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Realidade da Juventude:

Introdução:

		Alguns dados:

		No Brasil cerca de 25% da população está na faixa etária de 15 a 24 anos, aproximadamente 40 milhões de habitantes, esta é faixa etária que a OMS (Organização  Mundial da Saúde) considera como população jovem. Na América Latina, em 1960, o número de jovens era de 38 milhões e meio, em 1980, 73 milhões e hoje essa população se aproxima dos 100 milhões, assim nestes 40 anos a população jovem quase triplicou. O papel que o jovem desempenha hoje será a garantia do papel que , como adulto, desempenhará amanhã. Os jovens se encontram na etapa em que fazem as grandes opções, que decidem o futuro de suas vidas.

		Os jovens são vítimas da atual estrutura social injusta, baseada no Neo-Liberalismo: mão de obra barata, falta de qualificação, falta de canais de participação, frustração por falta de condições para estudar e trabalhar, alto crescimento do espírito consumista, desemprego, prostituição, etc.

		Há o desafio daqueles jovens, nascidos em ambiente de conforto, mergulhados no consumismo e no vazio de uma sociedade que não lhes oferece uma perspectiva mais profunda. São jovens que, apesar de privilegiados por melhor ensino e nível mais alto de vida, por vezes cedem à procura desenfreada por uma ascenção social individualista, consequência de uma sociedade baseada no lucro e na competição. Outras vezes passam para a droga, a promiscuidade e o alcoolismo, ou refugiam-se também em grupos esotéricos ou de ideologias manipuladoras.

Pastoral da Juventude:

		A Pastoral da Juventude no Brasil, atualmente, está composta por: 
·	Pastoral de Juventude Geral (grupos de jovens nas paróquias e comunidades de base);
·	Pastoral da Juventude de Meios Específicos:
·	Pastoral Universitária (PU);
·	Pastoral da Juventude Estudantil (PJE);
·	Pastoral da Juventude Rural (PJR);
·	Past. da Juventude do Meio Popular (PJMP).
·	Fala-se também de Pastoral da Juventude Trabalhadora (PJT), de Pastoral da Juventude de Bairros Populares (PJB).

A Pastoral da Juventude se organiza a partir dos grupos de jovens com coordenações paroquiais, setoriais, diocesanas, regionais e nacional. 

A articulação nacional é feita através de:
·	Encontros deliberativos de delegados das Comissões da PJ dos Regionais da CNBB e de representantes nacionais das PJMP;
·	Seminários Nacionais de Assessores e Jovens.

Em relação a América Latina há um encontro anual, promovido pelo CELAM, com a participação de Delegados da Comissão Nacional.

Realidade Sócio-Econômica-Eclesial:

Trabalhar com Pastoral da Juventude no Brasil e na América Latina, ainda em nossos dias, é trabalhar enfrentado uma série de dificuldades trazidas com o mundo moderno que se encontra em crise. Não podemos ignorar a influência dos meios de comunicação de massa que influenciam a juventude, trazendo para ela um padrão de comportamento que muitas vezes não condiz com a condição social do jovem e o coloca na maioria das vezes em conflito. 

As facilidades que surgem para uns que têm melhor condição de vida, é a dificuldade que a grande maioria da juventude da América Latina enfrenta. Enfrentamos em nossos países com o advento da política do Neo-Liberalismo uma realidade cruel que coloca sua ótica no lucro absurdo das empresas e não no “ser humano”, gerando a partir dessa prática um nível de desemprego altíssimo, nunca dantes visto. 

Com esta realidade, os jovens com pais desempregados, e muitas vezes os dois (pai e mãe) têm que “correr atrás do prejuízo” . Isto faz com que os jovens tenham que, em número muito grande, deixar os estudos para ajudar no sustento de suas famílias, sendo inclusive muitas vezes o principal responsável por toda a despesa de casa ficando com este encargo “nas costas”. Mesmo assim é esta “juventude lascada” que melhor participa e colabora com seus semelhantes, sendo mais solidária e companheira nas lutas mais diversas e condições das mais adversas, sendo também esta juventude que na maioria das vezes está nas periferias a que melhor participa nas atividades paroquiais do que aquelas de outros grupos sociais.

Os jovens da classe média com as ofertas que seu mundo oferece (vida noturna agitada, computadores, shoppings com  sua tentação por ter uma aparência melhor, dentro da moda, vida sexual ativa, vídeo games, bares, carros, o “ficar” sem compromisso, etc.), não quer saber de nada ligado a religião, pois seu mundo é outro, tornando-se, portanto, um desafio muito grande trabalhar com a juventude dessa classe social. 

É um desafio para todos nós, pois temos que descobrir uma maneira de atingi-los. Em contrapartida, percebemos que há uma busca muito grande no sentido de resgatar aspectos humanos e espirituais. Com nossa “omissão” ou mesmo com a nossa falta de jeito no trato com a juventude, entram para preencher essa lacuna, as mais diversas seitas da modernidade que mostra a essa juventude que está mais dentro daquilo que ela busca e que nós não descobrimos como levar a ela, o marketing dessas outras “religiões” mostra uma “cara” mais agradável, do que nós mostramos como católicos. 

O mundo da tecnologia e as mudanças:

As coisas se desenvolvem e se tornam obsoletas num curto espaço de tempo, que muitas vezes não conseguimos acompanhar, as pessoas, e principalmente os jovens se vêem perdidos em meio a tanta informação, ciência e tecnologia. 

“Corremos atrás” a fim de alcançarmos e até mesmo acompanharmos o desenvolvimento da tecnologia, mas na maioria das vezes ficamos para trás, pois quando conseguimos possuí-las e dominá-las, outra novidade já surgiu e estamos novamente desatualizados. Com toda esta agitação, o tempo passa sem que a gente perceba. Ficamos, assim, pelo caminho sonhando com o ter e nos esquecendo do fundamental, que é o ser.

Nos últimos quarenta anos aconteceram mudanças profundas nos modelos sociais, com a revolução cultural e social da década de 60, quando passamos de uma sociedade patriarcal e moralista para uma sociedade com valores e costumes liberais em relação ao sexo, ao mercado de trabalho, ao papel das pessoas na sociedade. Rompeu-se uma estrutura repressora, com uma total reviravolta dos valores éticos e morais.

Hoje, já há uma reflexão na tentativa de volta de algumas atitudes que foram deixadas de lado, pelos adultos, muitas vezes até mesmo por não saberem como lidar com esta liberdade. 

Estas atitudes que consideramos arcaicas durante estes trinta anos, começam a mudar, principalmente na área da educação a fim de envolver mais os jovens e colocar também “limites” em suas ações, que muitas é o que eles mesmos buscam, quando enfrentam os adultos “peitando”, isto é indo contra sem terem conteúdo, mas simplesmente para pressionarem. 

Para esta mudança de mentalidade e de atitude em primeiro lugar devemos deixar de ser omissos e procurar reeducar-nos para também reeducar essa juventude dispersa. 

Há uma busca cada vez maior na realização pessoal e da felicidade, através do ter cada vez mais, enquanto se esquece que estas encontram-se tão perto, dentro de nós mesmos. Valoriza-se tanto o racional, o explicável, o consumismo desenfreado e deixa-se de lado valores e virtudes básicas como a solidariedade, o respeito e a perseverança. São valores e virtudes que precisam ser cultivados e preservados por todas as pessoas, principalmente os jovens, em todos os meios sociais.

PASTORAL DA JUVENTUDE:

O que entendemos por juventude:

A juventude é a idade da pessoa em crescimento, segundo a OMS dos 15 aos 24 anos, nessa fase de vida a pessoa busca sua definição pessoal e social. É a fase de ascensão, de crescimento, rica em promessas de renovação e em reservas de entusiasmo para a humanidade. 

Costuma-se dizer que: o jovem é o futuro da nação, juventude é idade de “transição”. Não significa porém que seja algo de pouca importância, algo que “já vai passar”. Momento de transição, mas transição que determina sua forma de vida futura.

Esta época , é de crescimento, assimilação de valores, integração de sua personalidade, educação e formação são constantes da vida do jovem desde o seu nascimento, mas são também as realidades que agora realizarão sua integração definitiva no mundo e na sociedade.

Assim, o tempo da juventude tem valor próprio, não de simples “passagem”, mas de tomada de posição e de decisão diante da vida.

O que melhor define a juventude é o fato de ser a época de vida em que a pessoa se sente na necessidade e na urgência de optar para se definir. A criança opta, mas sua opção é baseada na fantasia e no desejo de imitação da vida dos adultos, suas decisões são influenciadas. Já para os adultos que já fizeram suas opções de forma de vida, seus problemas residem na realização integral de suas opções. O jovem, que vive um momento de mudanças, sente-se na encruzilhada da opção.

Para onde caminhamos:

Diz-se que “o século XXI será o século da espiritualidade ou não será”. Se não começarmos a partir de nós, a resgatar virtudes, vivenciar valores e agir com ética em todas as situações, não será possível viver nem contribuir para que outros, principalmente os jovens, vivam melhor. A juventude espera, e cobra, que nós adultos ajamos com coerência para que possam espelharem-se e agirem também coerentemente.

		Só Teremos a capacidade de seguir em frente quando começarmos a realizar estas mudanças de dentro de nós mesmos e daí para fora, não há outra forma, pois somos reflexos do que sentimos e vivemos, a partir daí é que poderemos construir um mundo melhor junto com aqueles que fazem parte de nossa caminhada.

		Quem está na faixa dos trinta aos cinquenta anos, quando pensa em juventude, lembra de uma juventude engajada (na Igreja JAC, JEC, JIC, JOC, JUC), politizada, que sempre estava nas lutas do povo, comprometida com as transformações pelas quais os povos lutavam no mundo inteiro e, em especial na América Latina. Queriam liberdade, democracia e direitos humanos, tinham esperança de mudar o mundo e acreditavam que através da participação política exerceriam sua cidadania. 

		Hoje temos uma juventude marcada pelo sistema sócio-político, com medo do futuro, insegura; com problemas de desemprego, com famílias desintegradas, causadas principalmente pelo sistema neoliberal vigente na maioria dos países no mundo globalizado afetando principalmente nossa América Latina, o que faz aumentar ainda mais a distância entre pobres e ricos. A juventude, perdeu as esperanças, já não acredita em partidos políticos, e sua preocupação principal é a realização de seus próprios desejos e problemas pessoais e uma grande dificuldade de pensar num ideal da coletividade. Há uma juventude massificada pelos meios de comunicação social, que exerce um poder muito forte sobre ela.

		Por outro lado, percebemos que cresce uma outra corrente dentro da juventude que reage, sobretudo a juventude dentro das igrejas.  A busca não é só por amizade, acolhida, mas também indica um começo de mentalidade de mudança na sociedade, começando a preocupar-se em como mudar a sociedade, em como criar uma consciência crítica, e até mesmo uma igreja mais engajada.

		Na economia, cada vez menos pessoas têm condições de acesso a uma melhor qualidade de educação, as escolas públicas não oferecem um ensino adequado, enquanto que as escolas particulares não estão ao alcance de todos. Quando o jovem termina um curso superior, o que sabemos que é uma margem pequena da sociedade, cai no “mundo do desemprego” da multi-especialização, do saber idiomas estrangeiros, da informática, e se esse jovem não tiver tido a oportunidade de fazer tudo isto durante seu tempo de escola secundária e também durante seu tempo de vida acadêmica, ele não concorrerá com igualdade de condições que outros jovens que tiveram esta oportunidade, podendo ser mais um desempregado a aumentar o índice de desemprego, alguns chegam a dizer: “deixo de ser a esperança do futuro do país para ser mais um na estatística de desempregados”.

		As leis de mercado vão gerando grupos cada vez mais fechados em si mesmos, vão contribuir com a formação de uma geração individualista, as relações são de competição e confronto, onde, neste tipo de organização social, só sobrevive o mais forte. 

		Na nossa AL temos uma realidade múltipla, temos a realidade das grandes cidades, a juventude rural, os jovens indígenas, os jovens trabalhadores, os jovens sem trabalho, os excluídos que não tem possibilidades de estudar nem de estudar, os jovens que vivem em um mundo de delinqüência e violência e outros tipos de exclusões. 

		Os rostos da maioria dos jovens da América Latina, são rostos sofridos, rostos que carregam dores, angústias, frustrações e rejeições de uma sociedade que não lhe dá espaço para poder crescer, desenvolver-se, para poder sorrir.

Diante dessa realidade tão difícil nos perguntamos: o que fazer? Perdemos as esperanças? Deixamos Deus de lado, ou fomos deixados de lado por Deus? O jovem que era a esperança do futuro o que será agora? Como desenvolver-se diante dessa realidade? Muitos outros questionamentos podem ser acrescentados a estes sem que tenhamos respostas imediatas.



























Julgar:

Jesus percorreu as etapas da vida de toda pessoa humana: infância, adolescência, juventude, idade adulta. Ele se revela como o caminho, a verdade e a vida (Jo 14, 5). Ao nascer, assumiu a condição de menino pobre e submisso a seus pais, recém nascido foi perseguido (Mt. 2, 13). Jesus, revelação do Pai que quer a vida em abundância (cf. Jo 10, 10) devolve a vida a seu amigo Lázaro (Jo 11), ao jovem filho da viúva de Naim (cf Lc 7, 17) e à jovem filha de Jairo (Mc 5, 21-43). Ele continua, hoje, chamando os jovens para dar sentido a suas vidas (Santo Domingo 111.)

A Pastoral da Juventude deve oferecer elementos e condições para que os jovens possam conhecer e aderir livre e conscientemente a Jesus Cristo e a seu projeto para se tornarem agentes evangelizadores na Igreja e na Sociedade. A Pastoral da Juventude quer descobrir sua identidade e missão à luz da verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o Homem.

		As mãos do jovem trabalhador Jesus de Nazaré manejavam a madeira, o ferro e a pedra para prover, aos habitantes da vilazinha, moradia e ferramentas. Elas eram solidárias com a multidão de mãos de homens e mulheres que constróem o mundo e zelam pelo corpo da humanidade. Eram mãos de carpinteiro. Tinham certa semelhança com os materiais que manipulavam. Há sempre uma aliança e mesmo um quê de familiar entre as mãos do homem e o objeto de seu trabalho. Ao operário e à sua obra sucede como ao homem e à mulher: muito sofreram e muito se amaram juntos; em conseqüência, se assemelham como irmão e irmã. Suas mãos tinham algo da madeira, do ferro e da pedra: eram vigorosas e fortes, rijas e nodosas. Já estavam prometidas à árvore e aos cravos sobre o rochedo do Calvário.

O Jovem diante da Fé:

Jesus Cristo convida os jovens, através da Igreja a anunciá-lo e a fazê-lo presente no meio da sociedade e a confrontarem permanentemente os acontecimentos e as estruturas da sociedade e dos povos, com o Reino anunciado e implantado na história pelo mistério da sua vida, morte e ressurreição. Os jovens são convocados a desenvolver um amor pessoal e comunitário cada vez maior a Jesus Cristo, consagrando a própria vida a construção do Reino de Deus.

Viver a fé é entrar num grande movimento de pertença e entrega a Deus.

“Ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai” (Jo 6, 65).

A fé é um movimento causado por Deus em nossa vida. Jesus ensina isso aos seus discípulos. Não nasce, portanto, de nossa capacidade intelectual ou como algo que projetamos e, posteriormente construímos por um esforço que depende unicamente de nós. Não. A fé está inscrita no coração da humanidade (Cl 2, 6-7). São Paulo nos exorta a permanecermos “arraigados” e “firmados” na fé recebida. 

Podemos falar da fé em suas três expressões mais fortes:
1.	Adesão pessoal;
2.	Comunidade de fé;
3.	Dimensão missionária.

I. A fé como adesão pessoal

Para aproximar-se do homem, Deus enviou seu filho Único, Jesus Cristo. Ao encarnar-se, Jesus se faz homem como nós, menos no pecado. Mas não é só isto. Em Cristo se dá uma revelação. De muitos modos antes de Cristo, Deus tentou falar ao homem através dos profetas e de diversos sinais. E o homem não entendeu. 

Em Cristo, Deus se revela abertamente como Pai, Criador, aquele que cuida com carinho de suas criaturas (Mt 6, 26-27). Nos encontros que Jesus tem com homens e mulheres de seu tempo, fala para nós do valor, da identidade e da tarefa da humanidade. Diz o que significa ser pessoa. E as atitudes do homem Jesus são o critério para a nova relação de respeito e solidariedade dos homens entre si e um novo modo de possuir as coisas criadas por Deus. 

Descobrimos nossa pertença a Deus. Descobrimos nossas fragilidades e limites. Mas, estas “descobertas”, na verdade, são provocações de Deus. É revelação. É Deus vindo ao encontro da humanidade. 

A fé, para os cristãos, se expressa como adesão pessoal. É relacionamento. É partilha. É confiança. É, sobretudo, entrega. Compreender no mais íntimo de nós que tudo quanto temos e somos vem de Deus: é transbordamento de gratuidade; é graça.

Jesus apresenta os efeitos da fé no homem que crê (Lc 17, 5-6). O que move a humanidade é sua ligação com o Criador. É sua relação de amor com uma pessoa. Nisto está a segurança que se pode encontrar neste mundo. Este mesmo trecho aponta a possibilidade que o jovem tem de escolha livre. 

A fé é graça. O jovem é convidado a acolher este Dom. Quando não tivermos certeza de nossas escolhas, basta olharmos para a pessoa de Jesus, o mesmo que viveu, entregou sua vida pela humanidade e Ressuscitou por obra do Pai. As atitudes d’Ele são, para nós, a garantia e a segurança diante de tantas situações de miséria no mundo.

Deus continua se revelando em nossa vida hoje, aqui na minha existência e no meio dos meus conflitos, dos meus problemas e das minhas alegrias. Em Jesus Cristo, Deus se apresenta como Pai. 

Hoje, nas alegrias e sofrimentos humanos, Deus se revela quando nossa fé em Cristo nos faz  irmãos e quando nossa maior preocupação é o bem da humanidade. Portanto, a fé tem gestos de solidariedade. Nunca posso ter fé sozinho. Preciso da comunidade de partilha.

Como estou vivendo minha fé? É uma adesão pessoal? Ou é apenas uma expressão de uma segurança em mim mesmo?

Orar ao Pai (Lc 11,9-13). 7 “Pedi, e ser-vos-á dado; procurai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 8 De fato, todo o que pede recebe, quem procura encontra, a quem bate se abrirá.    9 Ou então, quem dentre vós, se o seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra?    10 Ou, se pede um peixe, lhe dará uma serpente?    11 Se, pois, vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhas pedem. “(Mt  7, 7-11)

	Crer em Jesus Cristo leva o jovem a amar o seu próximo, construir o Reino, fazer o bem...

Sem obras, a fé é morta. “14 Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Pode a fé salvar, neste caso?    15 Se um irmão ou irmã não têm com que se vestir e o que comer todos os dias,    16 e um de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos, bom apetite!, sem, porém, lhes dar o necessário para subsistir, de que adiantaria?    17 Do mesmo modo, a fé que não tivesse obras estaria morta no seu isolamento.    18 Mas dirá alguém: Tu tens fé; eu também tenho obras. Prova-me tua fé sem as obras, que eu tirarei das minhas obras a prova da minha fé.” (Tg 2,14-18)

II. Comunidade de fé

A força de união que brota do crer em Cristo é outro elemento que não pode faltar quando se trata de viver a fé. Santo Inácio de Loyola dizia: “o amor se expressa mais em obras do que em palavras”. Que são as obras senão aquilo que podemos fazer com os outros?

Devemos prestar atenção para o modo como nos comportamos em relação às pessoas que nos rodeiam. São várias as atitudes possíveis diante do mundo e dos outros. Uma delas é buscar a adesão das vontades aos nossos projetos pessoais. Outra maneira de se colocar é participar da construção de um mundo que supera a minha vontade, o que “acho” que é certo, o que me satisfaz.

Jesus nos revela, na simplicidade e no despojamento, duas atitudes fundamentais diante da vida. A qualidade de nossa vida não está no trabalho exaustivo que busca qualquer tipo de compensação, ainda que o salário do trabalhador seja justo de ser recebido. 

O que qualifica nossa vida de fé está no modo como fazemos e não no que fazemos. No modo como partilhamos e não no que partilhamos. Na solidariedade e não na solidão. 

O caminho dos cristãos é aquele dos discípulos de Emaús. Experimentamos também que Jesus se vai revelando pelo Caminho. Ainda que, estejamos sempre tão ocupados com afazeres “urgentes”, Deus sabe das nossas necessidades e como se aproximar de nós.

Cremos em Deus Trindade. Este modo de Deus se revelar em Três pessoas imprime em nossos desejos mais profundos uma necessidade de amar e ser amado, uma vontade de querer viver com outras pessoas, um modo de compreender o que significa a encarnação de Jesus: quanto mais humano sou, mais me aproximo do divino, participando de sua ação criadora como colaborador.

E aquela luz de que tantas vezes falam os Evangelhos? “A luz da fé (Mt 5,15; Mc 4,21; Lc 8,16). 33 Ninguém acende uma lâmpada para pô-la num esconderijo, mas sobre a luminária, para que os que entram vejam a claridade.
    (Mt 6,22-23). 34 A lâmpada do teu corpo é o olho. Quando o teu olho é sadio, o teu corpo inteiro também está na luz; mas se o teu olho está doente, também o teu corpo está nas trevas.    35 •  Examina, pois, se a luz que está em ti não é trevas ” (Lc 11,33-35). É, de novo, um chamado de Jesus para sermos seus seguidores e testemunhas de sua mensagem de salvação, não para iluminar o nosso próprio quarto, senão a sala onde recebemos as pessoas. Isso quer dizer, que devemos ser luz para os outros. 

O cristão testemunha sua fé na luz do dia. E frente a situações, aparentemente sem sentido, ilumina pela fé a própria existência e daqueles com os quais convive, dando sentido as suas ações e opções.

Quando percebemos que Cristo vem ao mundo para dizer quem somos nós e qual nossa tarefa, abrimos a porta da vida solidária, da comunidade, do sentido da vida. Fomos criados uns para os outros. Nossa fé é, antes de tudo, mistério. Mas é mistério que dá sentido à vida. Daí, a existência dos que nos cercam dá segurança e apoio no caminho da fé. Crer é sinônimo de entregar. Entregar a vida que recebemos em abundância (Jo 10, 10b). 

O ditado popular: “o que sobra para mim, falta para os outros” não serve como estímulo de partilha para os cristãos. É pouco. Não é somente minha sobra que é dos outros, mas tudo o que tenho, faço, sou é para os outros. Minhas virtudes e meus pecados atingem meus semelhantes. 

Olhando para o Cristo crucificado, o jovem e todo cristão compreende até onde sua relação solidária deve chegar: até entregar a própria vida. Na comunidade de fé encontra-se o sentido mais amplo da vida. Ninguém se salva a si próprio. Ninguém vive para si. 

Fé é renúncia. Não daquilo que somos; filhos de Deus. Mas, daquilo que não somos. “Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me...” ( Mc 8, 34-38; Mt 10,38-42). 

Quem vive sua fé, anuncia o Reino.

¨	Olhando para minha vida, que gestos comunitários posso afirmar que expressam minha fé em Cristo?   

¨	Tenho cumprido minha tarefa de cristão junto a uma comunidade?

¨	Tenho cumprido o mandato de Jesus de Evangelizar? “Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a todas as criaturas” (Mc 16,15)

III.	A fé na sua dimensão apostólica

Já vimos, anteriormente, como se manifesta nossa experiência de crer em Jesus Cristo, nosso Salvador. E de como só podemos fazer isso em comunidade. Falta-nos refletir sobre o terceiro elemento da realidade que chamamos fé. 

Não é por acaso que os 4 Evangelistas encerram seus escritos com uma afirmação bem clara: “Ide, anunciai...” O Cristo Ressuscitado, ao dar a missão aos apóstolos, inclui toda a humanidade no plano salvífico de Deus. Não somente isto, mas também quer contar com todos nós para vivermos e anunciarmos o plano de amor do Pai que Ele nos revelou. 

Ser “luz do mundo e sal da terra”. A entrega da vida não é algo relacionado somente com o anúncio por palavras, mas pelas obras. Jesus faz as obras do Pai. Quem crê, faz as obras de Jesus. E o Espírito Santo que Ele nos enviou em Pentecostes impulsiona a esperança e o amor dos homens entre si e com Deus. 

O Pai envia seu Filho ao mundo. Jesus quer contar com a solidariedade dos homens na sua missão, enviando-lhes o seu Espírito que anima todo aquele que crê a cumprir a vontade de Deus.

Somos portadores da Boa Nova de Jesus Cristo ao mundo, pois o próprio Cristo humanizou-se para mostrar-nos quanto valia a humanidade para Deus. 

Quando nos aproximamos de Deus que é amor, queremos amar. 

Quando nos aproximamos de Deus que é gratuidade, queremos entregar a ele nossa vida até perdê-la. Reconhecendo na criação traços de oposição ao plano de amor de Deus, anunciamos que nosso Deus sofre com a humanidade e com toda a criação pelas dores causadas pelo mal.

Crer é ser apóstolo do amor que vem de Deus. E o amor só se deixa anunciar quando alguém ama. Não quando alguém diz que ama ou que é preciso amar. Mas quando se ama. 

Aquele que ama sabe que é pecador. E, às vezes, o cristão é tomado de um sentimento de indignidade para levar a frente sua missão.  Deve então voltar o olhar, o ouvido, o coração a Deus para compreender o que Ele diz através de Jesus. 

A Boa Nova está no fato de que a humanidade é chamada a ser feliz já aqui na Terra.  A atitude de Jesus frente às pessoas de seu tempo é frente toda a humanidade, e mostra bem como isso pode acontecer. Sendo Jesus um homem simples e despojado, fala de como devemos ser. E ser simples e despojado se traduz na pessoa de Cristo como serviço. 

O apóstolo do amor serve. Não é apenas uma questão de tarefas, como bem nos lembra a passagem bíblica de Marta e Maria. Servir manifesta uma atitude interior. 

Pode parecer que anunciamos um ideal cristão num mundo que tem outros valores. E é verdade. Entretanto, anunciamos no mundo aquilo que é a identidade do próprio mundo. Tudo é criação de Deus. O cristão é chamado a anunciar valores que estão no mundo, ainda que distorcidos. 

O cristão é portador de um anúncio que implica a responsabilidade e a liberdade humanas. Não há peso no que se anuncia. O fardo humano está pesado pelo fato de sua bagagem estar cheia de coisas descartáveis. O essencial da vida humana é leve e fácil de ser carregado. Ainda mais que a solidariedade dos que crêem deve ser algo visível e traz consigo uma consolação que vem de Deus. O bem se identifica com o que é mais humano: vivermos juntos construindo o Reino de Deus aqui na terra, porque guardamos uma esperança de viver um dia unicamente em Deus.

A experiência de fé vivida pela samaritana (Jo 4, 1-42) nos ajuda a observar os efeitos causados em alguém que tem um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus de Nazaré, o Cristo. Um encontro pessoal; uma busca da comunidade; um desejo de anunciar...

Tudo isto nos leva a refletir: O que anuncio nos ambientes que freqüento reflete minha fé? 

Jesus Cristo não nos legou nenhum modelo de sistema político e econômico , mas seus objetivos e opções oferecem critérios de valores que devem nortear qualquer modelo histórico. A nossa missão de estruturar um novo modelo político pertence a toda a sociedade e aos cristãos como fermento dentro da sociedade.  A juventude animada pelo Espírito de Jesus, reafirma que o projeto histórico da nova sociedade exige: primazia da vida e da pessoa sobre qualquer poder ou riqueza, da ética sobre a técnica, do trabalho sobre o capital, do comunitário sobre o particular.

Oração (Congresso Latino Americano de Jovens)

Senhor Jesus,
Irmão dos pobre e 
amigo dos jovens da América Latina,
A Ti dirigimos nossa oração.

Em Ti reconhecemos o rosto de nosso Deus,
A Ti confiamos nosso compromisso
De construir uma nova América Latina.
Uma sociedade mais justa fraterna e solidária.

Senhor Jesus, 
Ajuda-nos a viver nossa vida de jovens,
A ser protagonistas de um povo novo.
A não cair no desânimo
Diante do que parece impossível.

Faze-nos buscar apaixonadamente a verdade,
Recusar toda mentira e violência,
E crer na paz, tarefa urgente de todos.

Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa,
Virgem de nosso Povo Latino-americano,
Senhora do mar e das montanhas,
Roga por nós, os jovens,
Neste tempo de nova Evangelização, 
Para sermos autênticos apóstolos
De teu filho Jesus. 
Amém.







Ação Pastoral:

A Pastoral da Juventude, através de seus grupos paroquiais, universitários e de meio popular, tem fundamental importância no resgate destes valores. É, também, onde devemos voltar a aprender a cultivá-los e preservá-los, sendo verdadeira escola para os jovens que buscam viver diferentemente do que a sociedade de consumo os incentiva a viver. 

A família, como núcleo básico da sociedade, como sua primeira e principal instituição, também deve contribuir com o resgate deste espírito já tanto fora de moda. A família necessita re-aprender e reassumir seu papel para poder realizar estas transformações a partir de “dentro”, pois os jovens iniciando neste espaço a viver de forma solidária e fraterna, terão maior facilidade para viver com este “espírito” nos grupos, tanto de igreja como  também nos grupos de relacionamento (escola, bairro, academias, clubes, etc) 

A juventude sonha com uma sociedade que promova um modelo de realização pessoal, cujo fundamento seja a dignidade das  pessoas, com uma sociedade receptiva e aberta às idéias, contribuição, competência e necessidades. Sonha com uma sociedade justa, democrática, solidária, participativa, que contribua para o desenvolvimento da pessoa humana. Sonha com uma sociedade que valorize sua identidade latino-americana e que favoreça a integração dos povos. Sonha com uma sociedade que privilegie a família na qual se possa desenvolver a dimensão comunitária e transcendente da pessoa. Uma sociedade que trace ações concretas pela defesa e o cuidado do meio ambiente. Os jovens querem ser protagonistas reais das mudanças.

		A juventude sonha com uma geração livre, autêntica, solidária, responsável, comprometida e protagonista da transformação de sua própria realidade e da realidade Latino americana. Sonha com uma geração jovem que construa seu projeto de vida íntegra, coerente e aberta à transcendência, uma juventude que ajude a revalorizar sua identidade, sua cultura e que, principalmente, a liberte do espírito consumista que controla nossa sociedade atual.

		A juventude quer construir uma sociedade que lhe permita a participação ampla. Espaço em que ela possa sentir-se acolhida como gente. Onde tenha uma educação que o prepare para esta participação, no mundo do trabalho, na sociedade, enfim que a faça cidadã com consciência crítica, para ser cidadã.

		A juventude, principalmente, a de classe popular, sente um desejo muito grande, de participar, de ser Igreja, e que a Igreja a respeite e a acolha como jovem, com suas características próprias e lhe dê espaço de participação.

A Espiritualidade:

A espiritualidade deve estar centralizada na pessoa de Jesus Cristo, a ser vivida à luz de um compromisso concreto de libertação do homem por uma comunhão fraterna entre as pessoas.

Uma das grandes dificuldades do jovem, quando entra para uma militância concreta nos meios onde vive, é que entra em crise sua compreensão e prática da fé, porque ele tem dificuldade de integrar na própria vida os valores e exigência cristãs.

É importante levar o jovem a perceber que sua recusa a uma espiritualidade cristã frequentemente é resultado da falta de compreensão da mesma. Mesmo porque não percebe que a espiritualidade deve estar ligada a vida do dia a dia. O que ele rejeita é uma espiritualidade incompleta, desencarnada e descomprometida com a realidade. A verdadeira espiritualidade de ser sobretudo bíblia, porque integra fé e vida, oração e ação. Neste sentido é que podemos entrar com a espiritualidade inaciana que centralizada na pessoa de Jesus, está profundamente encarnada na vida do dia a dia de cada um de nós.
A experiência da eleição de opção de vida, do exame diário e das duas bandeiras deve levar o jovem a não cair na tentação de optar por ideologias sectárias e manipuladoras, pois permite ao jovem fazer uma escolha a partir de um processo de discernimento que o ajudará, na medida da prática diária da oração e do exame, a ir tomando consciência da própria ideologia, a ir purificando suas motivações pessoais, a ir revelando as incoerências de discursos ambíguos que escondem ambições de poder e não de serviço.

A luta por uma sociedade justa e fraterna, embora dê sentido a vida do jovem militante, não absorve o conjunto de aspirações e valores do coração humano.

Como agentes de Pastoral da Juventude devemos aprofundar os passos essenciais para uma espiritualidade conseqüente que leve o jovem a encontrar Deus como razão última da própria vida. Esse Deus que Jesus nos revela como Pai, o Espírito Santo fonte inspiradora da missão do jovem no mundo. Uma espiritualidade autêntica exige abertura constante à ação do Espírito que transforma as pessoas na vida cotidiana.

A experiência pessoal de comunhão com Jesus Cristo e a adesão a seu projeto de vida devem levar o jovem a comprometer-se com uma comunidade eclesial concreta, conscientizando-se da própria pertença ao povo de Deus.

Conclusão:

Devemos levar o jovem a descobrir a importância da celebração eucarística em comunidade, esta experiência é importante para a vida do jovem. É preciso, porém, estudar e superar as causas da dificuldade que muitos jovens têm de participar das celebrações paroquiais.

Devemos apoiar o jovem no convívio com os adultos, criando um ambiente de diálogo e amizade, para facilitar a solução de eventuais conflitos, dando-se testemunho da verdadeira Igreja-Comunhão. 

Desenvolver uma ação pastoral que responda às necessidades de amadurecimento afetivo e à necessidade de acompanhar os adolescentes e jovens em todo o processo de formação humana e crescimento da fé. 

Assumir novas formas celebrativas da fé, próprias da cultura dos jovens; fomentar a criatividade e a pedagogia dos sinais, respeitando sempre os elementos essenciais da liturgia.

Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre fez-nos sentir que Ele faz de nós criaturas novas (2Cor 5, 17); que nos dá “vida abundante” (Jo 10, 10); que nos promete “vida eterna” (Jo 6, 54). Ele é “nossa esperança”.
Revendo nosso caminho, proclamamos com novo ardor nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, única razão da nossa vida e fonte da nossa missão. Ele é o caminho a verdade e a vida. Ele nos dá a vida que desejamos comunicar plenamente a nossos povos para que tenham todos um espírito de solidariedade, reconciliação e esperança.
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