
 

 
 
 

Capítulo VII da Exortação Apostólica Christus vivit: A Pastoral dos Jovens 
 
Este é o capítulo mais longo da Exortação Apostólica Cristo Vive, aparecendo como uma síntese 
prática de toda a reflexão do documento. No número introdutório o papa indica a necessidade de 
ter em conta a diversidade de realidades em que os jovens vivem a sua pertença à Igreja e a sua 
presença na sociedade.  
Essa diversidade deve ser percebida pela Igreja para que, inspirada por Deus, cresça na relação 
com os jovens fundamentalmente em dois sentidos:  

1) a consciência de que “é toda a comunidade que evangeliza” os jovens;  
2) e a consciência da necessidade de que os jovens sejam protagonistas das propostas 

pastorais, cunhando a acção da Igreja com o seu dinamismo e sensibilidade tão 
característicos.  

Esta presença de jovens, virá oferecer maior flexibilidade à própria pastoral juvenil, onde nem 
tudo tem que estar planificado e onde os jovens tenham espaço para “partilhar a vida, celebrar, 
cantar, escutar testemunhos vivos e experimentar o encontro com o Deus vivo”. (204) 
 
Partindo daqueles dois pressupostos, o papa define 2 grandes linhas de acção pastoral juvenil 
(209-215): 

1) Busca. A capacidade de oferecer a “experiência do Senhor”, buscando e convocando os 
jovens para que tenham o desejo de encontro com Deus; 

2) Crescimento. Oferecer aos jovens caminhos de amadurecimento daqueles que já fizeram 
essa experiência. 

Busca. O papa confia na capacidade dos jovens para encontrarem os seus próprios caminhos, 
oferecendo a outros jovens um primeiro anúncio que pode surgir em situações tão díspares como 
“’um retiro de impacto’, numa conversa de bar, num intervalo na faculdade...”. O idioma, a 
linguagem a usar pelos jovens é aquela que eles conhecem: “a gramática do amor”. 
Crescimento. O papa é muito pragmático ao alertar para os erros que se cometem quando se 
oferece uma experiência de Deus aos jovens mas depois a proposta que lhes é feita resume-se à 
formação em temas doutrinais ou da moral, “o resultado é que muitos jovens se aborrecem, 
perdem o fogo”.  
 
Com efeito, é necessário descobrir e levar ao crescimento e aprofundamento do encontro com 
Cristo Vivo em dois eixos fundamentais: 

1) Aprofundamento do kerygma, a relação com a pessoa de Cristo a partir do acontecimento 
fundante da morte e ressurreição de Cristo, esta é a certeza mais sólida da fé; 

2) Crescimento desta fé a partir da experiência do amor fraterno. 
 
Onde viver toda esta experiência? (216-223) Certamente na Igreja, onde a Igreja está; e a Igreja 
tem de estar onde estão os jovens; uma Igreja levada pelos próprios jovens; mas também por 
adultos que os acompanham, num respeito permanente pela sua especificidade, sem abdicar da 
visão clara do horizonte do kerigma da fé (246). O documento fala da necessidade de cultivar nas 
comunidades lideranças naturais, referências inspiradoras e ao mesmo tempo encarnadas na 
história e na fragilidade própria da condição humana. Para isso é necessário preparar consagrados 
e leigos capazes de acompanhar os jovens de uma forma competente (242-247). 
 
 



 

 
 
 
Uma comunidade que não vive a fé de uma forma dinâmica, consciente, que não seja uma 
comunidade viva, não consegue acolher nem acompanhar os jovens. Os jovens têm o sentido de 
agregação. Se o grupo se centra em questões que não são relevantes para si, a fé não tem como se 
desenvolver.  
O papa elenca alguns âmbitos propícios para o desenvolvimento da evangelização junto dos 
jovens (224-229) e que elencamos de forma resumida: experiências de silêncio e contemplação; 
“liturgia fresca e alegre”; abertura ao dom da caridade e do serviço; a arte; o desporto; a natureza 
e o ambiente; os sacramentos; a palavra de Deus; piedade popular...  
 
 
Perguntas:  

1. Se tivesses que descrever o que é “ser cristão” a um outro jovem, o que dirias? 

2. Indica 3 características que se exigem a uma comunidade para que um jovem se sinta 
acolhido, e tenha as condições necessárias para fazer desenvolver a sua fé? 

3. Lembras algum momento em que experimentaste de uma forma particular a presença de 
Deus numa relação pessoal? O que foi mais determinante para que essa experiência tivesse 
sido possível? 
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