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“Os que amam profundamente, jamais envelhecem; 
podem morrer de velhice, mas morrem jovens.” 
(Martinho Lutero)

“Senta aqui ao meu lado e deixa o mundo girar, 
jamais seremos tão jovens”.
(William Shakespeare)
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“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

SOBRE O TEMA

“Imagine se o planeta fosse um só rincão, 
onde todos se encontrassem pra falar de paz.” 

(Mário Tressoldi / Chico Saga).

A música, Na Roda de Mate, de autoria de Chico Saga e Mário 
Tressoldi, fala da falta que faz a conversa presencial entre amigos, 
os abraços entre os chegados, a partilha de olhares afetuosos, o 
passar de mão em mão da cuia de chimarrão, com seu calor, 
sabor e sentidos. Divulgada com ênfase em tempo de pandemia, 
a letra da música reflete o que é tão comum entre os que fazem 
parte do MFC, e sugere que a PAZ seja buscada através de uma 
grande roda de mate, onde o ato de matear, possibilita reunir 
sonhos, desejos e projetos, onde fronteiras culturais não 
impedem a unidade. 

No Refrão escutamos: “Imagine se o planeta fosse um só rincão 
onde todos se encontrassem pra falar de paz... esta prosa nos 
conduz à buscar a luz que aquece a igualdade nós... Tradição e 
amizade vão de mão em mão, pro futuro da vida na roda de 
mate”.  De mão em mão passa a cuia e com ela a pessoalidade¹ de 
cada um, de cada uma, em ser percebido e perceber...

A música vislumbra um mundo melhor para se viver, é carregada 
do orgulho de ser gaúcho, como um povo arraigado às suas 
raízes e a sua historicidade e é através da tradição que pretende 
espalhar empatia entre os homens, buscando um consenso em 
busca de PAZ. É nesse mote  que se dará o encontro entre as ²

gerações do Movimento Familiar Cristão, todo o país será 
acolhido como que em uma roda de mate como se fosse um 
grande e afetuoso abraço, permeado por sotaques, costumes e 
tradições, onde a troca será muito mais do que dar e receber, será 
um multiplicar-se no outro, no diferente que me sensibiliza e dá 
sentido à pertença.

A glória dos jovens – dos que se gloriam como privilégio acima 
dos velhos - é  a força do corpo, vigor e coragem da mente; sua 
aptidão para a ação, sua capacidade de negociar e superar as 
dificuldades que os idosos e os fracos não conseguem enfrentar. 
Esta força, desde que a serviço de Deus e de seu país, mantida, 
será consolo para si e útil aos outros, vislumbra a bênção de Deus. 

A beleza dos velhos é a sua experiência, que os qualificam a dar 
conselhos em questões de dúvidas e dificuldades importantes, 
pois são pessoas já experimentadas pelos desafios impostos pela 
vida. Já foram jovens, impetuosos e ao longo da jornada 
aprenderam a dominar suas paixões ou aprenderam com elas, 
entendem que a liberdade proporciona consequências, de onde 
não podemos evitar. 

O objetivo deste provérbio é declarar as vantagens peculiares 
que pessoas de diferentes idades possuem e a necessidade 
mútua que elas têm umas das outras; e, assim, estimulá-los ao 
amor, ao respeito e assistência mútuos, e fazer com que todos se 
contentem com sua própria idade e condição; não invejar nem 
desprezar seu irmão, pela diferença de idade e situação na vida, 
comum entre os homens.

____________________________________

  ¹Característico do que é pessoal, do que faz parte de uma pessoa ou a diferencia das demais
  ²Aquilo que serve como tema (propósito) de algo.

SOBRE O LEMA

"A glória dos jovens é a sua força; 
e a beleza dos idosos são suas experiências" 

(Pv. 20, 29).
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“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

PARA INÍCIO DE CONVERSA

Campo, Rio e Rincão, são categorias que nos impulsionam a 
refletir sobre a grandeza contida em cada uma delas. Saímos de 
Campo Grande/MS fortalecidos na espiritualidade, nas ações 
sociais dos diversos grupos, nas relações afetivas, na 
organização da juventude e nas atividades com a criançada, que 
pela primeira vez teve sua própria programação com vivências e 
socialização.

De um Grande a outro, saímos de Campo e durante três longos e 
fecundos anos nos preparamos para nos reencontrar no grande 
rio, no Rio Grande. Local de frio acolhedor que nos estimula a 
ficar junto, a desenvolver a escuta ativa, a fazer parte de uma 
roda democrática e degustar um chimarrão que aquece a alma e 
desperta as mais íntimas lembranças guardadas de memória no 
coração. 

O Rio Grande/RS em 2022 se transformará em um grande rincão, 
com seus arroios e capões, espaço propício para um encontro 
entre as gerações, entre o novo que desabrocha carregado de 
energia, sonhos, projetos e inspiração, e o experiente, que fala o 
que fez e o que foi, o que planejou, desejou, trabalhou e construiu 
e que se permite ser suporte e inspiração para o novo em 
gestação. O passado como lição, o futuro como esperança, em 
um momento que chamaremos: Presente.

Desejo de saber

Desde que a humanidade superou suas necessidades básicas 
como alimento, vestuário, abrigo e segurança, se tornando 
sedentários e conseguem perceber o passar do tempo, o suceder 
das estações, o nascer e morrer dos seus entes queridos. Ao 
sedimentar vínculos afetivos, a responsabilidade pela prole e a 
ação transformadora do agir humano sobre a natureza, o ser 
humano, homem e mulher, projetam o desejo de compreender: 

5

Ÿ �Quem somos? 
Ÿ �De onde viemos? 
Ÿ �Para onde vamos? 

São questões que desde a antiguidade o homem busca 
respostas. Responda as estas questões segundo suas 
convicções.

Muitas são as narrativas acerca de tentativas de responder a tais 
questionamentos. Cada civilização dentro de um determinado 
paradigma, fazendo uso das condições materiais que 
possibilitaram a sobrevivência, buscavam explicações que lhes 
aquietassem os anseios do coração desejoso de respostas para 
tão antigos questionamentos. Diante desta realidade conclui-se 
que a religiosidade, a necessidade de projeção para além do 
empírico é um traço antropológico, ou seja, todo ser humano, 
independente de tempo e espaço, buscou, busca ou buscará 
uma resposta para sua existência para além de si mesmo.

Ao se constituir as nossas raízes religiosas no mundo judaico, 
desde a mais tenra idade, os nossos pais da fé nos contavam 
histórias que desejavam compreender e explicar os mistérios 
divinos e o amor fecundo que fez com que O Sumo Bem nos 
criasse a sua imagem e semelhança 
Então disse Deus: 

 "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a 
terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão" Criou Deus o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os 
abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que 
se movem pela terra". (Gn1.26-28). 
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“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

O Salmo 08, nos indica a sua conclusão e o salmista inspirado nos 
convida a meditar: 

O que é o homem? 

1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a 
terra! Tu, cuja glória é cantada nos céus.

2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu 
nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para 
silenciar o inimigo que busca vingança.

3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e 
as estrelas que ali firmaste.

4. Pergunto: Que é o homem, para que com ele te importes? E o 
filho do homem, para que com ele te preocupes?
5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o 
coroaste de glória e de honra.

6. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos; sob os seus pés 
tudo puseste: todos os rebanhos e manadas, e até os animais 
selvagens.

7. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as 
veredas dos mares.

8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a 
terra!

As abordagens bíblicas salientam a importância do ser humano 
no plano da criação divina. Esse destaque por vezes é tomado 
como pretexto para a dominação por meio do conhecimento e
manipulação dos recursos naturais em prol de interesses 
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em detrimento da preservação e promoção da vida em todas as 
suas manifestações. 

Esta postura não vai de encontro ao projeto de Deus, encarnado 
em Jesus Cristo:  “eu vim para que todos tenham vida e vida em 
abundância.” 

Todo cristão é impelido à promoção da vida plena e sem reservas, 
em especial aqueles que fazem parte dos quadros do Movimento 
Familiar Cristão. Quando um componente, uma equipe base, 
uma cidade, uma liderança nacional, tomam decisões ou 
assumem posturas contrárias há um distanciamento do que é 
pregado e instituído nos evangelhos e na tradição da igreja. 

Infelizmente, muitas vezes, as narrativas descontextualizadas de 
muitos, colocam em risco a prática em defesa e promoção da 
vida. As maiores vítimas são os jovens. Desejosos em sedimentar 
a sua identidade. Presas fáceis dos discursos moralistas que 
engessam as mentes e condicionam corações e vocações. 
Jovens de espiritualidade alienada e desencarnada de sua 
própria história. 

Por não se verem como agentes ativos e transformadores da 
realidade, sentem medo e culpa por serem o que são. Isto gera 
apatia e desencantamento com o Cristo vivo que ama cada um 
dos que lhe foi confiado. Por eles, entrega a própria vida por 
amor, sem julgamentos, sem ressalvas, amor até a última gota de 
sangue derramado.

Compreender que fomos feitos imagens e semelhanças de Deus, 
é salvar-nos. “Louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor”, 
como tão bem respondeu Santo Inácio de Loyola, à questão do 
sentido da vida. Sendo na experiência do amor que o 
ser humano encontra a sua plena realização.



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

1. Juventude

São muitas as dúvidas e questionamentos quando o assunto é a 
juventude. A dificuldade nestes questionamentos, é a visão do 
adulto. A juventude e sua necessária rebeldia deu lugar ao 
comodismo e a intransigência de quem “sabe tudo” e considera o 
novo como ameaça ao estabelecido, seja a estrutura em casa, na 
escola, na igreja e até mesmo no nosso movimento.

Martinho Lutero afirma que: “os que amam profundamente, 
jamais envelhecem; podem morrer de velhice, mas morrem 
jovens”. O Papa Francisco impulsionado por esta ideia e impelido 
pelo amor incondicional à juventude, dá vez e voz aos jovens. 
Resolveu conhecê-los e para tanto optou por uma escuta ativa 
em todos os cantos do mundo. Fruto dessa escuta amorosa, o 
Papa nos presenteou com a Exortação Apostólica pós-sinodal 
CHRISTUS VIVIT³, direcionada a todo povo de Deus e em especial 
aos jovens.

A carta do Papa aos jovens retrata a importância de conhecer as 
raízes para refletirmos o momento vivido, fazer escolhas 
orientadas e alçar voos. No primeiro capítulo da carta, o Papa vai 
ao âmago da história, explora o Primeiro Testamento e destaca 
grandes encontros entre os jovens e o Senhor Deus. Ele lembra 
José superando os irmãos (Gn 37-47), Gedeão (Jz 6,13), 
questionando-o , a busca e a entrega de Samuel (1Sm 3,9-10), a 
escolha de Davi sendo muito jovem (1Sm 16,6-13), a insegurança 
de Salomão que se sentia muito menino (1Rs 3,7b) Jeremias e 
suas desculpas de incapacidade (Jr 1,6) e a generosidade e a 
audácia de Rute (Rt 1,1-18; 4,1-17). 

No Segundo Testamento cita a parábola do jovem pródigo, seus 
desejos, decisões, desilusões, arrependimento e retorno para os 
braços amorosos do Pai (Lc 15,11-30) nos lembra que é típico da

Julho de 2022

7

____________________________________

  ³A partir deste fragmento, usaremos a abreviatura CV para Christus Vivit. 

juventude o desejo de mudança, a capacidade de se levantar das 
quedas proporcionadas pela vida e aprender com essas 
experiências e que “Jesus, o eternamente jovem, quer nos dar um 
coração sempre Jovem” e mais “que a verdadeira juventude é ter 
um coração capaz de amar” e insiste que, mesmo diante de 
tantos desafios, não se deixem roubar a esperança e repete 
“Ninguém te menospreze por seres jovem (1Tm 4,12a).

No segundo capítulo, Jesus Cristo sempre jovem é apresentado 
de forma amorosa, simples e alegre. Jesus foi um jovem como 
outros jovens da sua época, viveu as angústias e desafios do seu 
tempo. Por conta do seu projeto de vida, ter comunhão com a 
vontade do Pai, teve como consequência morte na cruz (Lc 3,23). 
Jesus, retirante quando ainda recém-nascido (Mt 2,14-15), nos é 
apresentado jovem adulto no batismo (Mt 3 13-17), momento em 
que Jesus é revelado filho amado de Deus. O papa ressalta que 
cada jovem é convidado a reconhecer no seu íntimo a afirmativa: 
“Tu és meu filho amado”. Jesus nos é apresentado como um 
jovem que cultivava uma intimidade com o Pai, sempre estava em 
sintonia com os anseios do seu tempo, vivenciava os costumes e 
hábitos da sua família e comunidade. 

A juventude nos ilumina

Devemos nos inspirar na vida de Jesus e levar essa inspiração 
como ação no MFC. Fomentar projetos de acolhimento aos 
jovens exatamente como eles são, aproximá-los das famílias e da 
comunidade, motivá-los em e na espiritualidade, no serviço e na 
missão (CV  30). 

“Jesus ressuscitou e quer nos tornar participantes da novidade 
de sua ressurreição” é junto d’Ele que podemos beber do 
verdadeiro manancial que mantém vivos os sonhos, projetos e os 
grandes ideais (CV 32) Jesus “a brilhante

____________________________________

  Abreviatura para Christus Vivit para Christus Vivit. ⁴

⁴



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Julho de 2022

8

estrela da manhã” (Ap 22,16b) nos chama a acender estrelas na 
noite de outros jovens e nos convida a olhar os verdadeiros 
astros. (CV 33).

A juventude na Igreja 

O papa João Paulo II define que “Ser jovem, mais do que uma 
idade, é um estado do coração”, a Igreja é a verdadeira juventude 
no mundo, nela encontramos o Cristo, companheiro e amigo dos 
jovens. (CV 34) A Igreja não é jovem por ceder aos desejos 
impostos pelos modismos e sim por ser autêntica, por ser quem 
é, o que é . É jovem por se alimentar da Palavra de Deus, da 
Eucaristia, da presença de Cristo e da força do Espírito Santo. 
(CV 35). Não precisamos ser esquisitos mas precisamos ousar 
ser diferentes para o testemunho e a missão. (CV 36). São os 
jovens que podem ajudar a Igreja a se manter jovem e a não cair 
nas tentações das corrupções (CV 37).

Nesse sentido, se faz necessária a criação de espaços de escuta 
dos anseios dos jovens, eles precisam ser a voz encorajadora da 
Igreja em saída, sua visão e suas críticas precisam ser ouvidas e 
acolhidas, muitos são os jovens que não se sentem atraídos pela 
Igreja, mas são receptivos quando acolhidos e motivados. O 
papa destaca a necessidade de abertura para a presença 
feminina e suas reivindicações, principalmente quando buscam 
justiça e igualdade. (CV 38-42). 

A exemplo de Maria, muitos foram e são os jovens que se 
acolheram e acolhem o chamado afetuoso do Deus que é todo 
amor, e é “através da santidade desses jovens que a Igreja pode 
renovar seu ardor espiritual e seu vigor apostólico” (CV 50). 

Maria é apresentada como a menina de Nazaré que mesmo 
sendo fiel e disponível aos desígnios de Deus não deixou de

questionar (Lc 1,34). A menina que mudou a história da 
humanidade com seu sim, também sofreu com suas dúvidas e 
dificuldades. Era de alma grande, de vida orante e contemplativa, 
guardava tudo em seu coração (Lc 2, 19.51), mas ao receber a 
promessa de ser mãe do Salvador colocou-se em movimento 
para servir (Lc 1,39). Com sua presença nasceu uma igreja jovem 
(At 2,4-11) (CV 43-48).

A exemplo de Maria, muitos foram e são os jovens que se 
acolheram e acolhem o chamado afetuoso do Deus que é todo 
amor, e é “através da santidade desses jovens que a Igreja pode 
renovar seu ardor espiritual e seu vigor apostólico” (CV 50).

____________________________________

  Jean-Yves Leloup - teólogo, filósofo, terapeuta transpessoal, escritor e padre da Igreja Ortodoxa Grega. Questionava-se sobre Jesus Cristo e 
sobre sua singular característica de, de acordo com a tradição cristã, ser a síntese perfeita entre o divino e o humano, o tempo e a eternidade e 
que, ao mesmo tempo, é compaixão, paz, lucidez e completude. Encontrou então, ainda em Istambul, um lugar pertencente à Igreja Grega, onde 
teve contato com um padre ortodoxo que o enviou para o Monte Athos, onde Leloup afirma ter, finalmente, encontrado o cristianismo.

⁵

⁵
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2. Como são os jovens de hoje, o que eles sentem agora?

Pense a respeito do título proposto e discuta junto à sua equipe 
base. 

No capítulo três a carta faz uma contextualização da situação da 
juventude no mundo atual, e compreende que os jovens são o 
agora de Deus. Reconhece as dificuldades impostas pelos 
adultos e o distanciamento que essa postura exerce no 
distanciamento dos jovens, salienta que o coração de cada jovem 
deve ser considerado terra sagrada, diante da qual é preciso se 
despojar para poder se aproximar e aprofundar-se no Mistério. 
(CV 64 a 67).

Muitas são as juventudes encontradas na caminhada da Igreja, 
muitas as diferenças presentes nessa faixa-etária, conforme o 
contexto sócio-político-econômico e religioso. Em muitos
lugares são objetos de exploração, perseguição, exclusão e 
descarte. Ao falar de juventude devemos ter em mente os jovens 
em sua existência concreta, lembrando que muitos desses 
sobrevivem expostos a todo tipo de sofrimento, são contextos de 
guerras, sequestros, extorsões, crime organizado, tráfico de 
seres humanos, escravidão, exploração sexual, dentre muitas 
outras formas de ceifar a vida desses jovens. Muitos são 
manipulados ideologicamente com fins financeiros, outros 
tantos vivem a mais plena exclusão. Quando são mulheres essa 
situação é duplamente dolorosa. (CV 68 a 74).

A igreja e a sociedade são convocadas a encarnar a dor e o 
sofrimento dessa juventude real sendo mães solidárias e assim 
não só aceitar o choro de quem sofre, mas permitir chorar e 
chorar junto numa postura de empatia profunda, o MFC, como 
expressão da Igreja, deve ser um ambiente propício para o 
acolhimento, o abraço sincero e a ajuda concreta, assim os jovens

poderão superar a colonização ideológica e a cultura do 
descarte. 

Muitos jovens vivenciam a exploração da sua condição física nos 
meios de comunicação de massa, expostos como mercadorias a 
serem consumidas. Outros jovens sofrem nas estruturas 
corroídas pela "tradição familiar”, por conta do autoritarismo 
impossibilita a transmissão da fé e dos valores cristãos. (CV 75 a 
80).

Desejos, feridas e buscas. Ao mesmo tempo que a juventude 
reconhece a importância do corpo e da sexualidade para o seu 
crescimento pleno, percebe-se um contexto social de ênfase na 
sexualidade descompromissada com a integridade dos jovens, 
esse ambiente por vezes é causa de incompreensão e 
distanciamento da igreja, por perceberem como espaço de 
julgamento e condenação. Ao mesmo tempo, a juventude 
explicita o desejo de confrontar-se com os temas ligados à 
sexual idade,  gênero e ident idades sexuais  como a 
homoafetividade. 

O desenvolvimento biotecnológico dá aos jovens a noção de que 
toda e qualquer intervenção no corpo é possível, sem atentar 
para as consequências, o que levanta questões antropológicas e 
éticas. Nos jovens é percebido o desejo de viver grandes 
emoções e situações de risco, esses fenômenos constituem um 
obstáculo para o amadurecimento das novas gerações . Também 
é percebido nos jovens a culpa moral, o peso dos próprios erros.

Diante dessas realidades Jesus se faz presente, a igreja deve ser 
instrumento de restauração dessas dores e promotora de paz 
interior. (CV 81 a 84).

⁶

____________________________________

  Dicotomias, desde a antiguidade que a psicologia se depara com as dicotomias, ideias com dois 
pólos distintos aos quais não se consegue dar primazia a nenhuma delas.
⁶
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O Sínodo abordou três temas com mais atenção: o ambiente 
digital, os migrantes e todo tipo de abusos. 

O ambiente digital é compreendido como uma realidade de 
potencialidades, constituem uma oportunidade extraordinária 
de diálogo, encontro e intercâmbio entre pessoas, porém, a falta 
de disciplina e critérios podem causar muitos transtornos, uma 
vez que afeta de modo profundo a noção de tempo e espaço, a 
percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, privilegia a 
imagem em relação à escuta e à leitura, afeta o modo de 
aprender e o desenvolvimento do sentido crítico. 

Ao mesmo tempo que a web facilita a circulação de informações 
e é uma ótima ferramenta para atingir os jovens em ações 
pastorais exitosas, é também um território de solidão, 
manipulação, exploração e violência, cyberbullying, pornografia
e jogos de azar. As práticas na web podem levar a 
relacionamentos desumanos, dificultam as reflexões pessoais, 
deturpam a sexualidade. 

Utilizada assim, a Web cria uma realidade paralela que ignora a 
dignidade humana, propiciando o distanciamento familiar. 
Segundo o CV 82 a 90: Se faz necessário passar do virtual para o 
afetivo e efetivo numa comunicação boa e saudável. (CV 82 a 90)

Os migrantes lembram a condição originária da fé (Hb 11,13) e 
também a condição de retirantes da Família Sagrada (Mt 2,13), 
além do esforço para se reintegrarem à comunidade originária. 
As migrações são estruturais, muitas são as causas das fugas, 
guerras, violência, perseguição política e religiosa, desastres 
naturais e a extrema pobreza. 

É o sonho por uma vida melhor que muitos se põem a caminhar, 
nessa dinâmica muitos vivem realidades piores por ação de 
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traficantes e políticas inescrupulosas. As famílias são separadas, 
as vidas dos jovens desacompanhados são pioradas e é 
desenvolvida uma mentalidade xenofóbica que impede a 
convivência pacífica entre os jovens. 

Cabe à Igreja o papel profético sobre o tema das migrações e a 
todos nós é exigida uma postura de acolhimento da pessoa que 
necessita de acolhimento visto que é possuidora de uma 
dignidade inalienável de ser humano. (CV 91 a 94).

A carta reprova ações de agentes eclesiais que maculam a Igreja 
e dificultam sua missão. Denuncia os abusos sexuais que são 
históricos e universais em todas as culturas. Abusos ocorridos no 
seio da Igreja para a ira de Deus, refletido na indignação popular, 
que é traído e golpeado.  

Todos os agentes devem ser punidos e a prevenção deve ser uma 
prática constante. O clericalismo é uma tentação permanente 
dos sacerdotes. Sacerdotes que investem mais de poder do que 
de serviço. Os jovens devem tomar como referência pessoas que 
dignificam a comunidade eclesial pelo serviço, compaixão e 
amor ao próximo.

Os pecados dos que fazem a igreja são visíveis (Sl 51,3.5b) e não 
devem ser abafados, mas a Igreja como uma mãe ferida precisa 
da ação renovadora dos jovens, pois nessa ajuda, há 
oportunidade de uma reforma.

As comunidades são exortadas a realizarem com respeito e com 
seriedade um exame da sua historicidade juvenil, para discernir 
caminhos pastorais. O beato Carlos Acusis, convoca a utilização 
da web como meio de evangelização, não se deixando levar pela 
vaidade, consumismo e deslumbramento.

10
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Pedir apoio do Espírito Santo, para que a caminhada seja rumo à 
santidade. Se caminhar é difícil, faz-se necessário recorrer a 
Jesus pedindo-lhe renovação. Solicitar a Ele que a solidão perca 
sentido de coexistir dando-nos clareza interior pois, o isolamento 
debilita e expõe males do nosso tempo, daí a imperativa 
necessidade de se viver em comunidade inspirada pela força 
vivificadora do Cristo jovem.  (CV 95 a 110). 

No capítulo quatro, o grande anúncio para todos os jovens, o 
Papa apresenta as três verdades: Deus te ama, Cristo é teu 
salvador, Ele vive. 

Deus te ama

O Papa salienta que esse amor é uma certeza e que mesmo que a 
experiência com o pai biológico não tenha sido positiva, é 
sempre possível se lançar nos braços do Pai divino, ele sustentará 
com firmeza e respeitará profundamente a liberdade de cada um 
e cada uma. 

São muitas as formas de Deus revelar o seu amor, seja na figura 
dos pais amorosos, seja em ser carregado do amor de mães que 
são incapazes de esquecer ou abandonar. Deus é um apaixonado 
que chega a tatuar o ser amado (Is 49,16), destaca a força e a 
firmeza do seu amor (Is 54,10), amor esse que é pura alegria, por 
isso convida seus amados a silenciar e meditar, a escutar e deixar-
se amar por Ele. (CV 96 a 115). 

O amor de Deus é um amor de todos os dias, discreto e 
respeitoso, amor de liberdade e para a liberdade, amor que cura e 
que levanta. A carta salienta que Deus não se incomoda com os 
questionamentos, ele mesmo convida a dialogar: “vinde e 
discutamos” (Is 1,18). É preciso buscar o abraço do Pai no rosto 
amoroso em suas testemunhas da terra. (CV 116 a 117).
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Cristo te salva

A segunda verdade é que Cristo se entregou para nos salvar e 
continua a nos salvar até hoje. Não se tira a dignidade deste amor 
infinito e inabalável. 

O Senhor nos abraça como abraçou o filho pródigo, como 
abraçou Pedro depois das negações e sempre nos abraça depois 
das nossas quedas. A verdadeira queda, que pode arruinar a vida, 
é a de permanecer no chão e não se deixar ajudar. 

O perdão e a libertação são gratuitos, pois Ele nos amou primeiro 
(1Jo 4.19), os jovens são convidados a não se deixarem 
transformar em coisas, pois a salvação em Cristo não tem preço. 
É preciso apaixonar-se pela liberdade que Ele oferece, confiar em 
sua misericórdia, contemplar seu sangue derramado e deixar-se 
purificar. (CV 118 a 123).

Ele vive!

Cristo está vivo, ressuscitou e precisa ser recordado 
constantemente. (1Cor 15,17). Porque Ele vive, se faz presente na 
vida de todas as pessoas que se permitem serem amadas. Em Mt 
28,20, como foi afirmado: “Eis que estou convosco todos os dias, 
até o fim dos tempos”. 

A segurança que temos é que Jesus é o eterno vivente. É preciso 
se alegrar, celebrar a vitória sobre a morte. Com Ele, podemos 
abandonar os lamentos. Com essa realidade apresentada, o Papa 
nos convida a fazer uma experiência de Deus, usar os sentidos, a 
imaginação, a leitura bíblica, o silêncio. 

Se a juventude busca paixões e intensidade, a maior delas é a 
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aventura da proximidade com o amor de Deus que foi derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo (Rm 5,5). (CV 130 a 133). 
Ser cristão é um encontro com a Pessoa que deu à vida um novo 
horizonte, um novo rumo. (CV 124 a 129). 

___________________________________________________

Ser jovem é uma graça que deve ser vivida plenamente, é um 
tempo bendito para o jovem e abençoado para a Igreja e para o 
mundo, é um tempo marcado por sonhos e desejos que vão 
tomando corpo, se solidificando. Nesse período os jovens são
chamados a projetar-se para o futuro, criar asas, sem cortar suas 
raízes. 

A inquietação do jovem é o resumo do seu coração. A verdadeira 
paz interior convive com essa profunda insatisfação. O jovem é 
promessa, alegria, força, esperança e tenacidade, com uma 
pitada de loucura. A fé em Jesus conduz a uma esperança que 
impele o jovem para além das suas limitações.

Deus, que é todo amor, deseja a felicidade de cada um e cada 
uma. A palavra de Deus convida a viver o presente com grandeza 
cultivando a fraternidade, seguindo Jesus e valorizando cada 
pequena alegria da vida como um presente do amor de Deus. 
(CV 140 a 149). Ele é o motivo da esperança e do sonho ativo, por 
Ele vive-se o presente e projeta-se para o futuro. 

A amizade é um tema que vale destaque, na antiguidade grega já 
se afirmava que a amizade era a maior expressão de amor entre 
os semelhantes, essa ideia é transformada em vida, afinal “prova 
de amor maior não há que doar a vida pelo irmão/amigo”. 

A verdadeira amizade se faz ao longo do tempo, é provada na 
dor, e festejada nas conquistas. Quem tem um amigo encontrou
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um tesouro, pois o amigo é um outro eu, pode ser comparado a 
uma alma que habita em dois corpos (Aristóteles). O amigo é a 
certeza de ter a quem recorrer na dor e no sofrimento, na fartura 
e na penúria. A amizade é uma dádiva e dom de Deus. “Ao amigo 
fiel não há nada que se compare” (Sr 6,15). 

Jesus se torna UM com o jovem. A proximidade com Jesus 
fortalece os corações e conduz para a justiça, fé, amor e paz (2Tm 
2,22). Aos que amadureceram é aconselhado não perder o vigor 
dos valores da juventude além de alimentar a atração pelo 
infinito, essa maturação pode conviver com o fogo que se renova 
em ser jovem. 

Tudo é mais fácil quando estamos irmanados e caminhamos 
juntos. (CV 158 a 167). No processo de maturação, o 
autoconhecimento e a autenticidade são itens necessários para 
não se tornar uma falsificação. O desenvolvimento espiritual 
encarnado no amor fraterno, generoso, misericordioso, alinha a 
vida em comunidade.

Sobre o compromisso dos jovens, vale salientar que a vida em 
comunidade, traz o desafio de não se esquecer de sua própria 
vocação, construir uma sociedade mais justa, fraterna e 
equitativa, estender pontes e promover a cultura do encontro. É 
preciso sair da indiferença, se engajar no voluntariado, na 
cidadania ativa e na solidariedade social. O contato com os 
empobrecidos e espoliados desperta as mais diversas vocações. 
Os jovens são chamados a atuarem onde convivem, sendo porta-
vozes do Jesus sofredor e comprometido com as veias abertas 
dos necessitados. 

Apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar 
testemunho do Evangelho em todas as partes, com sua própria
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 vida. A juventude é o agora de Deus, que os quer fecundos. (CV 
168 a 178).
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3. Raízes e asas

Os jovens precisam ter raízes e asas, mas é preciso voar com a 
segurança de quem possui raízes profundas. No capítulo seis, o 
documento faz menção ao enraizamento e historicidade dos 
jovens. Esquecer as origens é um risco de se perder, afinal, quem 
não sabe para onde ir e não tem segurança para onde voltar, 
qualquer caminho serve. Nesse sentido os riscos são muitos, o 
consumismo vê na juventude um campo fértil e fácil de ser 
dominado e manipulado. É preciso não confundir beleza com 
aparência. A beleza está na capacidade de comprometer-se com 
a própria história e seus desafios, está na simplicidade e no 
cotidiano, na misericórdia e na empatia, na fidelidade e no 
compromisso. 

O amor aos pais é o único mandamento acompanhado de uma 
promessa “a fim de que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a 
terra” (Ef 6,3). As raízes da juventude devem ser cultivadas na 
relação com os idosos. É papel da Igreja e em especial do 
Movimento Familiar Cristão, ajudar os jovens a descobrir a 
riqueza viva do passado,  fazendo memória. Quando a juventude 
alimenta as raízes que a sustentam, superaram os apelos 
ideológicos e a tendência à homogeneização. 

É pelo ímpeto da juventude que a tradição é fortalecida e 
alimentada. A relação intergeracional implica que as 
comunidades tenham memória coletiva. Nos espaços do 
Movimento Familiar Cristão é possível animar a juventude com os 
exemplos dos idosos. 

O documento ressalta a íntima relação entre as gerações. 
Salienta que todo ser, ao nascer, recebe de seus antepassados a 
bênção e o sonho de uma vida melhor. Por serem eles a fonte da 
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sua vida, independente de erros passados, merecem ser 
reverenciados.

Aos anciãos é pedido que sejam guardiões da memória, para que 
possa ser fielmente transmitida. Nesse encontro de gerações é 
necessário arriscar juntos, muitas vezes a vida do jovem é um 
emaranhado não compreendido, quando a tradição é revisitada 
em companhia dos mais experientes, muitas lacunas são 
preenchidas e equívocos são explicados.

Frequentar o passado é uma oportunidade de curar feridas, 
desenvolver empatia, ser misericordioso e assim alimentar o 
entusiasmo de uma vida futura que começa agora. É sempre 
bom ter em mente que as raízes não são âncoras, são apoios que 
possibilitam responder aos novos desafios. (CV 192 a 201).

A Pastoral da Juventude

Os jovens devem ser livres para encontrar novos caminhos de 
evangelização, com o uso de novas linguagens, com destaque 
para o mundo das redes sociais. A Pastoral Juvenil precisa 
adquirir flexibilidade e chamar jovens a eventos onde além da 
formação, possam compartilhar a vida, celebrar, cantar e ouvir os 
demais, ter um caráter inclusivo onde ninguém deve ser deixado 
de lado. (CV 202 a 208).

Duas grandes linhas devem orientar a Pastoral: a busca e o 
crescimento.
 
A busca, a convocatória, o chamado que atrai jovens para a 
experiência do Senhor. Confiar a missão de encontrar caminhos 
atraentes, com liberdade e motivação da comunidade mfcista. A 
linguagem do amor desinteressado deve ser uma forma de 
comunicar o kerygma aos jovens.
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O crescimento, o desenvolvimento de um caminho de 
maturação. Aos jovens, além da doutrina e da moralidade, é 
preciso enraizar as experiências que sustentam a vida cristã. Essa 
formação deve levar em consideração dois eixos: um é o 
aprofundamento do kerygma, a experiência fundante do 
encontro com Deus através de Cristo morto e ressuscitado. O 
outro é o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária e no 
serviço.

A Pastoral Juvenil deve incorporar meios e recursos variados 
para ajudar os jovens a crescer na fraternidade, a ajudar uns aos 
outros, a criar comunidade, a servir, e estar próximo dos pobres. 
É preciso desenvolver capacidade de acolher cordialmente a 
todos. O MFC deve ser espaço fraterno e atraente onde possam 
criar laços afetivos de confiança, respeito, paciência e perdão, 
pois é a carícia de Deus que nos permite sonhar um mundo mais 
humano e divino. (CV 209 a 220).

A pastoral da juventude nas instituições educacionais

A formação espiritual e cultural devem caminhar juntas. O direito 
à cultura significa proteger a sabedoria, o saber humano e o que 
humaniza. Nesse sentido, o estudo serve para buscar sentido na 
vida, responder aos questionamentos oriundos de um 
consumismo cultural e dar opções dinâmicas e fortes, com 
pesquisa, conhecimento e partilha. (CV 221 a 223). Aos jovens 
deve ser ofertado esses espaços de desenvolvimento espiritual e 
ambientes festivos, fazer propostas para a vivência da 
contemplação, investir em datas litúrgicas como Semana Santa, 
Pentecostes e Natal.

A abertura para o serviço junto aos mais necessitados, a oração 
pela arte com as mais diversas expressões artísticas, a prática de
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esportes, o cuidado com o meio ambiente e oficinas de 
autoconhecimento e meditação são possibilidades de aglutinar a 
diversidade de jovens que orbitam nossas equipes bases. (CV 
224 a 229).

É muito importante um olhar sobre os verdadeiros líderes jovens, 
que poderão congregar.  O desafio é adequar-se ao momento 
presente, na realidade que vivemos e com os jovens que temos, 
jovens reais que devem ser acolhidos e amados, pois neles não 
encontraremos a perfeição, mas podemos estimular o “bem
possível”, assim seremos expressões vivas da igreja aberta, que 
antes de condenar, acolhe, anima, ama e promove. (CV 230 a 
238).

Por uma pastoral popular juvenil

A pastoral juvenil, necessita ser “popular”. Para isso, é necessário 
um processo: lento, respeitoso, paciente, esperançoso, 
incansável e compassivo. Assim, os jovens ao se sentirem aceitos, 
experimentam o amor acolhedor e podem se projetar ao serviço 
missionário nas visitas aos lares necessitados, e também na 
militância nas redes sociais. 

Os jovens precisam ser respeitados na sua liberdade, mas 
também precisam ser acompanhados. A família e a comunidade 
eclesial devem ser ambientes que possibilitem desenvolver essas 
lideranças, além disso a Pastoral Juvenil e a Pastoral Familiar 
devem se retroalimentar.
 
Como componentes do Movimento Familiar Cristão, devemos 
tentar nos enquadrar no modelo esperado pelos jovens para 
acompanhá-los: “um autêntico cristão comprometido com a 
igreja e com o mundo; que busque constantemente a santidade; 
que compreenda sem julgar; que escute ativamente às
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necessidades dos jovens e responda com gentileza; que seja 
bondoso e consciente de si mesmo; que reconheça seus limites e 
reconheça a alegria e o sofrimento que todo caminho espiritual 
implica” (CV 239 a 247).
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4. Somos todos chamados - Somos todos vocacionados

No capítulo oito, a vocação é o tema abordado e direcionado 
para a realidade da juventude. A vocação é um chamado 
acompanhado de uma resposta, compreender o chamado de 
Deus é uma forma de entender que nada é fruto de um caos sem 
sentido. 

A vocação é a vivência das potencialidades, que convoca a todos 
para crescer para a maior glória de Deus. O fundamental é 
discernir e descobrir que o que Jesus quer de cada jovem é sua 
amizade, é um amor gratuito, um amor de amigos, é um convite 
para fazer parte de uma história de amor. (CV 248 a 252).
 
Vocação é entrega, é missão para os demais. Toda pastoral, 
formação e espiritualidade é vocacional. Discernir sobre a 
vocação é buscar em si as capacidades necessárias para esse 
serviço, é reconhecer o fim para o qual foi feito. Para realizar a 
própria vocação, é necessário se desenvolver, fazer germinar e 
crescer integralmente. 

Ser vocacionado é “ser para os outros''. As vocações traduzem-
se: na formação familiar, no engajamento no mundo do trabalho. 
Os jovens constroem o sonho de formar sua própria família. O 
Sacramento do Matrimônio envolve projetos de vidas que se 
unem enraizado no próprio Deus, esse dom assegura a 
elaboração de novas vidas, nesse contexto a sexualidade deve 
ser encarada como uma dádiva divina, como expressão do amor 
de Deus.

A Família

A família é o referencial do jovem. São os exemplos que eles 
recebem que alimentam o desejo em assumir sua vocação. Por
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vezes os jovens não desfrutam desse ambiente familiar sadio, 
mas encontram nas comunidades bases um alento para o sonho 
de ser família, independente do arranjo familiar do qual fazem 
parte. 

É missão do MFC preparar a juventude para o Matrimônio, 
desenvolvendo e sendo sinal de amor, paciência, capacidade de 
diálogo e de serviço. Implica também educar a sexualidade e a 
entrega aos demais. Vale destacar que a vocação mais 
importante é a batismal. Casados, consagrados ou solteiros, 
todos podem e devem ser testemunhas dessa vocação. (CV 253 
a 267).

O mundo do trabalho

O mundo do trabalho, que deve ser ambiente de realização do 
jovem, muitas vezes é configurado como meio de dominação, 
humilhação, assédio e discriminação.

Por meio do trabalho é possível desenvolver a dignidade humana 
e influi na construção da identidade e na promoção da vida e de 
amizades verdadeiras. Na realidade muitos jovens experimentam 
a exclusão social por meio do desemprego estrutural, que 
implica na falência de projetos e sonhos e alimenta a desilusão e 
o sentimento de inutilidade. Sobre esses se faz necessário um 
olhar afetuoso e ações acolhedoras.  

O contínuo convite, a animação e apoio aos jovens, em prol das 
vocações consagradas devem ser uma prática contínua. É nesse 
período da vida, alimentado pelo amor transformador de Deus 
em Jesus Cristo, que os jovens ousam viver diferente, remar 
contra a maré, aprofundar o autoconhecimento e assumir 
desafios. 
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Para isso o Movimento Familiar Cristão deve ser impelido a criar 
espaços que os jovens experimentem a gratidão da oração 
contemplativa, o silêncio animador, espaços que permitam 
refletir, rezar, ver melhor o mundo que o rodeia e assim, a exemplo 
de Jesus, assumir a própria vocação.

É destaque a capacidade de interação dos jovens em vários 
canais ao mesmo tempo e a necessidade de sapiência para que 
não se transformem em marionetes à mercê das tendências de 
ocasião. O documento Christus Vivit, ressalta que estamos em 
um contexto que coloca em jogo o sentido da vida diante do Pai 
que ama e conhece verdadeiramente. 

É preponderante a formação da consciência crítica, para além da 
razão instrumental, que permite crescer em discernimento e 
profundidade, o que implica deixar-se transformar por Cristo e 
ao mesmo tempo uma prática habitual do bem. (CV. 267 a 277).
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5. O Discernimento

A prática do exame de consciência ajuda a crescer na virtude da 
prudência e facilita o discernimento, que se dá no silêncio orante, 
na busca pela sintonia com a vontade do Pai, com os anseios do 
povo de Deus, como tão bem fez Francisco de Assis ao 
perguntar: “Senhor, que queres que eu faça?”.

A resposta é sempre personalizada, não dá para ser autêntico 
copiando outras pessoas e experiências. O Papa Francisco 
ressalta a confiança nos jovens afirmando que a Igreja necessita 
do entusiasmo, das intuições e da fé de cada um deles. 
Precisamos ter sensibilidade para isto. 

A primeira sensibilidade ou atenção é para a pessoa. É uma 
escuta ativa, envolvida, carinhosa e comprometida, semelhante à 
relação de Jesus e os discípulos de Emaús. Essa atenção e a 
escuta incondicional é fundamental para o crescimento dos 
jovens.

A segunda é o discernir, diferenciar entre graça e tentação. 

A terceira, consiste em escutar os impulsos que o outro 
experimenta. É a escuta profunda, que decide a vida, porque há 
alguém como Jesus que entende e valoriza esta intenção última 
do coração.

Todos fomos feitos para Deus e para os demais. É um chamado 
de Jesus, um dom exigente, onde se faz necessário arriscar. 
Quando Deus suscita, ele acolhe o vocacionado com tudo que 
ele é. Como Movimento Familiar Cristão somos convidados, 
como Igreja, a escutar e acompanhar com atenção primorosa 
aqueles que estão em processo de discernimento vocacional. 
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