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CAPÍTULO VI DA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA CHRISTUS VIVIT: JOVENS COM RAÍZES 
 
Neste breve capítulo, o Papa Francisco mostra a sua preocupação com os jovens sem 
raízes e procura distinguir a alegria da juventude de um falso culto à juventude que 
seduz e instrumentaliza os jovens. As ideologias que destroem e desconstroem tudo 
querem os jovens desligados do passado e da história, vazios, desenraizados e 
desconfiados de tudo. A adoração da juventude é uma forma de manipulação que 
degrada os jovens, os utiliza e esvazia de valores reais para fomentar uma vida 
superficial, que confunde beleza com aparência. A beleza existe em “cada homem e 
mulher que vivem com amor a sua vocação pessoal, no serviço desinteressado em 
favor da comunidade ou da pátria, no trabalho generoso pela felicidade da família, 
empenhados no árduo trabalho anónimo e gratuito de restaurar a amizade social. 
Descobrir, mostrar e destacar esta beleza, que se assemelha à de Cristo na cruz, é 
colocar os alicerces da verdadeira solidariedade social e da cultura do encontro” (183). 
 
O Papa denuncia também uma espiritualidade sem Deus, uma afetividade sem 
comunidade e sem compromisso com os que sofrem, um medo dos pobres. Isto faz 
crer num futuro paradisíaco que torna os jovens em escravos. O Papa propõe aos 
jovens outro caminho, “feito de liberdade, de entusiasmo, de criatividade, de novos 
horizontes, mas cultivando ao mesmo tempo essas raízes que alimentam e sustentam” 
(184). No sínodo foram denunciadas formas de colonização cultural e a tendência para 
«homogeneizar» os jovens, dissolvendo as diferenças e a sua identidade cultural de 
origem. Por isso, é necessário «cuidar das próprias raízes» (186).  
 
Para cuidar das raízes é preciso ajudar os jovens a descobrir a riqueza viva do passado, 
fazendo memória, contactando com os idosos e sua experiência de vida. Isso não 
significa concordar em tudo com as gerações mais velhas, pois os jovens precisam de 
um espírito crítico para acolher o melhor da sabedoria que se comunica de geração em 
geração. O Papa Francisco insiste que o mundo nada ganha com a rutura entre 
gerações, com os cantos de sereia de um futuro sem raízes que quer fazer crer que só 
o novo é belo e bom. As relações intergeracionais nas comunidades passam pela 
memória coletiva, em que cada geração retoma os ensinamentos dos seus 
antecessores.  
 
Como se podem complementar os sonhos dos anciãos e as visões dos jovens (cf. Joel 
3,1)? Os anciãos sonham a partir das suas recordações e experiências vividas. Se os 
jovens se enraizarem nos sonhos dos anciãos, conseguem ter visões de futuro que 
abrem o horizonte e mostram novos caminhos. Se os anciãos não sonharem, os jovens 
não podem ver claramente o horizonte. Todos sonhamos com uma vida melhor e o 
sonho criador de Deus precede e acompanha a vida de todos os seus filhos. Para 
recordar esta bênção é bom que os anciãos sejam guardiães da memória e façam 
narrações (sonhos de velhos) da sua rica experiência, que requerem tempo para 
escutar gratuitamente e interpretar com paciência. O contributo dos anciãos passa por 
recordar aos jovens que uma vida sem amor é uma vida inferior e infecunda; que a 
ansiedade frente ao futuro pode ser vencida; que a maior alegria está mais no dar que  
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no receber; que o amor não se demonstra apenas com palavras mas também com 
obras.  
 
Se os jovens e os anciãos caminharem e arriscarem juntos, poderão ficar bem 
enraizados no presente e, a partir daqui, frequentar o passado e o futuro de modo a 
aprenderem uns com os outros. As raízes não são âncoras que nos prendem a outras 
épocas e nos impedem de encarnar no mundo atual. São antes um ponto de 
enraizamento que nos permite desenvolver-nos e responder aos novos desafios. Por 
isso, não devemos chorar tempos passados, mas sim assumir com realismo e amor a 
nossa cultura e enchê-la de Evangelho. Devemos amar a nossa hora com as suas 
possibilidades e riscos, alegrias e dores, riquezas e limitações, acertos e erros. Ou tal 
como disse um jovem no sínodo, a Igreja é uma canoa na qual os velhos ajudam a 
manter a direção interpretando a posição das estrelas, e os jovens remam com força 
imaginando aquilo que os espera mais além.  
 
QUESTÕES:  
 
1. Quais são as ideologias que identificas atualmente que manipulam e esvaziam os 

jovens da sua cultura com falsas promessas de futuro e que querem cortar as raízes 

com a memória do passado? 

2. O que dificulta o diálogo entre gerações e provoca o confronto entre anciãos e 

jovens? 

3. O que é que os jovens de hoje podem aprender com anciãos? 
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