
 

 

Segundo capítulo: «Jesus Cristo sempre jovem» 

No segundo capítulo da Exortação o Papa fala-nos da juventude de Jesus e como ela 
pode iluminar a nossa vida e a vida da Igreja e como assim a Igreja se pode renovar. 
A acompanhar a juventude de Jesus está sempre a sua mãe, Maria, também ela uma 
jovem quando aceitou o desafio e o plano de Deus para a sua vida, e que por isso, nos 
pode ajudar a dizer o nosso sim. Também muitos jovens se deixaram enamorar por 
Jesus e viveram plenamente a sua entrega ao Seu plano. 

O Papa começa por lembrar que “Jesus foi jovem”, que “deu a sua vida numa etapa 
que hoje é definida como a de um jovem adulto” e que “na plenitude da sua 
juventude, deu início à sua missão pública” (nº 23). A juventude de Jesus não foi 
estéril, mas foi precisamente onde Jesus estabeleceu as fundações da sua vida e da 
sua missão: a experiência do exílio no Egipto e o regresso a Nazaré, o seu batismo por 
João em que o Pai confirma o seu caminho (“Tu és o meu Filho amado”), a experiência 
no deserto, são tudo momentos em que “Se foi preparando para cumprir o projeto que 
o Pai tinha. A sua adolescência e juventude orientaram-No para esta missão suprema” 
(nº 27).  

Somos convidados pelo Papa a deixamo-nos rever nas várias características de Jesus: 
a confiança inabalável no Pai, a sua amizade com os discípulos, a sua preocupação 
com os mais frágeis e marginalizados, a defesa do que acreditava mesmo que isso 
implicasse entrar em conflito com as autoridades civis ou religiosas e Jesus também 
sentiu o abandono e o sofrimento – Ele sabe o que é ser jovem, pois também o foi. O 
epílogo da sua juventude foi a sua Ressurreição na qual Ele nos quer incluir, por isso 
“junto d’Ele, podemos beber do verdadeiro manancial, que mantém vivos os nossos 
sonhos, os nossos projetos e os nossos grandes ideais, e que nos lança no anúncio da 
vida que vale a pena” (nº 32). 

Também a Igreja é desafiada pelo Papa a se deixar renovar pela juventude de Jesus, 
acolhendo os jovens, com o seu entusiasmo, no seu seio.  

O Papa convida-nos também, a olhar para a Mãe de Jesus, que o acompanhou na sua 
juventude, e que também ela ainda jovem deu o seu sim a Deus, arriscando tudo. 

Por último, o Papa apresenta-nos neste capítulo vários jovens que ao longo da história 
“entregaram a sua vida por Cristo” e que “na sua época, foram verdadeiros profetas de 
mudança; o seu exemplo mostra de que são capazes os jovens quando se abrem ao 
encontro com Cristo” (nº 49)”. 

Questões:  

- Como vês “isto” de Jesus ter sido jovem como eu? Já tinhas pensado nisto?  
- Como, ou em que é que, te revês na juventude de Jesus? 
- Como achas que os jovens, com a sua juventude, podem ajudar a renovação da 
Igreja? 
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