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CAPÍTULO QUINTO: CAMINHOS DE JUVENTUDE (134-178) 
 
No capítulo quinto da exortação pós sinodal, 'Christus Vivit' (Cristo Vive), o 

papa Francisco começa por apresentar a juventude como um tempo de ‘bênção para a 
Igreja e para o mundo’ (135) e não somente como tempo de transição ‘onde os jovens 
se sentem empurrados para a idade adulta’ (135). 

Depois, o papa explicita quais são as características e marcas do caminho da 
juventude quando este é iluminado pela luz do Evangelho: 

Tempo de sonhos e escolhas. A juventude é entendida por Francisco como um 
tempo em que os sonhos vão tomando corpo e em que as escolhas vão construindo 
gradualmente um projecto de vida. Para o papa, na juventude existe uma sã 
inquietação que é motor de crescimento porque abre o coração e, depois, não o deixa 
permanecer na indeterminação, antes conduz à decisão no âmbito profissional, social, 
político e a outras mais radicais que imprimirão uma configuração determinante à 
existência de cada um. 

Quando o papa pensa num jovem afirma ele: ‘vejo um rapaz ou uma rapariga 
que procura o seu próprio caminho, que quer voar com os pés’ (139). Ou seja, ‘o jovem 
caminha com os dois pés, como os adultos, mas, ao contrário dos adultos, que os 
mantêm em paralelo, põe um à frente do outro, disposto a ir, a partir. Olhando sempre 
em frente’ (139). 

A vontade de viver e de experimentar. Segundo Francisco, portanto, cada 
jovem está muito inclinado para o futuro. Todavia, esta projecção no futuro sonhado 
convida a viver o presente e não só a preparar o amanhã. Ou seja, o papa fala da 
importância de viver os pequenos presentes de cada dia, não num desenfreamento 
irresponsável, mas ‘utilizando as energias para as coisas boas, cultivando a 
fraternidade, seguindo Jesus e valorizando cada pequena alegria (147).  

Em amizade com Cristo. Para o papa, por mais que se viva e experimente, 
nunca se é plenamente jovem, sem uma grande amizade: a de Jesus. Escreve 
Francisco: ‘Não prives a tua juventude desta amizade’ (156). 

Crescimento e amadurecimento. O entusiasmo próprio da juventude deve 
conduzir ao crescimento e amadurecimento. Também o adulto deve amadurecer, sem 
perder os valores da juventude e, neste passo, o papa cita a sua própria experiência 
pessoal: ‘Quando iniciei o meu ministério como Papa, o Senhor ampliou-me os 
horizontes e ofereceu-me uma juventude renovada’ (160). 

Sendas de fraternidade. Francisco propõe percursos de fraternidade para viver 
a fé, recordando que o ‘Espírito Santo quer impelir-nos para que nós saiamos de nós 
mesmos, abracemos os outros com amor e procuremos o seu bem’. Portanto, é 
sempre melhor vivermos a fé juntos e expressar o nosso amor numa vida comunitária’ 
(164), superando a ‘tentação de nos encerrarmos em nós mesmos, nos nossos 
problemas, sentimentos feridos, lamentações e comodidades’ (166). 

Jovens comprometidos. Frente a um mundo tão cheio de violência e egoísmo, 
os jovens podem correr o risco de se fechar em pequenos grupos, privados dos 
desafios da vida... Por outro lado, afirma Francisco, é importante que se tome 
consciência de que a vocação não pode ser concebida ‘apenas como um serviço no 
interior da Igreja’ (168). Assim, o papa propõe aos jovens o protagonismo da mudança 
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e a oferta da ‘resposta cristã às inquietações sociais e políticas que se vão tornando 
presentes em diversas partes do mundo’ (174). 

Missionários valentes. Finalmente, o papa fala dos jovens como missionários 
valentes. Enamorados de Jesus, os jovens são chamados a testemunhar o Evangelho 
em toda a parte diante de todos, com a sua própria vida, o que ‘não significa falar da 
verdade, mas vivê-la, encarnar nela, transformar-se em Cristo’ (175). 
 
 
QUESTÕES: 

 
1. Que lamentos, ansiedades e inseguranças me têm impedido de fazer escolhas e 

tomar decisões? 

2. Experimento a amizade com Jesus, na oração, e aí faço a experiência de que estou 

sempre acompanhado? 

3. Sou capaz de ser para os outros com entrega e generosidade, apesar das 

dificuldades e riscos? 
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