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2º Encontro PRÉ ENA – 2022
Tema motivador: As Diversas Juventudes

"Agora que a velhice começa, preciso aprender com o vinho a melhorar 
envelhecendo e, sobretudo, a escapar do terrível perigo de, envelhecendo 
virar vinagre." (Dom Hélder Câmara).

“O segredo da eterna juventude é dedicar a vida a uma causa.” 



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

Tema motivador: 
AS DIVERSAS JUVENTUDES

Irmãos e irmãs, Paz e Alegria.
 
Chegamos ao segundo texto de preparação ao 21º ENA. No 
intuito de aproveitar a profundidade das palavras do Papa 
F ranc i sco ,  suger imos  c inco  passos  pedagóg icos : 
Contextualização, Experiência, Reflexão, Ação e Avaliação. Esse 
texto é mais longo e rico em detalhes, somos convidados a 
mergulhar no vasto mundo das juventudes, refletir sobre suas 
riquezas e suas fragilidades e nos colocar à serviço do Reino de 
Deus, vendo em cada jovem um sopro de esperança e amor 
ofertados por Deus a cada um de nós. 

1. Contextualização: (Partilha de ideias e impressões sobre o 
tema abordado).

• Como são os jovens de hoje, o que eles sentem agora?
• Quais as características dos jovens das nossas equipes base?
• O MFC oferece oportunidade para que os jovens assumam uma 
causa que dê sentido a sua existência?

• Estamos aprendendo a envelhecer com sabor ou estamos 
ficando azedos?

2. Experiência: (Escuta ativa das ideias dos jovens) 

• Vamos ouvir os nossos jovens. 
• Enquanto os jovens falam identifique os sentimentos 
despertados e as ideias que surgem. 

3. Reflexão: 

Nesse segundo texto inspirado pelas frases de Dom Helder 
Câmara, um dos grandes apoios para o desenvolvimento do 
Movimento Familiar Cristão nos seus primeiros anos, somos 
convidados a continuar a caminhada rumo ao 21º ENA, para tanto 
vamos assumir a causa de Cristo como motivo da eterna 
juventude.

No capítulo três da Exortação Apostólica pós-sinodal CHRISTUS 
VIVIT 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.

Muitas são as juventudes encontradas na caminhada da Igreja, 
muitas as diferenças presentes nessa faixa etária, conforme o 
contexto sociopolítico 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, 
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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.

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.

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.
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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. 

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. Se faz necessário passar do virtual para 
o afetivo e efetivo numa comunicação boa e saudável.
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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 
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 recebimento da pessoa que 
necessita de acolhimento visto que é possuidora de uma 
dignidade inalienável de ser humano. 

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. 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.                                
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https://arquidiocesedeteresina.org.br/2020/10/07/veneravel-carlo-acutis-inspira-jovens-na-
arquidiocese-de-teresina

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.

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. 

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.
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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.

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. 

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.
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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 
aventura da proximidade com o amor de Deus que foi derramado 
em nossos corações pelo Espírito Santo (Rm 5,5). Ser cristão é 
um encontro com a Pessoa que deu à vida um novo horizonte, um 
novo rumo.

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.
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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. 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 
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. 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
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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 vida. A juventude é o agora de Deus, que os quer 
fecundos.

4. Ação:

• Diante da escuta dos jovens, da motivação de D. Helder e do 
fragmento do CHRISTUS VIVIT, o que fizemos? O que estamos 
fazendo? E o que poderemos fazer em prol da juventude 
concreta?

(É bom escrever as ideias, analisar as viáveis e buscar colocar em 
prática)

5. Avaliação:

• O que aprendemos de novo nesse estudo?
• O que facilitou a compreensão?
• Quais dificuldades foram encontradas?
• O que podemos fazer de diferente para que tenhamos um 
maior proveito desses estudos?
• Pessoalmente como me comprometo para que os encontros 
sejam cada vez mais proveitosos? 
(Anotar as sugestões)
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