores, 
que saiam à luta, que encarem as frustações que toda conquista requer? Assim, mundo também da 
fragmentação, da crítica, das novas formas de pensar e de conduta.  
Ainda há o aspecto que é a própria entrega desses jovens aos cuidados da escola, do motorista, do 
terapeuta. Entregues a qualquer um que seja capaz de estabelecer limites, porque os pais também 
estão tendo dificuldades em exercê-los. 

Há quem ache que esta é uma geração perdida, mas a questão deveria ser colocada de  outra forma: 
perdidos estarão os adultos se não compreenderem que, apesar do descartável e da correria, os jovens 
precisam da solidez dos valores e da experiência dos mais velhos, de uma boa estrutura familiar, mesmo 
que eles, com toda onipotência da juventude, achem isso tudo muito ultrapassado. Sem isso, a 
construção da identidade e personalidade do jovem estará irremediavelmente prejudicada.  

Os jovens não nascem iguais em termos de oportunidades, posto que a vida nem sempre é justa. 
Assistimos a um aumento das situações de sofrimento que traduzem as falhas dos adultos e da 
sociedade em ajudar a crescer saudavelmente os seus jovens. Como resultado, os jovens passam a fazer 
das suas relações com os outros uma forma de exteriorização do seu mal-estar, advindo daí problemas 
tais como dependências de tóxicos, delinquência, criminalidade, prostituição, desemprego, entre 
outros. 

Falar desses comportamentos desviantes é bem complexo, na medida em que as suas causas são 
multifatoriais. Já foi dito sobre a importância da estrutura familiar para a construção da identidade e 
personalidade em adolescentes, e são sabidos os mecanismos de como a crise familiar impacta na 
formação dos mesmos, mas um aprofundamento é necessário para melhor compreensão.  

Quando a relação entre o jovem adolescente e a sua família está desestruturada, quando existe um 
vazio, uma explosão desagregadora do seu universo, o jovem em formação interioriza modelos de 
relação distorcidos e vai repetir, sistematicamente, o que foi aprendido nessas exper iências precoces, 
em padrões de comportamentos desviantes que se fixarão em quadros clínico-patológicos no adulto 
jovem, caso não haja intervenção terapêutica em tempo para recuperação. É, portanto, da maior 
importância, poder crescer tendo referências predominantes de bons modelos. Se o contrário 
acontecer, haverá o risco de identificação exclusiva com o lado negativo. Crescerá o risco de se 
manterem sentimentos de desconforto com fracas expectativas sobre qualquer possibilidade de viver 
experiências de afeto e conforto. A violência é uma das mais fortes expressões desse desconforto.  

Podem-se elencar como algumas das possíveis causas dos comportamentos desviantes dos jovens 
adolescentes a destruição familiar, a pobreza socioeconômica, o abandono, a exposição crônica à 
violência e privações múltiplas, dificuldades escolares (indisciplina) e a não inserção social e 
profissional. 

Jovens com histórias de vida complicadas e de grande sofrimento trazem dentro deles raiva, medo, 
tristeza e sorrisos forçados. Só pedem que lhes devolvam tudo que lhes foi tirado... o tempo e a 
felicidade.  

(Ana Maria Justo é psicóloga e faz parte de nossa Equipe de Atualidades) 

 



Juventude e contemporaneidade de valores 

Por quase toda a parte fala-se ou de crise de valores ou de desaparecimento de valores, ou ainda que 

os valores estejam em crise, de tal modo que ninguém contestará que se coloca hoje em dia um 

problema de valores. Contudo, no nosso entender, esta constatação deve ser relativizada. O debate 

sobre o sentido de uma educação para os valores merece ser assinalado como um tema pleno de 

oportunidade no âmbito de uma abordagem contemporânea da ação educativa no campo da 

cidadania. 

  

Bastas vezes deparamo-nos com um certo saudosismo latente que teimosamente nos impele a pensar nos 

valores de velhas gerações como ausentes nas relações estabelecidas atualmente. A mesma angústia 

prospera na educação. A este propósito, ouvimos com muita frequência: “No meu tempo, bastava o olhar do 

meu pai…. Bastava o olhar da professora para que uma regra fosse cumprida”. Ora, várias questões podem 

ser levantadas neste pequeno excerto. Uma delas diz respeito ao tipo de obediência e à forma como ela era 

obtida pelos nossos progenitores ou autoridades. 

Na verdade, em todas as épocas surgem vozes que denunciam a “falta de valores” dos membros de uma 

comunidade (notadamente dos jovens), a “inversão de valores” que acometeria a maioria dos cidadãos, ou 

uma certa anomia que está a minar as relações humanas. A expressão “crise de valores”, contudo, é pouco 

rigorosa porque ambígua, pelo que se torna necessário esclarecer o que se pretende significar com o seu 

uso. O termo “crise de valores” pode querer significar a presença na sociedade de valores contraditórios e 

isso corresponde a uma experiência que o ser humano tem. 

Chegados aqui, importa levantar duas questões contemporâneas: Vivemos numa época de “crise de valores” 

ou época de “valores em crise”? No nosso entender, “crise de valores” significa que os valores morais estariam 

“doentes” e, portanto, estariam a correr o risco de extinção; remete-nos, pois à presença ou à ausência de 

legitimação moral. Enquanto, “valores em crise” significa que os valores morais não desapareceram, mas 

estariam dando novo rosto de si, a ter nova interpretação, isto é, faz-nos pensar num processo de 

transformação e não em ausência ou no seu progressivo desaparecimento. 

Por vezes, fala-se em crise de valores para significar a ausência de valores. Ora, a afirmação não tem 

correspondência na realidade. O ser humano não pode viver como ser humano, isto é, como ser racional, 

sem formular juízos de valor sobre tudo o que o rodeia e não há nenhuma comunidade humana sem valores. 

Se hoje se valoriza mais o que é jovem, belo e rico, isto não quer dizer ausência de valores, mas antes uma 

hierarquia de valores diferentes da hierarquia feita por outras gerações que valorizavam mais a experiência 

dos mais velhos e colocavam os valores religiosos à frente dos valores estéticos e económicos. 

Por conseguinte, todo o tempo histórico é simultaneamente um tempo de afirmação e de crise de valores. Há 

uma relação que se estabelece entre esses dois momentos de recusa e afirmação. Os valores afirmam-se 

dialeticamente. 

Alguns autores dedicados a analisar a chamada “pós-modernidade” ou “hipermodernidade”, diagnosticam 

mudanças na moralidade contemporânea. Porém, nem todos interpretam tal mudança como problema, ou 

pelo menos como problema grave, concretamente, Lipovetsky (1992), embora falando em “crepúsculo do 

dever” ou em “sociedade pós-moral”, defendendo que a moral não está morta, longe disso, mas sim em 

processo de mutação. 

Aceitando esse diagnóstico, estaríamos a assistir, presentemente, a um rearranjo moral, ao aparecimento de 

novas modalidades de relacionamento, à valorização de determinadas virtudes, a novas inquietações éticas, 

quais sejam, códigos de ética nas empresas, na administração pública, na política… e não a um retorno a 

uma condição pré-moral 

Efetivamente, existe hoje a acusação comum de que o nosso tempo não tem valores, ou que existe mesmo 

uma profunda crise. Nessa perspectiva, a nossa sociedade assemelhar-se-ia a um deserto de critérios e à 

uma selva de alternativas e opções. Ora, problemática da violência no seio dos jovens, da corrupção, da 

irresponsabilidade, da incivilidade, do bullying, da força do crime organizado, da constatação de que o ter 

tornou-se mais importante que o ser, a falta de referenciais éticos … parecem ser a prova de que a sociedade 

atual vive num colapso moral completo. 



A nossa sociedade está toda ela montada em torno de uma catastrófica interpretação do famoso “aproveita o 

dia” (carpe diem) de Horácio que precisa ser desmistificado. Com efeito, aquilo que para o poeta consistia 

num apelo à vida autêntica, num convite à capacidade para a realização dos nossos ideais, em súmula, na 

mensagem ética valorizada do investimento numa vida mais qualitativa e digna, numa vida boa em sentido 

pleno, tornou-se numa intensificação dos padrões quantitativos, homogeneizadores e mesuráveis da 

existência, ao ponto de muitos jovens afirmarem claramente: “vamos aproveitar o dia porque a vida é muito 

curta!”. Nada mais falso: Justamente porque a vida humana é inviolável que merece toda a sacralidade, 

admiração e respeito incondicional. Lembrando o estagirita Aristóteles, “uma andorinha não faz a primavera, 

e um só dia de sol também não; assim, também não é um só dia nem um curto intervalo de tempo que trazem 

a satisfação e a felicidade…” (Ética a Nicómaco) isto é, o prazer passa, ao passo que a felicidade permanece 

como um bem imperecível enquanto vivemos. Do exposto, fica cristalino que, o que vale atualmente não é o 

que torna as pessoas interiormente mais ricas, o que amplia o seu desempenho como cidadãos válidos, como 

interlocutores no diálogo social e afetivo. 

Mas, não haverá uma base sólida sobre a qual assente toda a construção a erguer? A resposta é SIM, 

porquanto educar significa erguer uma construção, ajudar a criança, o adolescente, o jovem, a construir a 

própria personalidade com a solidez que lhe permita enfrentar os embates que a vida lhe vai reservar. Perante 

uma juventude hedonista, consumista, permissivista e não envolvida nos assuntos da res pública, necessário 

se torna o reforço do ensino de valores no dia-a-dia das escolas por meio de disciplinas específicas, 

combatendo a ausência de referências que – é frequente dizer-se – parece ter-se abatido sobre as novas 

gerações. Para tanto, afigura-se com alguma pertinência a necessidade urgente de se promover uma 

educação para a vida pública, único meio para reconstruir a sociedade contemporânea em torno de um 

conjunto de valores que transmitam uma alma coletiva às novas gerações. 

Neste sentido, a escola deve promover práticas que esclareçam e facilitem as crianças, os adolescentes e 

adultos, no sentido de escolherem as virtudes cívicas por forma a se tornarem pessoas tolerantes e 

responsáveis. Mais do que isso: ensinar aos jovens de hoje que a vida se ganha com o trabalho, disciplina, 

esforço, dedicação, sacrifício, seriedade, honestidade…ou seja, temos que refletir sobre como a “política 

educacional de vida fácil para os jovens” tem contribuído para que tenhamos hoje uma geração sem conceito 

da realidade! Porquê? Porque prepara ou julga preparar a juventude para um mundo que não existe, um 

mundo meramente virtual. Assim, temos uma juventude a crescer sem raízes, dentro de um universo de 

fantasia e, mais tarde, ao deparar-se com a realidade bem madrasta, lá vem a frustração, o desânimo, etc. 

Cartesianamente falando, casa sobre areia, sem alicerces, à primeira ventania, vem o desmoronamento! É 

talvez por causa do primado desta perspectiva curricular que subsiste, no imaginário coletivo, a convicção da 

existência de um défice cívico entre as crianças e os jovens Cabo-verdianos. 

 
 

As Gerações Baby Boomer, X, Y e Z 
Origens e conflitos das diferentes gerações no contexto profissional 

O início das classificações 

Antigamente uma geração era definida a cada 25 anos, porém, nos dias de hoje, já não se espera 
mais um quarto de século para se instaurar uma nova classe genealógica. Atualmente os 
especialistas apontam que uma nova geração surge a cada 10 anos apenas. Nas empresas, isso 
implica em pessoas de diferentes idades e costumes vivendo em um mesmo ambiente de trabalho, 
trocando experiências e gerenciando conflitos em períodos cada vez menores. 

A geração Baby Boomer 

A Geração Baby Boomer surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, estas pessoas 
estão com mais de 45 anos e se caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável. No 



trabalho seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço, e preferem ser 
reconhecidas pela sua experiência à sua capacidade de inovação. 

O termo em inglês “Baby Boomer” pode ser traduzido livremente para o português como “explosão 
de bebês”, fenômeno social ocorrido nos Estados unidos no final da Segunda Guerra, ocasião em 
que os soldados voltaram para suas casas e conceberam filhos em uma mesma época. 
Os Boomers também são identificados como inventores da era “paz e amor”, pois tinham aversão 
aos conflitos armados. Preferiam a música, as artes e todas as outras formas de cultura como 
instrumentos para evolução humana do que as guerras. 

Nos dias de hoje os pertencentes à geração Baby Boomer, em sua maioria, ocupam os cargos de 
diretoria e gerência nas empresas. Por exercerem funções de chefia, e muitas vezes em nível 
estratégico, chocam-se diretamente contra as gerações mais jovens no que diz respeito aos seus 
ideais, o que ocasiona um contraste de comportamento e valores considerável, que já é apreciado 
com grande cuidado nos setores de recursos humanos e estratégico das organizações, que por sua 
vez tentam administrar positivamente os conflitos e reverter as diferenças em potenciais de 
atuação. 

A Geração X 

Enquanto a Geração Baby Boomer se apresenta como contemporânea ao nascimento da tecnologia 
a Geração X surge já fazendo uso dos recursos tecnológicos promovidos por sua geração precursora. 
Surgida em meados da década de 60 e estendendo-se até o final dos anos 1970, essa geração 
vivenciou no Brasil acontecimentos como as “Diretas Já” e o fim da ditadura. 

No meio profissional a Geração X é caracterizada atualmente por certas resistências em relação a 
tudo que é novo, além de apresentar insegurança em perder o emprego por pessoas mais novas e 
com mais energia. Estas formam a sucessora da Geração X: a Geração Y. 

A Geração Y 

Nasce então na década de 80 a Geração Y, que em pouco tempo de vida já presenciou os maiores 
avanços na tecnologia e diversas quebras de paradigma do mercado de trabalho. Por conseguinte, 
num ambiente tão inovador, a Geração Y se individualiza ao apresentar características como 
capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na internet, ler os 
e-mails, entre várias outras que, em tese, não atrapalham os seus afazeres profissionais. Essa 
geração também apresenta um desejo constante por novas experiências, o que no trabalho resulta 
em querer uma ascensão rápida, que a promova de cargos em períodos relativamente curtos e de 
maneira contínua. 

Os perfis da Geração X e Y são bastante diferentes quando colocados em comparação os seus 
comportamentos. Enquanto o X prefere tranquilidade o Y quer movimento; o Y deseja inovar a 
qualquer custo, já o X prefere a estabilidade e o equilíbrio. Tais contrastes apresentam uma 
dificuldade para as empresas que possuem colaboradores da Geração X subordinados a Geração Y. 
A maioria dos mais velhos não aceita com naturalidade um comando imposto por um mais novo, 
que por sua vez acha morosa demais as decisões dos mais velhos. 

Nos dias de hoje e em meio a tanta diferença de valores, para as organizações a preferência se dá 
pela capacidade de cada profissional e não mais pelo tempo de trabalho. Embora a experiência 
conte muito na tomada de decisão a competência de cada um em função da demanda por 



execuções mais rápidas torna-se o fator primordial para a contratação, delegação de funções e 
promoções dentro de uma empresa. 

A Geração Z 

Os jovens nascidos em meados dos anos noventa forma o conjunto da Geração Z. Estes ainda não 
estão inseridos no mercado de trabalho, mas já são motivo de reflexão por conta do seu 
comportamento individualista e de certa forma antissocial. 

A Geração Z é contemporânea a uma realidade conectada à Internet, em que os valores familiares, 
como sentar-se à mesa e conversar com os pais, não são tão expressivos quanto aos contatos 
virtuais estabelecidos pelos jovens na Web. Formada pelos que ainda não saíram da escola e ainda 
não decidiram a profissão a ser exercida no futuro a Geração Z também se destaca por sua 
excentricidade. 
Os jovens da Geração Z apresentam um perfil mais imediatista. Querem tudo para agora e não têm 
paciência com os mais velhos quando estes precisam de ajuda com algum equipamento eletrônico 
ou algum novo recurso da informática. Esse tipo de atitude sugere que tais jovens terão sérios 
problemas no mercado de trabalho, quando serão exigidas habilidades para se trabalhar em equipe. 
O trabalho coletivo demanda respeito e tolerância, virtudes em escassez nos jovens da Geração Z. 

Conclusão 
Independente da geração a que o profissional pertença, o objetivo principal de uma empresa é obter 
lucro. Para essa finalidade não existe uma receita absoluta, porém, para se estabelecer, ela exige 
um requisito básico dos colaboradores envolvidos, que é a capacidade de se trabalhar em equipe. 
Em qualquer que seja a organização multisetorial, nenhum profissional é dotado de todas as 
competências necessárias a todos os seus processos, desde o atendimento até a produção. A 
evolução profissional individual sempre depende do aprendizado, que por sua vez depende da troca 
de experiências. Essa troca só é possível de pessoa para pessoa e geralmente a faixa etária não é 
equivalente. 
Todas as gerações têm a ensinar umas às outras e feliz daquele que é capaz de ouvir corretamente 
e se impor corretamente. Mas o que é ser correto? O comportamento correto é aquele que visa o 
equilíbrio, sem excessos. Um profissional mais velho, mesmo tendendo naturalmente ao 
conservadorismo, precisa compreender que o mais novo possui os atributos da inovação, da 
energia, da motivação e da habilidade em lidar com o novo. Assim as gerações mais antigas 
dependem dessas características alheias para se renovarem diante de um novo cenário dos 
negócios. Hoje tudo está conectado e as tarefas a serem executadas pelas pessoas dependem dessa 
conexão. 
Já os mais novos, independente da sua competência e da sua aptidão para o exercício aprimorado 
de suas funções, precisam atingir o equilíbrio através da sobriedade dos mais velhos. As gerações 
mais antigas têm a capacidade bem definida de pensar estrategicamente, o que torna suas decisões 
estatisticamente mais acertadas. Enquanto o jovem pode inovar constantemente por meio das suas 
ideias os profissionais das gerações anteriores viabilizam a inovação sem os prejuízos que estas 
podem causar por não terem sido concebidas de maneira estratégica. 

Atualmente, muitos líderes das gerações Baby Boomer e X estão se tornando cada vez mais Y. Isso 
devido ao crescimento exponencial do volume de informações que devem ser consumidas diária e 
instantaneamente. Embora a maioria dos executivos tenham tido sua formação e inicio de carreira 
em uma época diferente da de hoje, eles começam a esboçar um novo perfil de comportamento 
diante de uma nova realidade: ou se envolvem ou serão envolvidos. 



Portanto, a empresa do futuro se apresentará como aquela que será capaz de conciliar diferentes 
gerações em um mesmo ambiente de trabalho, extraindo o que cada profissional tem de melhor e 
equilibrando os potenciais individuais em função do bem estar coletivo. 

Fonte: Jornal da Globo (matéria disponível em https://www.youtube.com/watch?v=I65De0L971w) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Jovens e a Igreja 
Nos dias atuais, os jovens cada vez mais têm buscado seu lugar na sociedade brasileira e se preocupado com questões 

políticas, com as questões sociais, com os direitos humanos e com outras questões que são de extrema relevância para o 

bem estar da sociedade. 

A juventude é uma fase de contestações e de buscas por referências. Na música “Ideologia” Cazuza expressa esse anseio 

dizendo “ideologia eu quero uma para viver” e ainda não muito adiante ele diz “meus heróis morreram de overdose”, o 

que revela a dificuldade deste mundo em responder a tais anseios. A igreja responde a esses anseios com a mensagem do 

Evangelho que por meio do reino de Deus busca estabelecer justiça e paz no mundo. Ela pode ser um espaço de 

acolhimento para a juventude, um local no qual os jovens possam ter seus sonhos, suas esperanças e objetivos 

resignificados a luz do Evangelho de Cristo. 

Os jovens devem ser incluídos na diversidade do corpo de Cristo, eles necessitam ser alimentados pela fé, pelo amor e 

pela esperança para poderem glorificar a Deus. E, para isso, é importante a igreja levar uma mensagem contextualiza com 

as temáticas e anseios da juventude atual sem perder de vista a identidade cristã. O que nem sempre acontece. 

Consequentemente podemos perceber que alguns jovens se afastam da igreja, apesar de crerem em Jesus, por não se 

identificarem com a igreja, uma vez que esta não está contextualizada. Assim, mesmo que não seja diretamente por 

responsabilidade da igreja que o afastamento aconteça, é responsabilidade da igreja lidar com essas questões. 

https://www.youtube.com/watch?v=I65De0L971w


Por outro lado, os jovens precisam entender que a vivência da fé se da no âmbito da comunidade, do corpo de Cristo. Os 

jovens devem acreditar na igreja pelo fato dela ser de Cristo e pelo fato de que é nela onde a obra do Espírito Santo se 

torna um evento. Eles necessitam compreender que a participação na pregação da palavra e na ministração dos 

sacramentos é fundamental para a fé. 

No livro “Simplesmente Cristão”, N. T. Wright diz que a igreja é “a família multiétnica prometida pelo Deus Criador a 

Abraão. Ela foi criada através de Jesus, o Messias de Israel, fortalecida pelo Espírito de Deus e chamada para levar a toda 

criação a boa nova de que a justiça de Deus nos resgatou”. Para ele, a igreja será marcada pela unidade e pela diversidade. 

Alister Mcgrath descreve em sua obra “Creio”, que a igreja é “composta de pessoas que foram chamadas do mundo para 

uma comunidade de fé”, “aqueles a quem Deus chamou das trevas para sua maravilhosa luz” (1Pe 2.9). A igreja é o corpo 

de pessoas que reconhece Jesus Cristo como sua cabeça (Cl 1.18). 

Não tem como viver a fé cristã sozinho. Como diz Alister Mcgrath “crer em Jesus Cristo é crer numa comunidade 

dinâmica que atravessa os séculos e pertencer a ela”. Ser cristãos é fazer parte dessa comunidade, desse povo de Deus. É 

importante que os jovens entendam que a igreja tem uma missão e que eles necessitam andar de acordo com ela. Como 

mostra N. T. Wright essa missão é anunciar ao mundo que Jesus é o senhor, para ele essas são as “boas novas” que, 

quando são anunciadas, transformam as pessoas e a sociedade. A missão é a razão de ser da igreja. 

Deus busca redimir o mundo, ele “amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, para que todo o que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16). Assim, os jovens e todos aqueles que pertencem à igreja, são chamados, aqui 

e agora, para serem agentes desse propósito divino, através do poder do Espírito Santo. Da mesma forma que o Pai enviou 

o Filho ao mundo, o Filho também nos envia (Jo 20.21) ao mundo para falar do amor restaurador de Deus. Só 

conseguiremos fazer isso se de fato tivermos nossas vidas restauradas por esse amor. 

• Frederico Soares é pastor, graduado em teologia pela FATE-BH, graduado e mestrando em filosofia pela Faculdade 

Jesuíta de Filosofia e Teologia e membro da Igreja esperança em Belo Horizonte. 

 
 
 
 
 

Papa aos jovens: "sois o rosto jovem da Igreja" 

O Papa Bento XVI chegou ao estádio do Pacaembu às 18h15 do dia 10/05 e deu a volta olímpica pela pista 

lateral cumprimentando a multidão que o aguardava. Animou os jovens a "viver com entusiasmo, com 

alegria, mas, sobretudo, com senso de responsabilidade". 

O discurso de Bento XVI na noite de quinta-feira, 10 de maio, foi entrecortado por gritos e aplausos dos quase 
quarenta mil jovens presentes no estádio do Pacaembu. 

O Papa refletiu sobre a passagem do Evangelho de São Mateus (19, 16-22) que trata de um jovem indagando 
a Jesus o que fazer para alcançar a vida eterna:"Jesus é o único capaz de nos dar uma resposta, porque é o 
único que nos pode garantir vida eterna. Por isso também é o único que consegue mostrar o sentido da 
vida presente e dar-lhe um conteúdo de plenitude". 

Para Bento XVI, a chave para entender a resposta de Cristo está na pergunta que dirige ao jovem rico: "por 
que me chamas bom?" Bento XVI afirma que, ainda que não possamos explicar inteiramente por que o jovem 
vê bondade em Cristo, reconhecer o bem demonstra capacidade de amar, e só quem ama pode conhecer 
Deus. "O jovem do Evangelho", diz o Papa, "teve uma percepção de Deus em Jesus Cristo". 



Porque só Deus é bom, o Santo Padre afirma que enxergar a bondade e a beleza presente em todas as 
criaturas e acontecimentos significa descobrir a presença de Deus em cada um deles. Mas, às vezes, não é 
fácil perceber o bem. Por isso, a Igreja presta-nos seu valioso auxílio, especialmente através da catequese. 

O Papa convocou os jovens para a grande missão de transformar o mundo. Animou-os a comprometer-se 
com este projeto nos seus diversos níveis: "a construção de uma sociedade mais justa e solidária, 
reconciliada e pacífica; a contenção da violência e as iniciativas que promovam a vida plena, a ordem 
democrática e o bem comum e, especialmente, aquelas que visem eliminar certas discriminações 
existentes nas sociedades latino-americanas". 

"VÓS, JOVENS, NÃO SOIS APENAS O FUTURO DA IGREJA E DA HUMANIDADE, COMO UMA ESPÉCIE DE FUGA 

DO PRESENTE. PELO CONTRÁRIO: VÓS SOIS O PRESENTE JOVEM DA IGREJA E DA HUMANIDADE. SOIS SEU 

ROSTO JOVEM." 

. 
Neste "convite à verdadeira revolução", deu especial ênfase à defesa do Matrimônio: "Procurai resistir com 
fortaleza às insídias do mal existente em muitos ambientes, que vos leva a uma vida dissoluta, 
paradoxalmente vazia, ao fazer perder o bem precioso da vossa liberdade e da vossa verdadeira 
felicidade". Falou com muita clareza sobre a virtude da castidade: "Deus vos chama a respeitar-vos também 
no namoro e no noivado, pois a vida conjugal que, por disposição divina, está destinada aos casados é 
somente fonte de felicidade e de paz na medida em que souberdes fazer da castidade, dentro e fora do 
matrimônio, um baluarte das vossas esperanças futuras". 

Bento XVI prosseguiu discursando sobre a importância de uma fé forte e generosa usando como contraponto 
o exemplo do jovem do Evangelho: "[ele] percebeu a riqueza de sua juventude. Foi até Jesus, o Bom Mestre, 
para buscar uma orientação. Mas na hora da grande opção não teve coragem de apostar tudo em Jesus 
Cristo. Consequentemente saiu dali triste e abatido. É o que acontece todas as vezes que nossas decisões 
fraquejam e se tornam mesquinhas e interesseiras." 

Para finalizar o discurso, o Papa falou sobre o papel dos jovens para a nova evangelização: "A Igreja precisa 
de vós, como jovens, para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo, que se desenha na comunidade 
cristã. Sem o rosto jovem a igreja se apresentaria desfigurada". 

Os jovens e a igreja católica 
 

Quando o ser humano conseguiu grande desenvolvimento nos vários setores da vida terrestre, poderia 

parecer que ele, em sua totalidade, voltaria seus ideais para as realidades materiais, esquecendo-se de 

Deus. Verifica-se, no entanto, que, justamente nesta época, mais do que nunca, há uma grande procura 

desse mesmo Deus, notadamente na juventude. Como exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, que 

está se realizando nestes dias em Madri, na Espanha, com a participação de mais de um milhão de 

jovens do mundo inteiro, dos quais mais de quinze mil brasileiros. 

 

Os jovens procuram conhecer melhor uma saída espiritual para suas dúvidas e ansiedades, buscando 

as Sagradas Escrituras, as religiões, a Igreja Católica. Os jovens sentem, em maior proporção, que 

sem Deus sua vida torna-se vazia e não corresponde à missão de deixar um mundo melhor para os 

pósteros. A juventude deseja participar da vida social, tendo um lugar ativo na sociedade. Não 

pretende ficar inerte. Quer ter responsabilidade. Não deseja apenas receber passivamente o fruto do 

trabalho alheio, mas quer dar do seu esforço, participando assim da sua própria formação. 

 

Os jovens querem ser “os primeiros e imediatos apóstolos da juventude”, como disse o Concílio 

Vaticano II no decreto sobre o trabalho dos leigos. Para isso, os jovens desejam saber da Igreja 

Católica o sentido e a finalidade da vida; o que é o bem e o pecado; donde provém o sofrimento e 



para que serve; qual o caminho para alcançar a verdadeira felicidade; o que é a morte e o juízo; qual 

o mistério que envolve nossa existência; e tudo isso com palavras simples e claras. Por isso, os agentes 

de pastoral que trabalham com os jovens devem ter claro essas tentativas de respostas 

A juventude anseia pela verdade e espera encontrá-la na Igreja, a quem pede que lhe ajude a resolver 

seus problemas, dando-lhe convicção naquilo que lhe ensina. Os jovens querem encontrar na Igreja a 

mãe que os anima, exorta e dirige, a fim de que possam levar a todos o amor e a coragem, provenientes 

do Evangelho de Jesus Cristo. Também nas celebrações da Igreja Católica, os jovens desejam 

participar ativamente, e com todo o coração, manifestando à sua maneira o seu louvor a Deus, mesmo 

se com muito barulho, mas carregados de alegria e esperança. 

 

A juventude é o tempo em que se faz os planos do futuro que, na medida da maior união com Deus, 

se tornam difíceis de desabá-los. Tal o valor da presença de Deus na juventude que sente mais 

necessidade das luzes e bênçãos do Pai, livrando-os das drogas, da promiscuidade, da falta de opção 

de estudo e de trabalho, do egoísmo e do individualismo. Compreender os jovens é missão de todos 

na Igreja Católica. Nossos Bispos, em Puebla, no México, em 1979, fizeram uma opção preferencial 

pelos jovens, que precisam ter vez e voz também dentro de nossas comunidades. 

 

 

Pe. Antônio Carlos D’Elboux - Pároco de Rafard 
 

 

 

 

 

 

 

O Papel dos Jovens na Igreja 

Vivemos em um mundo pós-moderno em que ser jovem é estar na “moda” (redes sociais, consumismos, 
individualismos, perda de valores). E isso, na visão de muitos, talvez não inclua a vida na Igreja, por exemplo. 
O que se percebe, cotidianamente, é que poucos são os jovens que encaram com naturalidade o 
compromisso com a fé, que mostram o rosto e afirmam “eu faço parte da Igreja Católica”. 
 

Mas, o que significa esse “fazer parte da Igreja” ou “ser Igreja’”? 

 

Segundo o Documento 85 da CNBB, “Jesus envia a Igreja ao mundo para dar continuidade à sua obra”. Com 
isso, pode-se afirmar que a Igreja é uma organização de pessoas que professam a mesma fé e assumem o 
projeto de Jesus Cristo para suas vidas. Ou seja, todos nós constituímos a Igreja, todo batizado é Igreja. 
 

Esta breve afirmação é importante para refletirmos qual o papel do jovem nela. São Francisco de Assis, há 
muitos anos, diante do Crucificado, ouviu do Senhor: “Francisco, vai e restaura a minha casa. Vês que ela está 
em ruínas!” (LM 2, 1). Sem pensar duas vezes, iniciou uma reforma nas estruturas físicas da igrejinha de São 
Damião. Com o tempo, percebeu que o desejo do Pai era de uma mudança estrutural, mudança de valores 
na Igreja da época. 



 

Sabe-se que a Igreja nos três primeiros séculos depois de Cristo possuía características de simplicidade, 
partilha, vida de oração, missão, entre outras, que Francisco buscou reavivar na Igreja de sua época. É 
possível, neste contexto, visualizar a grande missão que possuímos como cristãos: a de sermos 
evangelizadores e divulgadores do verdadeiro sentido que ela representa no mundo em que vivemos. 
 

O Documento 85 da CNBB traduz ainda que “a evangelização exige testemunho de vida, anúncio de Jesus 
Cristo e adesão a Ele, adesão à comunidade, participação na missão da Igreja e transformação da sociedade. 
Evangelizar implica, em primeiro lugar, proporcionar o anúncio querigmático da pessoa de Jesus Cristo. Em 
seguida, esta experiência deverá ser aprofundada em grupos de convivência que devem conduzir 
caqueticamente a uma maturidade na fé e prontidão para ser discípulo e protagonista na construção do 
Reino de Deus por toda a vida, buscando a transformação da sociedade”. 
 

De fato, a juventude necessita estar mais presente na Igreja, se sentir parte dela para então ser agente 
transformador. Porém, é importante salientar que, assim como São Francisco, para entender o papel 
evangelizador é preciso o encontro pessoal com Cristo, é preciso ser evangelizado. 
 

Além de se sentir Igreja, o jovem necessita assumir individualmente o seu papel evangelizador e 
transformador no meio em que está inserido, sem deixar de lado as características da juventude, do mundo 
dito pós-moderno. É possível, mesmo diante das muitas dificuldades e opções que o mundo nos apresenta, 
viver o Evangelho de um jeito jovem, buscando ser exemplo vivo dos valores cristãos. 
 

Sendo assim, neste ano da fé, é muito importante refletir a realidade da juventude e da Igreja. Se ambas são 
cúmplices, se nossos jovens são evangelizados e evangelizadores. Igreja e juventude necessitam caminhar 
em unidade, fazendo com que, através do comprometimento com nosso papel, consiga cada vez mais ter um 
rosto jovem, o qual traduza o desejo de Seu Criador, promovendo a paz e o bem. 
 

“A Igreja olha para si mesma nos jovens. Vocês, jovens, são a esperança da Igreja que, precisamente sob 
estes aspectos (paz no mundo e justiça dos homens), em vocês se vê a si mesma e a sua missão no mundo. 
O caminho da paz é o caminho dos jovens” (João Paulo II) 
 

 
Como ser um jovem cristão  
e fazer a diferença nessa geração? 
 
Não é de hoje que o mundo tem uma imagem ruim dos cristãos. Ser um jovem cristão não é fácil,temos 
que renunciar muitas coisas, que talvez, para os mais velhos seja muito fácil. É difícil dizer que é um 
cristão e agir como tal na escola ou em qualquer outro lugar. 
Mas como fazer a diferença no mundo? 
Muitas vezes somos criticados na escola ou no trabalho, nos chamam de careta e acham que todas as 
mulheres usam saias e cabelo comprido e os homens usam só calças. Ser cristão é muito mais que isso, 
ser cristão é ter fé que Jesus é o ÚNICO caminho para Deus, ser cristão é adorar e louvar ao Senhor Jesus 
aonde quer que você esteja. Quando falo em louvar não quero dizer que você precisa começar a cantar 
alto hinos de louvor na frente de todos. Jesus deve estar sempre em nossa mente, devemos sempre 
estar louvando ele em nossa mente, orando a ele, pedindo para que ele nos guarde e nos proteja, 
agradecendo a ele por tudo o que ele tem nos proporcionado, e claro, louvá-lo, dizendo que somente 
ele é Senhor. 
Também estamos glorificando Jesus com o nosso modo de falar (“Use palavras certas, para que ninguém 
possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mau a dizer a nosso 



respeito”     Tito 2:8) ; no modo de agir e como tratamos as pessoas (“E vocês, jovens, sejam obedientes 
aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas 
dizem: “Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes!”       1 Pedro 5:5 ) ; temos que ser 
exemplo em tudo. 
Os nossos colegas da escola ou do trabalho não sabem como é sentir a verdadeira presença de Deus. 
Devemos ser sempre tementes a Deus , mas muitas vezes vamos ser criticados, pessoas irão dizer 
blasfêmias e profanaram, mas nosso Deus está conosco. 
“Meu filho, tema a Deus, o SENHOR, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se 
revoltam contra eles,…”   
Provérbios 24:21. 
Arrume amigos cristãos, esteja com eles, ore com eles, louve ao Senhor com eles e se alegre com eles. 
Mas não se esqueça que ainda há pessoas no mundo que precisam conhecer o amor de Jesus, que 
precisavam experimentar esse amor incondicional ,mas para que eles conheçam esse amor é nosso 
dever sair de nossas casas e fazer trabalhos missionários ( que será o assunto do próximo post). 
Não se envolva com o mundo, não se deixe influenciar pelo mundo, ao contrário, influencie o mundo. 
As pessoas não sabem que nós, jovens cristãos, também nos divertimos e rimos muito, mas nunca 
esquecemos que temos que obedecer a Deus, para se divertir não é preciso de drogas, álcool ou 
promiscuidade. 
Faça a diferença, seja a diferença, deixe a luz do Senhor brilhar sobre ti. 
“Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo 
uma vida prudente, correta e dedicada a Deus,…”     Tito 2:12. 

 

Cinco Passos para Fazer a Diferença 
 
Se você quiser restruturar sua vida, você precisa começar a partir do livro de Gênesis, não apenas o livro dos 
começos, mas também o livro da ordem ou organização geral de todas as coisas. A dor é uma manifestação da 
desordem. A Bíblia, no início do capítulo 1 trata de caos, no verso 2 lemos que: “a terra era sem forma e vazia; 
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas”. 
No verso 3 lemos: “..foi a tarde e a manhã; esse foi o primeiro dia”. Talvez você já tenha se perguntado muitas 
vezes, porque a bíblia trata de tarde e manhã e não manhã e tarde que seria o lógico, pois o dia começa pela 
manhã e não pela tarde. Isto para os desorientados críticos da bíblia é um prato cheio já no primeiro livro, mas 
guarde este ensinamento para você, para assim saber como responder quando lhes perguntarem acerca de vossa 

fé. Leia1Pe 3.15 . O termo tarde significa desordem e manhã significa ordem. 
Ao encontrar nosso planeta em total trevas (desordem), Deus então determina em seu coração que Ele iria fazer 
a diferença no meio do caos. 
 

1. Para Fazer a Diferença Você Precisa de Determinação.  
“E disse Deus”. 
 
À semelhança de Deus você só está comprometido com o que você declara ou diz, com aquilo que você confessa. 
Para receber a Cristo você precisa crer em seu coração, mas confessar com sua boca. 
“Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo”. Rm 10.9  
Deus não nos colocou neste mundo apenas para passarmos tempo, ou para nascer, crescer produzir frutos e 
morrer como vegetais ou animais irracionais. Deus não nos chamou para sermos consumidores de recursos 
naturais, somente para consumir oxigênio. Deus nos colocou neste mundo para fazermos a diferença, para 
crescer, multiplicar e encher a terra, e dominar sobre ela. 
Determine em seu coração, e declare com sua boca que você fará a diferença, então suas possibilidades de 
realmente fazer a diferença serão maiores. Portanto, declare agora mesmo no seu coração: Eu farei a diferença!!! 

http://biblia.com/bible/esv/1%20Pet%203.15
http://biblia.com/bible/esv/Rom%2010.9
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:1Pet3.15|res=LLS:ESV
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Rom10.9|res=LLS:ESV


 
2. Para fazer a Diferença Você Precisa Fazer Bom Uso do Seu Tempo 
Abra sua bíblia em Gn 5.21-31 . Leia com bastante atenção. Não gostaria que você visse estes versículos apenas 
como uma porção genealógica. A genealogia é uma ciência de raiz histórica, que estuda a evolução e disseminação 
das famílias e respectivos sobrenomes. É também conhecida como “Ciência da História da Família” pois tem como 
objetivo desvendar as orígens das pessoas e famílias por intermédio do levantamento sistemático de seus 
antepassados, locais onde nasceram e viveram, e seus relacionamentos interfamiliares. Tal levantamento pode 
ser estendido aos descendentes de uma determinada figura histórica o que também se engloba no âmbito do 
estudo dessa ciência. 
Ao se mencionar nas escrituras sagradas a genealogia, os autores sempre tiveram o propósito de destacar as 
personalidades e seus papéis no plano geral da salvação, além de suas raízes familiares. 
Enoque, Matusalém e Noé e o uso do seu tempo – Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. Somente duas 
pessoas na bíblia não viram a morte, Elias e Enoque. Para os estudiosos das genealogias bíblicas, Enoque teve uma 
vida relativamente curta para seu tempo. Enoque teve uma vida maravilhosa, andando com Deus. Em Hb 
11.5 lemos: 
“Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o trasladara; pois antes da 
sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus”. 
Será que você poderia se imaginar andando com Deus e agradando-o por 365 anos? Se ao menos pudéssemos 
agradá-lo por um ano inteiro já seria maravilhoso.  Pois eu creio que a vida de Enoque foi maravilhosa. Seu 
testemunho tem influenciado muitas pessoas a buscarem uma vida com Deus. Enoque fez a diferença neste 
mundo, mostrando em seu viver que é possível para o homem viver agradando a Deus, e deixou sua marca para 
sempre como um homem que andava com Deus. 
Como resultado deste andar com Deus, ele também gerou a Matusalém, o qual viveu 969 anos e morreu. O que 
Matusalém fez de sua vida durante todo aquele tempo? Viveu 969 anos e o que foi feito de tanto tempo? Não há 
nenhum outro registro bíblico de que Matusalém teria feito algo mais, além de gerar filhos e filhas e morrer. Deus 
não nos fez somente para ocuparmos tempo e espaço nesta vida e sim para fazer a diferença. 
Noé por sua vez teve uma vida de íntima e profunda comunhão com Deus. E como fruto desta comunhão Deus 
lhe concedeu a oportunidade de influenciar, não somente a vida de sua família, mas se tornou o responsável para 
a preservação da humanidade.  Nossa preservação, de acordo com a Bíblia, só foi possível por causa da diferença 
que Noé fez enquanto em vida. Talvez você não tenha como dimensionar o poder ou a influência de sua relação 
com Deus, nem mesmo sequer imaginar o que isto pode representar para as outras pessoas. 
Pergunte para si mesmo: O que eu fiz nos últimos 5 anos de minha vida que tenha feito a diferença na vida de 
alguém? Você nunca esquece as pessoas que fizeram a diferença na sua vida. Quem não consegue lembrar aquela 
professora, aquele amigo, ou mesmo aquele estranho que se aproximou anonimamente e fez a diferença na sua 
vida? 
Se eu citar uns nomes aqui para vocês, certamente me dirão que nunca ouviram falar deles. Sabem porquê? 
Porque passaram seu tempo aqui sem fazer a menor diferença. Despercebidos, não construíram nada, nome, 
reputação, não fizeram nenhuma diferença. Não influenciaram ninguém, não inspiraram ninguém, não fizeram a 
diferença. 
Você possui o mesmo tempo de vida que Enoque, Noé e Matusalém possuíam, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
Talvez o que você não tem é todo o tempo que eles tiveram, portanto não desperdice uma só oportunidade de 
fazer a diferença e marcar positivamente uma vida. Um sorriso é um bom começo. 

 
3. Para Fazer a Diferença Você Precisa Marcar Positivamente as Pessoas 
 
Você pode ser marcado pelo passado ou ser marcado pelo futuro. Esqueça as marcas no passado, não importa no 
que você se meteu, que tipo que marcas você traz na sua mente ou até no corpo que lhe fazem lamentar seu 
passado, e comece a fazer marcas para o futuro. Marcas que mostrarão ao mundo que você fez a diferença de 
forma positiva na vida das pessoas. Comece a trabalhar no seu futuro. Como você gostaria de ser lembrado. Como 
as pessoas irão se referir a você de agora em diante. Faça a diferença. Declare para si mesmo: Eu vou fazer a 
diferença! Farei melhor uso do meu tempo para fazer a diferença na vida das pessoas! 
Você não deve seguir o padrão de Matusalém, viver e morrer e não deixar nenhuma marca para as gerações 
futuras. Ninguém prega sobre Matusalém, pois não há nenhuma lição importante nele a não ser que ele teve todo 
o tempo da vida para não fazer nenhuma diferença. Mas siga o padrão de Enoque, que andando e agradando a 
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Deus fez a diferença, inspirando todos que ouvem falar dele, despertando o desejo de andar com Deus, de agradar 
a Deus, e fazer a diferença. 
Em Lc 6.32 Jesus declara: “Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam 
aos que os amam”. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles deveriam fazer a diferença. Nos versos 
anteriores Jesus afirmou: 
“Mas a vós que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, 
e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a 
capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não lho reclames”. 
Embora o mundo mostre evolução e desenvolvimento, toda essa geração de pessoas mórbidas e sem nenhum 
senso de propósito, caminham como verdadeiros zumbis, cujas faces refletem uma grande decepção e amargo 
desespero. Há uma geração de frenéticos agressivos em cada pé quadrado neste país. E muitos irmãos em Cristo, 
tem demostrado uma irritação semelhante, as vezes até pior que os que ainda não conheceram o Evangelho. 
Andam por aí carrancudos, sempre de mau humor, outros instáveis, nunca se sabe se estão felizes ou tristes, de 
bem ou de mau com a vida. São agressivos, e temidos, ao se aproximarem desfazem qualquer círculo de amizades. 
Já presenciei cenas incríveis em que alguns estão em uma roda de conversas agradáveis, quase sempre acontece 
durante festas da igreja, em que os irmãos estão, embora cansados, mas fazendo o melhor que sabem para que 
tudo der certo e todos sejam servidos ou assistidos. E ai chega aquele ou aquela irmã, e então, toda alegria vai 
embora, todo mundo começa a se sentir mau, outros choram, são simplesmente agredidos, e saem tristes do 
ambiente. São verdadeiros “estragadores de prazer”. São tão influentes que até o apóstolo Paulo sofreu por causa 
deles. Veja o que Paulo escreveu aos Fp 3.17-18: 
“Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós; porque 
muitos hão, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo”. 

 
4. Para Fazer a Diferença Você Precisa Ser um Pacificador 
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. Hb 12.14  
 

Jesus declarou: “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”. Mt 5.9 . Nossa 
missão como pessoas sóbrias, que desejam realmente produzir transformação nas vidas das pessoas, quer em 
nossas casas, vizinhança, clube, associação, igreja ou no trabalho, é de promover a paz entre as pessoas. Em At 
2.46 lemos: “E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e 
singeleza de coração”. 
Um mundo de intrigas é o normal em nossa sociedade de competições cada vez mais desleais. A desonestidade 
entre as pessoas é a razão número um para as intrigas e até para as guerras. Esse clima de desarmonia entre os 
serem humanos grita por um exemplo de de paz que possa realmente fazer alguma diferença entre os homens. 
Viver em paz é viver diferente, promover a paz fará uma grande diferença. Declare para si mesmo: Eu vou fazer a 
diferença! Farei melhor uso do meu tempo para fazer a diferença na vida das pessoas, e para isso promoverei a 
paz entre as pessoas! 

 
5. Para Fazer a Diferença Você Precisa Ser Uma Pessoa Ardente, Alegre. 
Demostre a verdadeira vida que é Cristo. Tenha um propósito firme. Demostre verdadeiro amor, faça a diferença. 
Está na hora de você fazer a diferença. 
 
Siga o padrão de Paulo, quando escrevendo aos Gálatas 6.17 “Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em 
meu corpo as marcas de Jesus”. Na bíblia amplificada lemos assim:marcas de Jesus (as feridas, cicatrizes, e outras 
evidências externas da perseguição, as quais testificam de seu domínio ou posse de mim). 
Mostre as marcas de Jesus com entusiasmo, alegria, tenha o reino de Deus em seu dia-a-dia. Uma paixão pelas 
almas perdidas, um amor extremo pelo pecador, olhando os malfeitores como vítimas do domínio satânico, e 
portanto buscando um meio de, com amor, alcançá-los para Cristo. Na carta de Judas nos versos 22-25 lemos: 
“E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo; e de outros tende misericórdia 
com temor, abominação até a túnica manchada pela carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de 
tropeçar, e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo 
nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todo o sempre. 
Amém”. 

Em Rm 14.17  lemos: “porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, e na 
alegria no Espírito Santo”. Em Ef 4.2 lemos: “com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-
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vos uns aos outros em amor”. Em At 13.52 “Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito 

Santo”. Em Rm 15.13  lemos: “Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que 
abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo”. E no verso 32 Paulo declara: “a fim de que, pela vontade de 
Deus, eu chegue até vós com ALEGRIA, e possa entre vós recobrar as forças”. 
Faça a diferença amando e tratando seu irmão com paciência, tolerância e desejo ardente de vê-lo crescer em 
Cristo, para que ele também seja fortalecido, e faça a diferença. 
Declare para si mesmo: Eu vou fazer a diferença! Farei melhor uso do meu tempo para fazer a diferença na vida 
das pessoas, e para isso promoverei a paz entre as pessoas, para que neste ambiente de paz as pessoas possam 
ser alegres, ardentes e tenham uma razão a mais para viver, FAZER A DIFERENÇA! 
Edivaldo Fontes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ousadia dos jovens para construir o novo 
 

Priscila Casale, União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES), São Paulo. 

 

Mais uma vez a juventude é destacada como tema da Campanha da Fraternidade, como já havia sido 

em 1992. Desde aquela Campanha, talvez o que mais chame a atenção é a diversidade de jovens ou 

dos diferentes modos de ser jovem na contemporaneidade. Mas, se no início dos anos 1990, os “caras 

pintadas” saíam às ruas para se manifestar por ética e justiça na política, hoje a compreensão da 

juventude como sujeito de direitos é uma realidade que se afirma. 

 

 Quais são as principais características dos jovens? 

As características da juventude sempre foram, e continuam sendo, de transformar, de fazer revolução, 

de apresentar novas opiniões e, em especial, de se mobilizar e mobilizar todo o povo em torno de uma 

causa. Primeiro, por uma característica quase que fisiológica, o jovem vive um período bastante 

complicado da vida. É um momento em que começamos a ter as nossas primeiras experiências. Há o 

conflito da transição da infância para a vida adulta, é quando nos deparamos com os nossos principais 
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desafios; quando começamos a ter uma relação mais profunda com o mundo. É o momento em que 

conseguimos aprofundar nossa relação com o mundo e entender quem somos, quais são os nossos 

passos e qual é o nosso dever. 

 

 Quais são as principais dificuldades e os desafios da juventude? 

Por conta das características da juventude, é um período da vida bastante complicado, mas também 

maravilhoso: é quando começamos a contraditar a ordem das coisas, das regras da sociedade. Eu 

acredito que para o desenvolvimento do indivíduo na sua plenitude, e para o mundo, para os desafios 

que o mundo tem, para a história da humanidade como um todo, a juventude cumpre um papel 

fundamental. Quanto aos problemas que a juventude sofre, acho que são os mesmos que a sociedade 

no geral sofre. Porém acredito que na juventude os problemas têm mais peso. Infelizmente, por exemplo, 

o jovem ainda tem mais dificuldade de conseguir trabalho decente, em especial quando se trata de uma 

jovem mulher ou de um jovem negro, um jovem da periferia. 

 O que mudou no Brasil em relação aos direitos e às políticas públicas para os jovens? 

Se a pessoa idosa, a criança e o adolescente têm os seus direitos, agora estamos reconhecendo que a 

juventude é também um ser de direitos e tem que buscar esses direitos. E são direitos com a finalidade 

de que a juventude consiga sua autonomia, sua emancipação, que ela não fique sempre dependente de 

uma ação tutelada do Estado, mas que consiga vivenciar plenamente sua condição juvenil e se colocar 

no mundo. Além disso, avançamos no que se refere às políticas públicas para a juventude. Desde as 

conferências livres, nos estados e municípios, foi oportunizado à juventude falar, mandar seus relatórios 

e opinar na construção dessas políticas públicas. Nisso há um avanço muito grande de incluir o jovem, 

porque ouvimos o jovem, sabendo o que ele quer. 

 

 O que representa a educação para os jovens? 

A educação é a bandeira central da juventude. Sempre foi. Desde o Ensino Fundamental, o acesso à 

universidade, até a conclusão do Ensino Superior. No Brasil, hoje, vemos avanços consideráveis, mas 

infelizmente a educação no nosso país ainda não corresponde às necessidades que tem a juventude e 

muito menos às necessidades que tem o Brasil. A juventude, nesse contexto todo, sofre bastante. Mas 

acredito que, mobilizada como está e participando das conferências em todos em níveis, podemos dar 

passos largos para que a juventude tenha mais direitos e participe do desenvolvimento do país. Este 

inclusive foi o lema da Conferência Nacional de Juventude, realizada em dezembro de 2011. Acredito 

que não tem como conquistar direitos se não for a partir do desenvolvimento do país. 

 

 O que ainda falta na educação brasileira? 

Por um lado, foi universalizado o acesso nos primeiros níveis da educação. Não vemos problemas de 

vagas. Mas existe o problema de acesso a uma educação pública de qualidade, porque não existe. São 

raras as exceções. Os institutos federais de educação e as escolas privadas desenvolvem a educação 

para o indivíduo de fato como deve ser, com uma estrutura adequada, com biblioteca, laboratório, 

levando em consideração os avanços tecnológicos, com computador, enfim, com tudo que precisamos 

para nos relacionarmos com o mundo e o que precisamos de fato para aprender. Até porque na escola 

não é só a nossa vida acadêmica que está em questão, mas é a nossa formação enquanto cidadãos. 

Passamos muitos anos da nossa vida dentro da escola. É onde aprendemos a respeitar o nosso próximo, 

a nos relacionar com o outro, enfim, onde a gente cresce e se desenvolve! A família cumpre um papel 

muito importante, mas a escola é fundamental. 

 

 Então a escola não atende às necessidades dos jovens? 



Penso que a escola não atende às necessidades do processo acadêmico, que é ensinar o estudante de 

verdade, de ele sair do terceiro ano do Ensino Médio mais bem preparado. E também não atende às 

outras necessidades. Vemos a imprensa noticiando crimes cometidos nas escolas, como tráfico de 

drogas e a violência. O espaço da escola não deve abrigar esse tipo de coisa. Precisa ser completamente 

diferente. Se a educação não cumpre o papel que precisa cumprir, é óbvio que deixa espaço para que 

aconteçam essas outras coisas que não deveriam acontecer nas escolas. Então é necessário 

investimento em educação e é necessário que a educação cumpra de fato o papel, que é de dar a 

possibilidade para que a gente cresça, se desenvolva. O ensino básico deve ser a porta de entrada para 

o mundo do trabalho e, em especial, para o acesso à universidade. Não dá para as coisas continuarem 

desse jeito. O espaço que existe entre o ensino básico e a universidade é um abismo enorme. No Brasil, 

os estudantes, hoje, concluem o terceiro ano sem condições. Existem casos, inclusive, de estudantes 

concluírem o terceiro ano do Ensino Médio sem saber ler e escrever. Dados recentes do Ministério da 

Educação relatam que mais de 50% deles ficam abaixo da nota mínima, por exemplo, em Matemática. 

Mas a juventude está disposta a lutar, a somar forças junto ao poder público para mudar essa situação. 

 

 Que importância têm os jovens para a sociedade? 

Na história do nosso país, a juventude sempre foi protagonista dos movimentos que lutaram para 

conquistar alguma coisa. Não só para a juventude, mas para o povo brasileiro como um todo. Alguns 

exemplos disso são o direito à exploração do petróleo no nosso país, o papel que cumpriu para a 

redemocratização do Brasil na época da ditadura militar, o voto direto, o impeachment de um presidente 

da República corrupto, as lutas recentes contra as privatizações do governo Fernando Henrique, a luta 

pelo acesso à universidade. Como fruto dessas lutas conquistamos o Prouni, o Reuni etc. Então, 

concretamente no Brasil, a juventude cumpre um papel fundamental e tem se mobilizado bastante 

através das entidades estudantis, a UNE, a UBES e todas as outras entidades dos municípios, dos 

estados. Nos últimos anos, cumpriram um papel muito importante, especificamente em relação a essa 

questão da educação. 

 

 E quais são as perspectivas para o futuro? 

A luta ainda é ferrenha para que a gente consiga as conquistas em todas as instâncias, municípios, 

estados e no Brasil. Temos que garantir mais investimento e, a partir daí, contribuir para melhorar todo 

o processo pedagógico, o currículo e o que a escola deve ser. Concretamente, a juventude tem se 

mobilizado, em especial pelas entidades estudantis. Mas há também jovens participando ativamente em 

partidos políticos. É muito importante a juventude se envolver, tomar partido sobre as questões da 

sociedade. A Conferência Nacional de Juventude é o ponto de encontro de todas essas lutas da 

juventude em todo o país. Além do resultado concreto, o que mobilizou de jovens desde as conferências 

municipais foi muito expressivo. No município de São Paulo, por exemplo, existe a demanda do 

transporte. É um assunto que se debate numa conferência e a juventude vai se reunindo através de suas 

organizações para concretizar essa demanda. Assim, outras necessidades são levantadas em cada 

recanto do país. Outro exemplo é o Estatuto da Juventude, que aponta e garante direitos e conquistas 

para toda a juventude brasileira. E foi um debate que surgiu a partir da organização dos jovens 

brasileiros. 

 

 



Jovem, esperança e compromisso 

A participação da juventude, especialmente neste século 21, se faz importante pelas novas tendências 

que o mundo apresenta: as grandes transformações, as questões ambientais, as dificuldades do planeta 

com a economia. E isso traz muitas consequências para os jovens. Por isso, a juventude precisa lutar, 

porque só ela pode transformar esse tempo novo que se apresenta; a juventude precisa assumir o 

protagonismo desse século 21 e transformar a sociedade para que possamos responder às novas 

questões. 

 

É uma juventude que tem sede de um país mais justo, do fim da corrupção, sede de um meio ambiente 

mais bem cuidado. Ao mesmo tempo, é uma juventude que não tem voz, que não tem uma formação 

política, como outras gerações tiveram. Mas é uma juventude sedenta e que busca a todo momento 

encontrar um espaço para poder transformar, ainda que isso seja muito difícil. 

As escolhas principais da juventude devem ser com relação à vida, à defesa da vida. Eu, como jovem 

cristão e participante da Pastoral da Juventude, acredito que a proposta de Jesus é uma proposta de 

vida. Mas, independentemente do credo, da religião, essa proposta em defesa da vida, em defesa dos 

direitos humanos é a proposta central de uma juventude participante e ativa, que transforma a história. 

Acho que a grande dificuldade de ser jovem hoje é um sistema econômico cada vez mais opressor, que 

não prioriza a democracia. E essas dificuldades são diferentes em cada lugar. Mas a grande dificuldade 

é exatamente a desigualdade, a pobreza, que não conseguimos resolver. A fome, a violência e, 

especialmente hoje, a questão das drogas, que tem destruído muitos sonhos da juventude por ausência 

do Estado, de políticas públicas. 

 

Por outro lado, a grande riqueza de ser jovem é a esperança. O jovem tem esperança, tem compromisso, 

e o jovem quer transformar a sociedade. Mesmo que não tenhamos muitos resultados, temos jovens 

que gritam. E hoje é especialmente nas redes sociais onde essa juventude tem mostrado a cara com 

mais ênfase. Mesmo que os grandes meios sejam tão restritos a pequenos grupos, as redes sociais 

aparecem como um meio que o jovem usa para mostrar sua voz, sua riqueza, sua diversidade cultural. 

 
 
 

Espiritualidade da Juventude Vicentina  
no Mundo de Hoje 

 
“O Movimento de Juventude da Sociedade de São Vicente de Paulo, nasceu no Brasil, por ocasião 
da Assembléia Vicentina Pan-Americana, realizada em São Paulo nos dias 25 a 29 de janeiro de 1966 
e entre outros temas, discutiu-se nessa Assembléia a inserção da Sociedade de São Vicente de Paulo 
na Juventude. Foram tomadas várias resoluções de incentivo aos jovens, entre as quais, a criação 
das Comissões de Jovens”. Diz ainda o Documento que “ao lançarmos nosso olhar sobre o mundo 
de hoje, veremos uma juventude confusa na escolha dos caminhos a seguir. Na verdade, são tantos 
os problemas que ela enfrenta: tóxicos, desemprego, influências dos meios de comunicação, 
pluralismo ideológico da fé, etc, que os mais afoitos não hesitariam em catalogar essa geração como 
juventude perdida. Mas, se o nosso olhar for um olhar de fé, não deixaremos de perceber que por 



trás de toda incerteza age o Espírito do Senhor. Que os problemas da juventude refletem, acima de 
tudo, uma sede do infinito. A juventude é movida por uma procura, consciente ou não, de Deus ”. 
 
Quais são os objetivos e a razão do agir da Juventude Vicentina?  
Como ser um jovem vicentino?  
O que priorizar? 
Quais os métodos adequados para o encantamento na espiritualidade vicentina assumida 
concretamente pela Juventude? 
 
1. Buscar o novo: anseios da Juventude Vicentina 
 
Não há nada de novo em dizer que em qualquer época se pode ser vicentino. O ser vicentino é, em 
essência e conteúdo, uma maneira de olhar o mundo e a vida a partir dos Pobres. É fazer 
enfrentamento às realidades e desafios sociais tendo novas atitudes e novos métodos. É estar 
aberto a novos paradigmas deixando de lado costumes e normas do passado; é abrir-se para novas 
perspectivas. 
 
Ao se tratar da juventude vicentina nos dias de hoje, se faz necessário e urgente atualizar a maneira 
de ser fiel à mensagem de Vicente de Paulo e de Frederico Ozanam tendo em vista um compromisso 
real e dinâmico frente aos inúmeros desafios internos e externos.  
 
Quando falamos de desafios internos, nos referimos à tendência de reduzir o compromisso religioso 
e cristão ao mero “bem-estar espiritual” pessoal, sem olhar ao redor, fazendo da prática religiosa 
mera compensação das necessidades individuais. Esse aspecto, sem dúvida, foi radicalmente 
rejeitado tanto por Vicente de Paulo quanto para Frederico Ozanam.  
 
Os desafios externos são aqueles ocasionados pelo modelo sócio-político-social dentro do sistema 
neoliberal de economia. Vivemos num mundo de exclusão de todas as categorias sociais; e, a 
categoria mais vulnerável na sociedade atual é a juventude.  
 
O mundo da Espiritualidade da Juventude Vicentina é paradoxal: há o desafio em buscar a interação 
entre aquilo que é permanente, estático e eterno e por outro lado, o desafio em buscar aquilo que 
é novo, dinâmico e às vezes, aquilo que é urgente. Muitas pessoas, ao misturarem as duas coisas, 
não avançam, ficam estagnadas no tempo, num mundo de mudanças estruturais e com velocidade 
jamais vista na história da humanidade.  
 
Neste mundo que está em constante transformação, sabemos melhor do que nunca que ele está 
dividido em duas grandes partes: o mundo dos ricos que representa 17% da população mundial e o 
mundo dos Pobres onde vivem os 83% das pessoas.  
 
Um grande desafio que se impõe é saber como privilegiar a grande maioria esquecida e abandonada 
e como cada um pode assumir o seu papel de protagonista nesse compromisso. Como comunicar-
se com esse mundo desigual onde, a própria comunicação se torna altamente desigual? 
 
Falando de comunicação, 95% das informações que se geram nos meios de comunicação a nível 
mundial, falam apenas dessa minoria rica que são os 17% da população; as notícias dão informações 
sobre pessoas, situações e lugares onde essas pessoas privilegiadas se encontram. 
  
Parafraseando Vicente de Paulo, é preciso “virar a medalha”. A comunicação dentro da ótica 



vicentina deve privilegiar o fluxo de informação para a situação de miserabilidade em que vivem a 
grande maioria das pessoas, os 83% da população. 
 
O paradoxo da espiritualidade da juventude vicentina reside em inverter essa situação com um 
“olhar vicentino” fazendo da comunicação uma ferramenta profética de transformação daquilo que 
é velho e obsoleto para que, com a implantação de um novo modelo, possa abrir-se à dinâmica da 
escuta do “deixar falar” os Pobres para que eles possam expressar seu grito de dor e de sofrimento. 
  
A voz dos Pobres está sendo sufocada apesar da evolução na comunicação. Basta apenas um dia de 
hoje para que sejam realizadas tantas chamadas de telefone como as feitas ao longo de todo o ano 
de 1983; mas isso não evita que metade da população mundial não conheça um telefone. Só pensar 
que na Ilha de Manhattan – um distrito de Nova Iorque, nos EUA, há tantos computadores e 
telefones como em todo o continente africano... Como conviver e ter uma espiritualidade vicentina, 
tendo o Pobre como foco do trabalho e a Caridade como essência, nesse mundo tão veloz e 
desigual? 
 
2. Ser jovem, leigo, cristão e vicentino hoje 
 
Pode-se ser cristão em qualquer época. Tertuliano, primeiro escritor cristão de língua latina, e padre 
da Igreja, descreve que os cristãos de então viviam como os demais homens e mulheres, mas com 
um espírito novo: não com o espírito egocêntrico do mundo pagão, mas o aberto aos outros a partir 
da dinâmica da mensagem de Jesus Cristo. 
 
Esse “espírito novo” ao qual somos interpelados dentro da espiritualidade vicentina, tem a sua 
identidade própria no seio da Igreja. Essa espiritualidade privilegia: 
 
a. Seguimento dos passos de Jesus de Nazaré 
 
A espiritualidade da juventude vicentina é fundamentada no seguimento de Jesus Cristo 
Evangelizador e Servidor dos Pobres. Dizia São Vicente de Paulo: “Cristo mesmo quis nascer Pobre, 
quis receber os Pobres em sua companhia, servi-los, pôr-se no lugar deles chegando a dizer que o 
bem e o mal que fazemos aos Pobres serão considerados como ato feito à sua divina pessoa... Servir 
bem aos Pobres é servir a Ele ”.  
À luz da fé, vicentinos e vicentinas, descobrem que os Pobres, antes de serem destinatários de seus 
serviços, são eles a presença do Cristo evangelizador e servidor dos Pobres. Foi o mesmo Jesus Cristo 
quem disse: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção, para 
anunciar o Evangelho aos Pobres: enviou-me para proclamar a libertação aos presos e, aos cegos, a 
recuperação da vista; para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do 
Senhor ”. 
 
b. Vicente de Paulo e Frederico Ozanam como modelo na prática quotidiana de justiça social 
 
Sabemos que estamos muito longe de ter um tipo de sociedade na qual todos comam três vezes 
por dia, que é o mínimo que se pode pedir a uma sociedade para poder ser considerada justa. Isto 
deve ser uma preocupação essencial do mundo vicentino. 
 
Nesse sentido, na busca do “novo”, é importante trabalhar em duas frentes prioritárias para que o 
compromisso evangélico seja assumido: 
 



1. Lutar contra a aporofobia 
 
“A raiz da palavra "aporo"- significa "pobre", o que não tem fortuna, o que vive excluído, e que em 
algumas ocasiões nem sequer é visto pelos seus semelhantes. As fobias consistem num afastamento 
insuperável que sentimos por algo. Seria a rejeição preconceituosa ou ideológica que se tem dos 
Pobres e que perpassa na sociedade de hoje ”. Assim, "aporofobia” é o afastamento da realidade 
de pobreza. É fechar os olhos à realidade da “destruição dos Pobres”. 
As nossas sociedades cada vez mais definidas pela lei do mercado, onde parece que tudo se compra 
e se vende, podem cair no pecado de fazer balanços dos resultados também acerca dos Pobres. 
Quando assim julgamos, sem dúvida, estamos longe do ensinamento de Vicente de Paulo e de 
Frederico Ozanam. 
  
2. Lutar contra a síndrome do “homo-adquiridor” 
 
Muito se tem escrito sobre a sociedade consumista; no entanto, pode-se dizer que a grande parte 
do nosso mundo é mais “adquiridor” que consumidor. Parece que a máxima da sociedade atual é: 
“adquiro, logo existo”. A máxima é “adquirir” sem mesmo saber se é necessário. É a tentação em 
acumular coisas sem se perguntar se elas realmente serão úteis para a vida. 
 
Sendo assim, um dos grandes desafios tanto para os Pobres quanto para aqueles que estão do lado 
dos Pobres, é saber bem distinguir aquilo que é útil e indispensável para a vida e, 
conseqüentemente, possuir uma visão que o passaporte para existência digna do Pobre não está 
em fazer crescer o espírito do consumismo ou o espírito de acumular e adquirir. 
 
A espiritualidade vicentina deve ser direcionada para a educação dos valores da partilha como 
objeto de alegria, para promover o justo uso dos recursos para que todos possam viver com 
dignidade. 
 
3. Desafios para a formação do “novo” na Juventude Vicentina 
 
1. Educar para a pertença associativa 
 
A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma Associação de cristãos e cristãs comprometidos que 
procuram viver a sua fé pelo testemunho da Caridade para com os Pobres. É uma maneira de buscar 
a própria salvação e a salvação de quantos se relacionam. É um jeito de ser Igreja, de formar 
comunidade, de testemunhar o amor de Deus. O valor desse compromisso reside na participação 
da Conferência e da Visita ao Pobre. É assim o jeito de ser. 
 
2. Educar para a criatividade 
 
Vicente de Paulo criou uma forma de imaginação criativa fundamentada no amor às pessoas e na 
Caridade para com o Pobre: “A Caridade é inventiva ao infinito”. Na mesma perspectiva Frederico 
Ozanam usou, para sua época, um grande ideal para si mesmo e para seus companheiros: “Envolver 
o mundo numa rede de Caridade”. 
 
3. Educar a intervenção no mundo 
 
A juventude vicentina é, por vocação chamada, a exemplo de Frederico Ozanam e seus 
Companheiros a se empenharem na transformação das realidades de pobreza. Cada um tem esse 



protagonismo em ser agente de transformação: Ajudar o Pobre a sair da situação de miséria; 
Colaborar para a construção de um mundo mais e mais humano. 
 
4. Educar na perspectiva que a mudança é possível 
 
De simples presença, a atuação da Juventude Vicentina se transforma em convivência. À “maneira 
de amigos e amigas”, sendo o apoio de uns para com os outros, caminhando na mesma fé e na 
mesma ação para que as realidades que a cerca possa ser transformada. O trabalho da Juventude é 
a expressão do vivo amor ao “outro negado”, ao Pobre. 
 
5. Educar para a oração pró-ativa e para a contemplação na ação 
 
Está claro que só quem é capaz de escutar o “grito dos Pobres” e interpretá-los à luz dos 
ensinamentos de Jesus Cristo poderá colaborar com o projeto de Deus para o mundo. É esta a 
definição da espiritualidade pró-ativa, isto é, aquela espiritualidade que motive a fazer alguma coisa 
que seja capaz de tornar realidade o plano de salvação de Deus. Este é o grande desafio da união 
que deve existir entre a ação e a espiritualidade. 
 
Amar a Deus com a força da nossa Juventude 
 
A Coordenação da Comissão Nacional de Jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo propõe, 
abaixo, algumas perguntas, aos milhares de Jovens Vicentinos, presentes nas mais variadas Regiões 
do Brasil. 
É uma oportunidade para conhecer alguns aspectos sócio-econômico-sociais da realidade da 
Juventude Vicentina no Brasil. Todos os Jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo são 
convidados a responder de uma forma criteriosa e sincera. Os resultados, certamente, ajudarão a 
todos. 
O Objetivo principal dessa amostra, de como pensam os Jovens Vicentinos, poderá ser muito útil no 
processo de adaptabilidade de nosso trabalho, sobretudo, em apontar pista de ação para responder 
aos anseios de uma juventude inserida na pós-modernidade.  
O Jovem é dinâmico, entusiasta, faz projeção para um futuro próximo e distante. Quer ver e viver 
num mundo melhor; luta para isto. Compromete-se com transformações radicais tanto àquelas que 
dizem respeito à sua vida quanto daquelas que fazem parte do movimento dinâmico da sociedade.  
Muito Jovens estão (re)descobrindo a Espiritualidade Vicentina e, quanto mais inseridos, mais 
felizes ficam, em saber que a Espiritualidade da Sociedade de São Vicente de Paulo é uma 
espiritualidade da AÇÃO. Que sendo da Sociedade de São Vicente de Paulo eles podem ter uma 
Espiritualidade encarnada, vivenciada na Caridade e na partilha com os Pobres. Há no coração de 
cada Jovem uma vontade inestimável para fazer alguma coisa por aqueles que necessitam. Muitas 
vezes, o que falta, é apenas um convite; a amostra do encantamento por uma vida de amor e de 
fraternidade. Vamos nos conhecer melhor. Responda as questões e colabore para mudar realidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUVENTUDE e a IGREJA: RELIGIÃO NO MUNDO GLOBALIZADO 

 Nesta busca de situar a religião na sociedade pós-moderna, Enzo Pace é um dos autores que escreve com o 
objetivo de trazer elementos que ajudem a entender como a religião se situa na Pós-Modernidade e em meio 
à globalização. Afirma que a globalização provoca a consciência de que todos fazem parte de um mesmo 
globo e de uma sociedade civil planetária, que se caracteriza pela ultramodernidade, fazendo surgir um 
conjunto de não-lugares (o metrô, os aeroportos, grandes centros comerciais, multiplicação das zonas 
francas, nas quais diferentes culturas se encontram). 
 Como consequência, resulta um desenraizamento, fruto da mobilização das massas de pessoas que se 
deslocam em zonas interiores, passando a surgir o não-lugar não só geográfico mas também cultural 
(PACE,1999, p. 27). Percebe-se um processo de desculturalização, isto é, de perda de identidade cultural e 
da capacidade de identificação simbólica com coisas e lugares. Essa situação faz com que os Estados nacionais 
percam o controle do seu próprio território, favorecendo a perda das imagens estáveis do mundo e do “silo 
coletivo”. 
 A religião, neste contexto, entra em crise como fonte de imagem estável criada ao longo do tempo e com a 
autoridade reconhecida de geração em geração. Os indivíduos modernos estão à procura de sentido e 
emoção para além dos limites tradicionais que a religião é capaz de oferecer. A religião vive um momento de 
perda do controle institucional, devolvendo para o sujeito a gestão da livre iniciativa, de ter novas fontes de 
imaginação simbólica e ganhando, com isso, novas sensibilidades, roupagem sem pudores e ocultações. A 
Pós-Modernidade possibilita que a pessoa se sinta livre para beber em diferentes expressões religiosas. 
Surge, assim, a idéia daWord-religion podendo alimentar-se de todos os movimentos que reinventam uma 
tradição e interpretam os símbolos de um patrimônio para construir a sua identidade. 
A religião, neste novo cenário, se vê forçada a fazer uma revisão do seu papel na sociedade uma vez que a 
globalização coloca no horizonte da religião características de predominância neoliberal, de cunho 
econômico e cultural. Para Mardones, um outro desafio para a religião será enfrentar a tendência do 
crescimento da religiosidade tradicional, juntando-se com o fundamentalismo, dando ênfase à tradição e aos 
modos tradicionais de sentir e de viver a religião. (MARDONES, 1998, p. 123). 
 Essa tendência seria causada pela necessidade do homem moderno em sentir-se mais adaptado e entrar em 
um mundo de segurança, sem abrir mão da modernidade técnico-econômica, com os valores da quietude 
interior, da orientação moral e da espiritualidade da religiosidade tradicional que pede à religião a bênção 
para todo seu agir (MARDONES, 1998. p. 125). A partir desta perspectiva a religião estaria buscando maneiras 
de se adequar à Modernidade (tardia) com seus aspectos neoliberais, aliando-se ao desenvolvimento 
tecnológico, cedendo ao fascínio e à promessa de melhora material e de consumo, criando novos sentidos e 
orientações para o sagrado. 
 As tendências de adequação são tidas, por alguns, como a possibilidade de autoproteção da religião frente 
à Modernidade para sentir-se segura, protegida e dinâmica frente aos desafios e sobressaltos. O mundo 
globalizado estaria forçando a religião a ficar mais difusa, eclética, bebendo de várias fontes, buscando 
adaptar-se e responder às pessoas preocupadas com saúde, desequilíbrio psíquico, ameaça à biosfera. Esta 
religiosidade seria uma saída às necessidades religiosas do indivíduo do neoliberalismo e da globalização. 
  
 OS JOVENS E A RELIGIÃO 
Nesse contexto, onde fica a juventude? A Pós-Modernidade, com sua cultura, provoca uma busca para 
preencher um vazio que passou a tomar conta da pessoa. Todos querem ser aceitos, reconhecidos, incluídos; 
é tempo do ser e do aparecer. Em grande parte, essa busca leva as pessoas até a religião. A que melhor 
atender essa necessidade e oferecer o que as pessoas buscam, terá maior sucesso. É necessário considerar 
que a juventude de hoje nasceu na década de 70 e encontrou um mundo em mudanças pós-Guerra Fria e 
pós-descoberta da ecologia. Eles sofrem a influência do desemprego, dos avanços tecnológicos e, para eles, 
multiplicam-se igrejas e grupos de várias tradições religiosas com possibilidade de se fazer diferentes 
combinações (NOVAES, 2005, p. 266). 
A oferta religiosa é encontrada em qualquer espaço e já não exige sacerdotes como profissionais detentores 
do conhecimento e do sagrado. A mensagem bíblica é encontrada pelos jovens nos meios de comunicação e 
no comércio. É que os jovens, mais do que os adultos, estão diretamente orientados para uma religiosidade 
que busca adequar-se à realidade pós-moderna e globalizada. 



 A pesquisa do Projeto Juventude revelou que, dentre os 15 % dos jovens que participam de algum grupo, 04 
% dizem que fazem parte de grupos de jovens da igreja. Somente 1% dos jovens se afirmou ateu e o temor a 
Deus é um dos valores mais apontados. 65% se declararam católicos, 22% evangélicos, 15% pentecostais e 
5% pertencem a outras igrejas (Testemunha de Jeová, Mórmons, Legião da Boa Vontade, religiões afro-
brasileiras e espíritas). 11% se consideram sem religião e 10 % dizem acreditar em Deus mas não seguir uma 
religião (NOVAES, 2005, p. 266). 
 Os jovens católicos, comparados com outras religiões, são os que estão mais presentes nas cidades de 
pequeno porte. Estão nas diferentes regiões do país e, na questão de renda, imitam a pirâmide social 
brasileira. O perfil dos jovens católicos passa por todas as rendas, mas a maioria está entre os mais pobres, 
precedidos, apenas, pelos jovens evangélicos pentecostais (NOVAES, 2005, p. 266). 
 Mesmo com estes dados, a Igreja católica é a segunda instituição na qual os jovens confiam totalmente 
(51%), 39 % até certo ponto e somente 08 % não confiam nela. Seria importante verificar como a Igreja, 
enquanto instituição, explora essa confiança e que proposta e retorno oferecem aos jovens, sendo que há 
18 % que dizem que a atividade que mais gosta de fazer no tempo livre é ir à missa/igreja/culto. 51% afirmam 
que vai à missa, culto religioso, sessões espíritas a cada 30 dias, contra 13 % dos que afirmam que nunca 
foram ou fizeram na vida. 
 Os jovens que participam das atividades religiosas apontam que há uma falta de dinamização dos cultos e 
missas, chamando-as desinteressantes, demoradas e desatualizadas. Reclamam, ainda, da hipocrisia, das 
proibições dogmáticas, das cobranças, do autoritarismo e das taxas, por parte de bispos, pastores e padres 
(SCHMIDT, 1996, p.106). Por essas razões percebe-se, nas igrejas, uma movimentação no sentido de se 
adequarem para oferecer espaços mais dinâmicos para os jovens, utilizando-se de instrumentos musicais 
(baterias, guitarras...). Os Evangélicos e o Movimento Carismático Católico são os que mais tem demonstrado 
“abertura” para a diversidade juvenil. Ouvem-se shows com danças e músicas de rok pop, gospel, hip hop, 
funk, Country e, até mesmo, músicas sertanejas em contraste com os mantras dos mosteiros e os cantos 
reivindicatórios das CEBs. 
 Em sua maioria, as igrejas passaram a oferecer propostas de espiritualidade que respondessem a essa 
situação. Oferece-se uma espiritualidade para a juventude tida como desligada e descomprometida com a 
realidade. Vivem e propõem uma espiritualidade horizontal do indivíduo e com “seu deus”. É crescente a 
oferta de uma espiritualidade “light”, mais parecida com terapias psicológicas e harmoniosas. 
Assim como, por parte dos jovens, há resistências à postura da Igreja frente ao aborto, ao homossexualismo, 
aos anticoncepcionais, à concepções de pecado, existem, também, os que preferem uma igreja com postura 
conservadora (SCHMIDT, 1996, p.109). Os jovens possuem três atitudes em relação à religião: 1) a religião é 
importante e algo interior que cabe a cada um acreditar do seu modo; 2) acredita-se e se participa muito 
pouco, limitando-se a participações eventuais; 3) as atitudes dos que acreditam e participam ativamente dos 
grupos da igreja. Sentem que a religião dá sentido e influencia em suas vidas, mas que isso não os impede de 
fazerem suas críticas (SCHMIDT, 1996, p.111). Os jovens, quando se dedicam a uma prática religiosa, 
carregam consigo todo o imaginário da perspectiva de salvação. Criam uma maneira de pensar e de se colocar 
no mundo e a acreditam que possuem uma missão a ser cumprida e um chamado a responder. 
 Assim como os adultos, os jovens buscam o espaço religioso motivados pela necessidade de viverem uma 
experiência sagrada que os alimente e lhes dê sentido de vida. É essa motivação, entre outras, que os leva a 
se organizarem em grupos porque se sentem inspirados por várias propostas e lideranças. Em especial, por 
pessoas e grupos com características carismáticas para o envolvimento e a mobilização. Eles têm, nas 
lideranças religiosas, uma referência de modelo a ser seguido. 
 É essa vivência grupal que os possibilita a se alimentarem através dos ritos, mitos e de toda a simbologia que 
lhes permite situar-se na realidade, modificando seu ethos e visão de mundo. A crença dos jovens nas utopias 
religiosas é o que lhes dá sentido de pertença a um lugar num grupo. É o que lhes permite seguir uma 
ritualidade no tempo e no espaço. Estar no espaço sagrado lhes possibilita a interação da cultura com o 
profano. 
 A religiosidade como expressão cultural tem ocupado um papel importante na vida dos adolescentes e 
jovens e está presente no cotidiano da sociedade. Ela é um elemento catalisador dos medos, perspectivas e 
aceitações e permanece como valor de busca vivencial entre os jovens. Existe, também, o crescimento da 
religiosidade voltada mais para a “Nova Era”, que se apresenta como uma religiosidade difusa, eclética e que 
bebe nas águas das diferentes religiões, não precisando comprometer-se com nenhuma. Ela tem respondido 
aos jovens preocupados com saúde, desequilíbrio psíquico, ameaça à biosfera. Mardones diz que esta 



religiosidade pode ser entendida como uma religiosidade adequada ao uniformismo funcionalista da 
tecnologia e do domínio do consumismo mercantilista. Esta religiosidade é uma saída às necessidades 
religiosas do indivíduo do neoliberalismo e da globalização (MARDONES, 1998, p. 128). 
  
UMA RELIGIÃO VELHA NUM MUNDO NOVO, DESAFIO À VITALIDADE PASTORAL DA FÉ 
A aparição do cristianismo supôs, na vida religiosa de seu tempo, a irrupção de um rebento pequeno, mas 
extraordinariamente carregado de novidade.  A consciência de novidade que os cristãos compartilham, leva-
os a viverem uma “vida nova”. Esta impressão de novidade que eles irradiavam influiu decisivamente na 
prodigiosa expansão dos cristãos constituídos por uma minoria oprimida e perseguida, sem recursos de 
poder nem meios de prestígio humano. Por isso sua mensagem era “boa nova” frente a uma sociedade e a 
algumas religiões incapazes de responder às perguntas radicais dos seres humanos.  
 Incapacidade de renovação 
A raiz desta situação “ultrapassada”, tão contraria à natureza do cristianismo, está o fato de que a Igreja não 
se renova.  Não se renova porque está faltando nela o relevo geracional que origina as crises da transmissão 
da fé, e lhe falta a renovação que procura o contacto com outros e com os diferentes que lhes 
proporcionariam uma bem entendida evangelização. Esta incapacidade está levando o cristianismo à outra 
incapacidade: somos incapazes de transmitir o cristianismo aos próprios batizados que se afastam da fé e da 
prática da vida cristã. 
O dinamismo da renovação pastoral se reflete, necessariamente, no campo da sua prática. Vejamos algumas 
aplicações que parecem  se impor no atual momento de reflexão pastoral:  
 1) A adequação aos tempos situa a pastoral num estado de problema generalizado e aberto. Não nos deve 
surpreender que a prática pastoral se veja, em todos os níveis, contestada e questionada. Não se trata de 
romper arbitrariamente com o passado, mas de delinear de modo lúcido as exigências da renovação com 
vista ao futuro, com a urgência e dinamicidade que os tempos exigem. Tomar em conta esta necessidade é 
o primeiro passo para um discurso real, como fizeram os bispos em Medellín. 
 2) A pastoral deve assumir as vantagens do método sociológico. Como os outros setores, também a pastoral 
deve partir do conhecimento - a ser possível científico - da situação sociocultural de toda a região e do 
momento histórico. 
 3) A pastoral deve assumir as exigências do pluralismo e da descentralização. O pluralismo pastoral é a 
resposta à variedade infinita de situações diversas - de cultura, geografia, condições socioeconômicas, etc.- 
dos lugares nos quais a pastoral deve ser desenvolvida. 
 4) A pastoral deve proceder com a prudência da audácia. É imperativa a renovação ou a experimentação 
de novas fórmulas através da reforma de estruturas e da busca de soluções para os novos problemas. 
Certamente, toda experimentação comporta certa margem de risco, e por isso, se exige que se assegurem 
as melhores garantias de êxito e adequados métodos de valoração, mas sem medo de refazer o caminho 
equivocado, quando necessário. 
 
 Pontos que podem orientar o trabalho com a evangelização da juventude 
 Num contexto de crescente desinstitucionalização religiosa e de sacralidade fora da religião, onde há a 
privatização da religião, por um lado, e o aumento do fundamentalismo no outro, a presença de diferentes 
crenças mesclando-se com seitas satânicas, a primazia do estético sobre o conteúdo, o desenvolvimento de 
uma espiritualidade e de uma religiosidade em rede, é importante: 

     Criar, manter e fortalecer a experiência de vida comunitária. É isso que caracteriza a fé cristã 
e onde se mantém viva a chama. 

     Vivenciar uma pastoral de fronteiras, sendo capaz de partilhar com o outro a mensagem do 
Evangelho, não só com os que estão no caminho. 

     Fortalecer a fé a partir da prática cristã. Tem gente que faz uma coisa e diz outra. Significa: 
ter coerência entre teoria e pratica e ter capacidade de dar testemunho com a vida cristã. 

     Aproximar-se das experiências e práticas juvenis. 
     Formação teológica e metodológica, visando uma fé madura e uma capacidade para trabalhar 

com os jovens, ativa e participativamente. 
     Reforçar a linguagem, o apoio à formação humana, a questão vocacional numa visão mais 

ampla, o projeto de vida, a questão do testemunho. 
     Ajudar no fomento das vocações. Que os leigos/as ajudem a fomentar novas vocações. 



     Visibilizar o trabalho pastoral, não ficando só “intra-muros”. Aproveitar os meios, mostrando 
a mensagem que temos. Fazer visível o trabalho, não deixando de discutir a organização. 

     Contribuir e articular projetos de vida com projetos sociais, dando sentido à vida dos jovens. 
 Desafios que se explicitam: 

        Trazer o novo. Abraçar o novo que o jovem traz, incorporando-o na igreja. 
        Garantir a organização das pastorais específicas. Que elas tenham momentos em que se 

encontrem. 
        Fortalecer a formação teológica e metodológica, visando uma fé mais madura. 
        Trabalhar com as tribos urbanas num contexto como são apresentadas nos meios de 

comunicação. 
        Afirmar a proposta eclesiológica da Pastoral Juvenil juntamente com o seu compromisso social. 
        Ajudar/provocar que se supere certa cegueira eclesiástica e teológica de entender a necessidade 

que se há de falar da juventude enquanto sinal do reino de Deus. Há uma carência de teólogos 
que se debruçam sobre a questão da juventude. 

        Empoderar e abrir espaços para a juventude protagonizar espaços eclesiais – leitura bíblica, 
espaço litúrgico. 

        Acompanhar o processo de educação na fé sabendo de suas exigências; há muito material, mas 
não se consegue fazer acontecer o processo. Deve-se ter presente, também, certa resistência 
forte contra os subsídios, encaradas como normas. 

        Reconhecer que há uma perca de identidade de grupos de jovens. Qual caminho seguir?. Só 
buscar o lúdico, a alegria, a festa? 

        Favorecer o conhecimento da proposta da Pastoral da Juventude, de modo especial junto aos 
bispos. O desconhecimento é uma evidência.  A proposta de articular o Setor Juventude esconde 
muitas questões que precisam ser retomadas. Parece mera  estratégia para desarticular 
experiências existentes. 

        Assumir a opção pela Pastoral da Juventude, fazendo que ela seja parte do projeto de vida. 
        Compreender o processo de adolescentização dos grupos de jovens das paróquias. Os jovens 

entram cedo na Universidade e os grupos não respondem mais às necessidades deles. 
        Reconhecer a fragilização das estruturas da Pastoral Juvenil e buscar outras alternativas. 

Verifica-se, além disso, a  falta de acompanhamento dos adultos. 
        Trabalhar a dimensão vocacional entendida como projeto de vida, valorizando todas as vocações 

e a fé comunitária. 
        Aproximar a hierarquia com as outras experiências dos jovens. Há um distanciamento dentro 

da própria estrutura eclesial. 
        Refletir sobre a instalação do Setor Juventude nas dioceses. Há varias realidades nas dioceses, 

o que dificulta uma solução. Não basta mudar o nome. A articulação é importante, mantendo a 
identidade e o espaço de interlocução interna. 

        Fazer uma pastoral de fronteira conosco mesmos, significando formação de grupos de jovens. 
A pastoral juvenil deve ser capaz de atrair outros jovens e a somar forças por esta causa, logrando 
uma complementação entre a cultura juvenil com a cultura pastoral. 

        Dar visibilidade ao trabalho da juventude. Esta visibilidade depende muito do adulto. 
        Investir financeiramente na formação dos jovens. A Igreja não pode ver a juventude como gasto 

ou custo permanente. 
        Cobrar do Estado ações de políticas públicas a favor da juventude e de suas organizações. 
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