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FORMAÇÃO – MAIO/2021  

 
"Porque a força manifesta-se na fraqueza.” (2 Coríntios 12,9) 

 

“Que Maria abençoe os nossos jovens com a força de sua oração e os acompanhe sempre 
com a sua presença de Mãe.” 

Papa Francisco 
 
 

Juventude – Um tempo de desafios 
 

 
É muito comum se ler e escutar palestras formativas que retratam a juventude como um 
tempo transitório de muitos desafios. Para a juventude cristã todas essas pelejas parecem 
ter um uma intensidade a mais, não é verdade? Em tempos de pandemia, por exemplo, os 
meios de evangelização parecem ainda mais distantes de alcançar novos corações.  
 
Papa Francisco muitas vezes falou sobre a importância do protagonismo jovem dentro de 
suas famílias, em obras sociais, serviços pastorais e até mesmo em rotinas diárias. Mas como 
têm sido a reação e vivência dos jovens diante disso? 
 
Nosso Pontífice, em 2018, publicou o  a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, com o nome Cristo 
Vive (CV) (em latim: Christus Vivit), que insiste: “Todos os jovens, sem exclusão, estão no 
coração de Deus e, portanto, no coração da Igreja” (Cristo Vive, n. 235). Seus compromissos 
na Igreja e na sociedade são determinantes. Os jovens ajudam a Igreja a permanecer sempre 
jovem, a contribuir para sua autêntica reforma, tornando-a mais convertida e participativa, 
mais atenta aos sinais dos tempos e aos apelos do Reino. Extraordinária também é a 
contribuição dos jovens na construção de um mundo melhor. 
 
O tempo em que vivemos é acelerado, muitas vezes causando a ‘famosíssima’ ansiedade. 
Nesta mesma fase nos cobramos e comparamos nossa vida com as dos demais, exigindo e 
antecipando feridas na alma. As cobranças internas adiam todos os sonhos de Deus em 
nossas vidas. Uma vez que preferimos os nossos desejos, colocamos o plano dEle em segundo 
lugar.  
 
Afinal, o que devemos fazer?   
 
É comum o jovem se questionar se consegue abraçar a vontade de Deus, levantando 
questionamentos sobre a sua força. Na verdade, na própria palavra de Deus, temos exemplos 
do mesmo questionamento. Samuel era um adolescente inseguro, mas o Senhor se 
comunicava com ele. Graças ao conselho de um adulto, abriu o seu coração para escutar a 
chamada de Deus: “Fala, Senhor; o teu servo escuta” (1 Sm 3, 9-10). Por isso, foi um grande 
profeta que interveio em momentos importantes da sua pátria.  
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Já a jovem Rute foi um exemplo de generosidade ao ficar na companhia da sua sogra, que 
acabara viúva e só (Rt 1, 1-18), e mostrou também a sua audácia para triunfar na vida (Rt 4, 
1-17). 
 
No novo testamento, conhecemos uma parábola de Jesus (Lc 15, 11-33) que o filho quis partir 
da casa paterna para um país distante. Mas, os seus sonhos de autonomia transformaram-se 
em libertinagem e devassidão, e provou a dureza da solidão e da pobreza. Todavia, foi capaz 
de reconsiderar e começar de novo: decidiu levantar-se. É típico do coração jovem estar 
disposto a mudar, ser capaz de levantar-se e deixar-se instruir pela vida.  
 
Jesus louva mais o jovem pecador que retoma o bom caminho do que aquele que se julga 
fiel, mas não vive o espírito do amor e da misericórdia.  
 
Jesus, o eternamente jovem, quer nos dar um coração sempre jovem. Isto significa que a 
verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Pelo contrário, aquilo que envelhece 
a alma é tudo o que nos separa dos outros e de Deus. Por isso mesmo se conclui:  “Acima de 
tudo isto, revesti-vos do amor, que é o laço da perfeição.”  
 
Sabemos que a vida não é fácil e tampouco o tempo atual que vivemos. Mas, todos os dias, 
Deus Pai nos dá a oportunidade de levar o amor dEle conosco. E este mesmo amor é para 
todos! De forma pura e gratuita. Que possamos ser aqueles, que mesmo nas adversidades, 
falhas, dores, quedas, voltam seu olhar para Jesus.  
 
Concluímos essa reflexão com um “um desejo” do Papa Francisco: 
 
“Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. 
Correi atraídos por aquele Rosto tão amado, que adoramos na sagrada Eucaristia e 
reconhecemos na carne do irmão que sofre…A Igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas 
intuições, da vossa fé...E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende a 
paciência de esperar por nós.” 
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