
 

 

Terceiro capítulo: «Vós sois o agora de Deus» 

Depois de se ter contemplado a juventude de Jesus, refletida na Igreja, em Maria e 
nos Santos, o capítulo terceiro é uma exortação forte para os jovens sejam percebidos 
como “o agora de Deus”. São o presente, enriquecido com o seu contributo nas 
diversas responsabilidades que assumem em colaboração com os adultos, na família, 
na sociedade e na Igreja. 

Respondendo às perguntas “como são os jovens de hoje?” e “que se passa com eles 
agora?”, responde-se apontando-se os aspetos positivos que nem sempre são objeto 
da atenção dos adultos. Os jovens transportam interrogações que devem ser 
escutadas, porque carregadas de novidades e provocações. Para isso, requer-se da 
comunidade da Igreja que se abandonem esquemas rígidos e haja abertura para uma 
escuta disponível e atenta dos jovens, através de uma empatia que enriquece a própria 
comunidade. Para isso, contribui, também, que os adultos deixem a tendência para 
fazer a lista de calamidades e defeitos da juventude atual, que acaba por os distanciar 
cada vez mais, diminuindo a proximidade e a ajuda mútua. A clarividência do que é 
chamado a acompanhar os jovens consiste em encontrar a pequena chama que 
continua a arder, a cana que parece rachada mas que não está partida (cf. Is 42, 3), a 
capacidade de encontrar caminhos onde outros veem apenas muralhas, ver 
possibilidades onde outros veem só perigos. É assim o olhar de Deus Pai, capaz de 
valorizar e de alimentar as sementes de bem semeadas nos corações dos jovens, 
«terra sagrada» de onde só nos poderemos aproximar descalços. 

Neste capítulo, abre-se a reflexão, também, à pluralidade das “muitas juventudes”, 
como advertência para não se meterem todas as realidades no mesmo ponto de vista. 
Falando-se da faixa etária entre os 16 e os 29 anos, há muitas diferenças entre 
contextos e culturas no que toca à consideração sobre os jovens, uma pluralidade de 
mundos juvenis, que inclui grupos que vivem situações muito peculiares. É o caso da 
desigualdade demográfica entre países com muitos jovens e outros com uma baixa 
taxa de natalidade, assim como o das diferenças culturais e religiosas, entre países que 
são portadores de uma longa memória eclesial e outros em que a presença do 
Cristianismo é minoritária. Também há muitas diferenças no que toca às condições de 
vida humana, entre jovens que têm muitos recursos ou oportunidades e outros que 
vivem em ambiente de constante perseguição ou à margem da sociedade. 

Diante de algumas coisas que sucedem aos jovens, o Santo Padre destaca duas 
grandes áreas: “os jovens de um mundo em crise” e “desejos, feridas e procuras”. Em 
primeiro lugar, referem-se os contextos de guerra em que muitos jovens vivem, 
padecendo a violência numa inumerável variedade de formas, como “sequestros, 
extorsões, crime organizado, tráfico de seres humanos, escravidão e exploração 
sexual, estupros de guerra, etc. Outros, por causa da fé que professam são alvo de 
perseguições e até de morte. Outros jovens, sem alternativa, passam a vida a praticar 
delitos e violências. Há ainda jovens que são forçados por grupos políticos ou poderes 
económicos a professar ideologias, utilizados para manipular outros, convertendo-se 
em seres individualistas, presa fácil para ofertas humanas e planos destruidores. 
Diante destas situações, a Igreja é chamada a ser uma mãe que chora e que convida à 
participação, acolhendo. 

 



 

 

Questão:  

─ À tua volta, que diferenças significativas verificas entre os jovens das várias 
comunidades ou proveniências? 
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