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PRIMEIRAS PALAVRAS 

Naquele mesmo dia, dois dos discípulos iam para um povoado,  
chamado Emaús, a sessenta estádios de Jerusalém. 

Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 
Lucas 24,13-141 

1 A experiência que fazemos como Igreja, “Comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo”2, em 
Santa Catarina assemelha-se à experiência dos discípulos de Emaús. E esta memória ilumina nossas 
Diretrizes da Ação Evangelizadora com as Juventudes nas terras catarinenses. Nos passos de Jesus e com 
as juventudes queremos APROXIMAR, ESCUTAR, DISCERNIR e CONVERTER3.  

2 Como Igreja em Santa Catarina comprometemo-nos a assumir a Evangelização da Juventude, 
compreendendo que esta missão é tarefa de todos e não apenas dos jovens. Todas as pessoas, que vivem 
e são Igreja são chamadas a se comprometerem com a evangelização da juventude, respeitando sempre, 
o protagonismo juvenil, mas sem delegar aos jovens a única responsabilidade. E sendo tarefa de todos, 
salientamos que cada Diocese, cada expressão juvenil, instituições educacionais, pastorais, movimentos 
eclesiais e organismos deverão organizar seus Planos de Pastoral, de Trabalho, de Ação... iluminados por 
estas Diretrizes.   

3 O rosto juvenil da Igreja em Santa Catarina é formado por jovens e lideranças que se encontram nas 
Pastorais da Juventude, nos Movimentos Eclesiais, nas Novas Comunidades, nas Congregações Religiosas 
e em diversas expressões que trabalham com juventudes. E juntos, com toda a Igreja, queremos 
aproximarmo-nos, escutar, discernir e converter com as juventudes.   

APROXIMAR 

Enquanto conversavam e discutiam, 
o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. 

Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. 
Lucas 24,15-16 

4 O Senhor aproxima- se dos discípulos e começa a caminhar com eles. Ele faz isso num gesto amoroso. Faz 
porque os ama e quer vê-los com vida, com esperança renovada. A atitude do Senhor é a mesma atitude 
que assumimos com as juventudes em nosso estado. Aproximamo-nos e colocamo-nos ao lado delas e 
caminhamos juntos. Onde quer que um jovem esteja, lá estaremos como Igreja, caminhando junto. Seja 
na serra, no sul, no oeste, no leste, no norte ou no litoral do estado. Seja nas grandes cidades, nas 
periferias ou nos centros, nos bairros ou nas comunidades do interior, lá estaremos.  

5 Nas terras catarinenses encontramos muitos jovens4 em uma ampla diversidade, vivendo contextos muito 
diversos e plurais, mas muito marcados por situações de vulnerabilidades, violências e preconceitos. 
Caminhamos com jovens em contextos urbanos e rurais e também em contextos nos quais a urbanização 

                                                           
1  BIBLIA SAGRADA. Tradução oficial da CNBB. 2. ed. Brasília: Edições CNBB, 2019.  
2  CELAM. Civilização do Amor. Projeto e Missão. Orientações para uma Pastoral Juvenil Latino-americana. 2. ed. Brasília: Edições 

CNBB, 2016, n. 365. (Coleção Documentos do CELAM 173) 
3  Documento 173 do CELAM, p. 200-203. 
4  CNBB - REGIONAL SUL 4. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina (2020-2023). Florianópolis, 2020, n. 

48 (texto adaptado).  
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tomou conta de suas tradições, costumes e valores culturais e religiosos. Caminhamos com jovens no 
mundo do trabalho e no mundo da educação básica e superior. Caminhamos com jovens em realidades 
indígenas, migrantes, quilombolas e caboclas. Caminhamos com jovens que vivem imersos no universo 
digital, tão real e presente em suas vidas e experiências.    

6 Caminhamos também com jovens que vivem diferentes êxodos. Do rural ao urbano. Do urbano ao rural. 
De um país a outro. Entre cidades. De uma pequena para uma grande. De uma grande cidade para uma 
pequena cidade. De idas e vindas diárias e semanais para estudo e trabalho. De uma cultura a outra 
cultura. Das raízes culturais às novas culturas. Do presencial ao digital. Do digital ao presencial.  De novas 
culturas às raízes culturais. De uma escola à outra. Da escola à universidade. De práticas religiosas à outras 
práticas. De uma religião à outra. De religiões ao ateísmo. Do ateísmo à participação religiosa. Há ainda 
um êxodo psicológico: da adolescência à juventude e da juventude à idade adulta. E todos esses êxodos 
são marcados por diferentes realidades, muitos por profunda vulnerabilidade e perda de direitos. 

7 Queremos sempre estar com estes jovens lá onde quer que estejam. Queremos sempre reconhecer o 
Divino que habita nas juventudes. Queremos sempre nos aproximar e caminhar junto dos jovens, 
alimentando e fortalecendo um profundo e verdadeiro espírito sinodal.   

ESCUTAR 

Então Jesus perguntou: “O que andais conversando pelo caminho?” 
Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: 

“És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?” 
Ele perguntou: “Que foi?” 

Lucas 24,17-19 

8 No caminho com as juventudes, somos convidados sempre a fazermos um profundo movimento de 
escuta. É o que aprendemos do Senhor. Ele aproxima-se dos discípulos e coloca-se a escutar. Queremos 
aproximarmo-nos da juventude, caminhar com ela e escutá-la. O Papa Francisco recorda que “estamos 
perdendo a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações 
cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil”5. Queremos 
escutar as juventudes, ciente que “a escuta corresponde ao estilo humilde de Deus”6. Queremos escutar. 
Acolher suas partilhas de vida. Abraçar suas dores e alegrias. Suas esperanças e seus medos.  

9 No caminho e na escuta dos jovens encanta-nos a alegria juvenil, sua vontade de fazer acontecer; seu 
engajamento comunitário; seu espírito crítico; sua capacidade de se expressar e participar; sua 
amorosidade; sua entrega; sua garra; sua paixão; seu desejo de vida em grupo e em comunidade que 
pulsa; seu compromisso e doação às causas sociais e ao próximo; sua participação ativa na realização e 
vivência de missões jovens; sua capacidade de se organizar apesar das adversidades.  

10 Entretanto, da escuta das juventudes preocupa-nos a realidade da depressão e do suicídio juvenil7; a 
perda de sentido de vida que muitos jovens relatam; a distinção entre o real e o virtual; a desestrutura 
familiar; as feridas psicológicas e afetivas; as violências a que muitos jovens são submetidos; a forte 
pressão do consumismo e do individualismo que eles sentem sobre suas vidas; “as políticas de 
higienização e extermínio que extinguem as vidas dos jovens”8; os impactos da pandemia na vida e na 
identidade das juventudes e de suas famílias;  a falta de espiritualidade; as dificuldades do diálogo entre 
as diferentes gerações; o medo de morrer ante tantas violências. Machuca-nos o grito dos jovens que 
são vítimas de múltiplas violências. Fere-nos profundamente o grito daqueles que perderam o sentido 
de viver. 

                                                           
5 FRANCISCO. Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Roma, São João de Latrão, 24 jan. 

2022. Não paginado. Disponível em:   
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-
sociali.html. Acesso em: 28 fev. 2022. 

6 Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. 
7 Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 78. 
8 Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 77. 
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11 Como Igreja caminhamos e escutamos muitos jovens que são lideranças em suas comunidades, 
paróquias, pastorais, movimentos, comunidades de vida e demais expressões. Isso nos enche de alegria.  
Alegra-nos também perceber que a Igreja de Santa Catarina abre-se à contribuição e à participação da 
juventude, mas este continua sendo um desafio constante para nossas comunidades e expressões. 
Alegramo-nos com os jovens quando eles sentem-se acompanhados e não controlados por 
assessores(as) leigos(as), religiosos(as) e padres. Preocupa-nos, no entanto, a solidão e o abandono que 
alguns jovens relatam. Inquieta-nos o relato de comunidades eclesiais fechadas à participação juvenil 
ou que restringem o jovem a atividades meramente operacionais. Machuca-nos a partilha de jovens que 
são tratados como meros receptores de informação. Inquieta-nos encontrar jovens com práticas 
religiosas extremistas e de ultradireita, que, muitas vezes, atacam a própria Igreja. 

12 Ainda sobre a caminhada que fazemos como Igreja com as juventudes, os relatos dos impactos da 
pandemia na vida dos jovens nos inquietam muito. O medo da contaminação e da morte, a dor da perda 
de entes queridos, os efeitos psicológicos e sociais do isolamento social, os impactos econômicos que 
geraram a perda de muitos trabalhos, são relatos que ouvimos das juventudes. São relatos que nos 
provocam e inquietam.  

13 E quando escutamos o grito das comunidades e expressões juvenis, presentes em Santa Catarina, 
percebemos que a pandemia não afetou apenas a vida das pessoas como indivíduos e famílias. Como 
Igreja sentimo-nos marcados e afetados. Muitos de nossos grupos desfizeram-se em decorrência do 
necessário distanciamento social. O grito dos jovens que querem viver em grupo, encontrar-se e 
abraçar-se, não nos é indiferente.  

DISCERNIR 

Eles responderam: “O que aconteceu com Jesus, o nazareno, 
que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. 

Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 
E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel;  

mas, com tudo isso, já faz três dias que essas coisas aconteceram! 
É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. 

Elas tinham ido, de madrugada, ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, 
voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. 

Alguns dos nossos foram ao túmulo, e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. 
A ele, porém, ninguém o viu”. 

Então ele lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram! 
Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso, para entrar em sua glória?” 

E, começando por Moisés e passando por todos os Profetas, 
explicou-lhes, em todas as Escrituras, o que se referia a ele. 

Lucas 24,19-27 

14 No caminho os discípulos não reconhecem o Senhor. Mas, a partir do questionamento de Jesus, 
apresentam a Ele suas dores, seus medos e sua desesperanças. Depois de ouvi-los, o Senhor, acolhendo 
sua partilha, faz, com eles, um processo de discernimento. Retoma as Escrituras e ajuda-os a 
compreender o que o Filho do Homem viveu. No caminho de evangelização com a juventude de Santa 
Catarina, o Senhor faz o mesmo movimento conosco. Caminha conosco, escuta-nos e ajuda-nos a 
discernir.  Nesse movimento de discernimento, o Senhor lembra-nos que não se pode trabalhar com os 
jovens sem amá-los. Precisamos amar incondicionalmente a juventude. Amar. Dar a vida pelas 
juventudes e com as juventudes. 

15 Lembramos da advertência feita por São João: “quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é 
amor” (1Jo 4,8). A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. E, deste amor que vai até ao perdão e 
ao dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto da juventude. Por isso, onde a Igreja estiver 
presente, aí deve ser evidente a misericórdia de Deus. Em nossas paróquias, comunidades, associações 
e movimentos, em suma, onde houver cristãos, qualquer jovem deve encontrar um oásis de misericórdia 
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(cf. MV, n. 12). São João lembra-nos também que “ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
própria vida por seus amigos” (Jo 15,13). Somos chamados a amar os jovens, dando a vida por eles.  

16 Como Igreja, somos convidados a fazer a experiência de conhecer a Deus, amando a juventude, 
lembrando também aquilo que Santo Inácio de Loyola afirma: o amor consiste mais em obras do que 
em palavras. O Papa Francisco ainda afirma que “todos os jovens, sem excluir nenhum, estão no coração 
de Deus e, consequentemente, também no coração da Igreja”9. E amando a juventude, reafirmamos 
alguns princípios essenciais para a Evangelização da Juventude em Santa Catarina:  

I   A opção preferencial pelos pobres 

II   O grande anúncio aos jovens 

III   A centralidade da vida da juventude 

IV   A juventude como realidade teológica 

V   O protagonismo juvenil 

VI   O respeito à memória 

VII   A sinodalidade 

VIII   A formação Integral 

IX   O discernimento vocacional 

X   A Civilização do Amor 

 
17 A opção preferencial pelos pobres - O Papa Francisco recorda que, “no coração de Deus, ocupam lugar 

preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo ‘Se fez pobre (2Cor 8,9)’”, que “todo o caminho da 
nossa redenção está assinalado pelos pobres” e que a “opção pelos(as) pobres é parte fundante da fé”10. 
Assim sendo, na evangelização da juventude, viveremos a opção preferencial pelos jovens 
empobrecidos por imposição do sistema11, cuidando em especial dos jovens em situação de 
vulnerabilidade.  

18 O grande anúncio para todos os jovens - Na Exortação apostólica Christus Vivit, o Papa Francisco 
recorda o grande anúncio para todos os jovens. Trata-se de “um anúncio que inclui três grandes 
verdades que todos nós precisamos de escutar sempre de novo”12. As três verdades são: “Deus te 
ama!”13; “por amor, Cristo entregou-Se até ao fim para te salvar”14; e “Ele vive!”15. Na ação 
evangelizadora com a juventude, precisamos garantir que essas três verdades lembradas pelo Papa 
Francisco sejam centrais. Trata-se de colocar Deus no centro de nossas vidas.  

19 A centralidade da vida da juventude - Ou a ação eclesial está centrada na vida da juventude e em sua 
defesa ou é uma ação que não condiz com o seguimento do Jovem de Nazaré. Assumimos como Igreja 
a missão do Bom Pastor: vida e vida em abundância para todos (Jo 10,10). Portanto, vamos enfrentar a 
perda do sentido da vida, o adoecimento mental e a cultura de morte. Temos consciência que a ação 
eclesial com a juventude deve partir da vida e ser para a vida dos jovens em nosso estado. Além disso, 
temos a certeza de que “é necessário comprometer os diferentes segmentos da Igreja com a realização 

                                                           
9  FRANCISCO. Exortação Apostólica Pós-sinodal Christus Vivit [Cristo vive]. Para os jovens e para todo o povo de Deus. Brasília: 

Edições CNBB, 2019, n. 235.  
10  FRANCISCO. Mensagem do Papa Francisco para o V Dia Mundial dos Pobres. Roma, São João de Latrão, 13 jun. 2021. Não 

paginado. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-
giornatamondiale-poveri-2021.html. Acesso em: 28 fev. 2022. 

11  FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium [Alegria do Evangelho]. Ao episcopado, ao clero, às pessoas consagradas e 
aos fiéis leigos sobre o anúncio do Evangelho no mundo Atual. Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 53. 

12  Cristo vive, n. 111. 
13  Cristo vive, n. 112. 
14  Cristo vive, n. 118. 
15  Cristo vive, n. 124. 
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do debate público e com a promoção de ações que visem garantir os direitos fundamentais dos 
jovens”16. 

20 A juventude como realidade teológica17 - Junto das juventudes, encontramos o Senhor. E precisamos 
mover nossa ação eclesial nesta certeza: os jovens comunicam Deus. É preciso sempre recordar que 
“especial atenção merecem os jovens que constituem um dos lugares teológicos onde o Senhor está 
presente”18 e que “considerar o jovem como lugar teológico é acolher a voz de Deus que fala por ele. A 
novidade que a cultura juvenil nos apresenta neste momento, portanto, é sua teologia, isto é, o discurso 
que Deus nos faz através da juventude. De fato, Deus nos fala pelo jovem. O jovem, nesta perspectiva, 
é uma realidade teológica, que precisamos aprender a ler e a desvelar. Não se trata de sacralizar o 
jovem, imaginando-o como alguém que não erra; trata-se de ver o sagrado que se manifesta de muitas 
formas, também na realidade juvenil”19. 

21 O protagonismo juvenil - “Os próprios jovens são agentes da pastoral juvenil, acompanhados e 
orientados, mas livres para encontrar caminhos sempre novos, com criatividade e ousadia”20. Assim 
sendo, enfatiza-se que os jovens são e devem ser os principais protagonistas da ação evangelizadora 
com a juventude e da construção da Civilização do Amor. Vale lembrar que a ação evangelizadora e sua 
organização nas dioceses “deve ser dado pelos jovens, num processo que considere a experiência 
evangelizadora deles e as necessidades próprias da realidade diocesana”21.  Igualmente a ação eclesial 
com a juventude deve pautar-se por formar jovens “autônomos e felizes”22 e dar atenção aos jovens 
que sofrem agressão e, por isso, não se sentem motivados a serem protagonistas.  

22 O respeito à memória - Não podemos conceber uma evangelização da juventude que não valorize a 
memória histórica. “Na história aprendemos a perceber a ação de Deus que atua em favor se seu 
povo”23. Assim “é fundamental para o jovem, para o grupo de jovens, para a Pastoral Juvenil, para a 
Igreja e para qualquer instituição formada por pessoas conscientes e integrais, através de muitas formas, 
manter viva a memória histórica”24. E além de manter e respeitar a memória, é preciso fazer história 
cuidando das juventudes.  

23 A sinodalidade - O Papa Francisco recorda que “a pastoral juvenil só pode ser sinodal, ou seja, capaz de 
dar forma a um ‘caminhar juntos’ que implica a valorização - através de um dinamismo de 
corresponsabilidade - dos carismas que o Espírito dá a cada um dos membros [da Igreja], de acordo com 
a respectiva vocação e missão”25. O Papa ainda lembra que “o caminho da sinodalidade é precisamente 
o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio”26. Assim sendo, a evangelização da juventude 
deve garantir e expressar sinodalidade. E a manifestação mais bela da sinodalidade é a acolhida, o 
respeito e a fraternidade. Como “a Igreja é uma pluralidade de situações, de vocações, de serviços, que 

                                                           
16  CNBB. Evangelização da Juventude. 2. ed. Brasília: Edições CNBB, 2019, n. 305. (Documento 85 da CNBB) 
17  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 108.  
18  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 189. 
19  Documento 85 da CNBB, n. 81.  
20  Cristo vive, n. 203. 
21  CNBB. Setor Diocesano da Juventude. Brasília: Edições CNBB, p. 23 (Coleção Igreja Jovem – 1). Disponível em: 

https://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Setor-Diocesano-da-Juventude-
Cole%C3%A7%C3%A3o-Jovem.pdf. Acesso em: 28 fev. 2022. 

22  Documento 173 do CELAM, n. 473.  
23  Documento 173 do CELAM, n. 583.  
24  Documento 173 do CELAM, n. 584.  
25  Cristo vive, n. 206.  
26  FRANCISCO. Discurso do Papa Francisco na Comemoração do Cinquentenário da Instituição do Sínodo dos Bispos. Vaticano, 17 

out. 2015. Não paginado. Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-
anniversario-sinodo.html. Acesso em: 28 fev. 2022.  
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não se opõe à unidade mais profunda em Cristo”27; e como “não há discipulado sem comunhão”28, é 
preciso que haja respeito, fraternidade e acolhida a todas e entre todas as expressões29.  

24 A formação integral - Na evangelização da juventude, precisamos estar atentos à integralidade da 
pessoa humana. De fato, “desafia-nos, de modo especial, a promoção de um processo de evangelização 
que leve em conta as diferentes dimensões da formação integral”30. Além disso, “na formação para o 
discipulado é necessário partir de uma formação integral. Quem trabalha na formação de jovens 
necessita estar atento às cinco dimensões: psicoafetiva, psicossocial, mística, sociopolítico-ecológica e 
capacitação”31 (Anexo I, p. 13).  Lembremos ainda que o cuidado com a formação integral passa por pelo 
cuidado com a Casa Comum e com a atenção para uma Ecologia Integral.  

25 O discernimento vocacional - Toda ação da Igreja com os jovens deve ajudá-los a discernir, elaborar seu 
projeto de vida e realizar sua vocação. E este itinerário deverá ser feito na certeza que “o ponto 
fundamental é discernir e descobrir que aquilo que Jesus quer de cada jovem é, antes de tudo, a sua 
amizade”32. Lembremos ainda que “este discernimento, ‘embora inclua a razão e a prudência, supera-
as, porque trata-se de entrever o mistério daquele projeto, único e irrepetível, que Deus tem para cada 
um. […] Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai que me conhece e ama, aquele sentido 
verdadeiro para o qual posso orientar a minha existência e que ninguém conhece melhor do que Ele’”33. 
Acompanhar as juventudes para que descubram o chamado que o Pai lhes faz e possam responder a 
esse chamado é uma tarefa de toda a Igreja. Trata-se de encontrar sentido(s) para a vida.  

26 A Civilização do Amor - No seguimento a Jesus, tendo a vida da juventude como centro da ação 
evangelizadora, é vocação da Pastoral Juvenil a colaboração na construção da Civilização do Amor. E é 
a partir desse compromisso que toda ação evangelizadora com a juventude deverá organizar-se. 
Recordando, igualmente, que construir a Civilização do Amor exige cuidado com a Casa Comum.  

CONVERTER 

Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. 
Eles, porém, insistiram: “Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando!” Ele entrou para ficar com eles.  

Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. 
Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: 

 “Não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?” 
Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém,  

onde encontraram reunidos os Onze e os outros discípulos. 
E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” 

Então os dois relataram o que acontecera no caminho, e como o haviam reconhecido ao partir o pão. 
Lucas 24,28-35 

27 Da experiência de terem caminhado com o Senhor, de terem partilhado com Ele suas dores e 
inquietações, de tê-Lo escutado, de ficarem com o Senhor e de reconhecê-Lo na partilha do pão, ocorre 
a conversão dos discípulos. “Corações ardentes, pés a caminho”34 é a experiência que os discípulos 
vivem. É preciso testemunhar que o Senhor ressuscitou. Ele vive. Essa mesma experiência fazemos como 
Igreja em Santa Catarina. O encontro com o Senhor deve converter-nos.  

                                                           
27  Documento 85 da CNBB, n. 194. 
28  Documento 173 do CELAM, n. 381. 
29  Setor Diocesano da Juventude, p. 23.  
30  Documento 85 da CNBB, n. 96.  
31  Documento 85 da CNBB, n. 97.  
32  Cristo vive, n. 250.  
33  Cristo vive, n. 280. 
34  Lema do Ano Vocacional do Brasil em 2023.  
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28 Convertidos e com a tarefa de sempre nos convertermos, no que tange a nossa missão com as 
juventudes, somos chamados a assumir em nossa ação eclesial o Objetivo Geral das Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina:  

EVANGELIZAR,  
no contexto catarinense cada vez mais urbano,  

pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,  
em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 

cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude. 

29 Em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, na 
evangelização da Juventude, assumimos, como pilares da ação evangelizadora com os jovens, os quatros 
Pilares das Comunidade Eclesiais Missionárias, a saber: Palavra, Pão, Caridade e Missão35.  

30 Assumindo esse Objetivo Geral e os quatro pilares da ação pastoral, assumimos também os desafios 
elencados pela I Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe36, atualizando-os na perspectiva 
juvenil:   

1º Reconhecer e valorizar o papel dos jovens na comunidade eclesial e 
na sociedade como agentes de transformação. 

2º Acompanhar as jovens vítimas de injustiças sociais e eclesiais com processos de reconhecimento e 
reparação. 

3º Promover a participação ativa dos jovens, em especial das jovens mulheres em ministérios, 
discernimento e tomada de decisões eclesiais. 

4º Promover e defender a dignidade da vida e da pessoa humana dos jovens e mobilizá-los a defender 
a vida humana desde sua concepção até a morte natural.  

5º Aumentar a formação da sinodalidade junto à juventude para erradicar o clericalismo. 

6º Promover a participação dos jovens leigos em espaços de transformação cultural, política e social.  

7º Ouvir e comprometer-se com o grito dos jovens pobres, excluídos e descartados. 

8º Incluir nos itinerários formativos dos seminários temas, tais como: juventudes, ecologia integral, 
povos nativos, inculturação e interculturalidade e pensamento social da Igreja. 

9º Refletir junto das juventudes, à luz da Palavra de Deus e do Vaticano II, nosso conceito e experiência 
da Igreja do Povo de DEUS, em comunhão com a riqueza de sua ministerialidade, que evita o 
clericalismo e favorece a conversão pastoral.  

10º Engajar jovens nas causas ambientais, dando prioridade a uma ecologia integral em nossas 
comunidades37.  

11º Contribuir com processos pastorais que possibilitem aos jovens um encontro pessoal com Jesus 
Cristo encarnado na realidade catarinense. 

12º Acompanhar os jovens dos povos indígenas e afrodescendentes na defesa da vida, da terra e das 
culturas. 

30 A conversão que o encontro com o Senhor provoca-nos, além de mobilizar-nos a assumir os desafios 
elencados pela Assembleia Eclesial, provoca-nos a assumir algumas pistas de ação comum para a 

                                                           
35  Para conhecer mais sobre os Pilares das Comunidades Eclesiais Missionárias, acesse o Capítulo III das Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina: https://cnbbsul4.org.br/diretrizes/.   
36  Leia mais sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe em https://asambleaeclesial.lat/. Além dos desafios 

elencados pela Assembleia Eclesial, os jovens que lá estavam elencaram outros (no Anexo II, p. 14 destas Diretrizes, 
apresentamos a carta que os jovens produziram). 

37  Indicamos a leitura da Carta Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado da casa comum; e da Exortação Apostólica Pós-sinodal Querida 
Amazônia. Nesta última, o Papa Francisco apresenta quatro sonhos do para a Amazônia: social, cultural, eclesial e ecológico.  
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Evangelização da Juventude em Santa Catarina. E muitas precisariam ser as ações assumidas, mas há 
aspectos que são mais essenciais neste tempo histórico. É a mesma experiência dos discípulos de Emaús, 
eles partem para testemunhar o essencial: o Senhor ressuscitou! Por isso, na Evangelização da 
Juventude, para os próximos anos assumimos cinco linhas de ação em articulação com os Pilares da 
Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina: 

 

Q U A T R O    P I L A R E S C I N C O    L I N H A S    D E    A Ç Ã O 

1 PALAVRA 
1 Grupo de Jovens  

2 Formação 

2 PÃO 3 Espiritualidade 

3 CARIDADE 4 Cuidado com a saúde mental 

4 MISSÃO 5 Acompanhamento 

 
31 Grupo de Jovens nas Comunidades - Assumindo o Pilar da Palavra, reafirmamos a prioridade do grupo 

de jovens. “A experiência grupal é a proposta central da ação evangelizadora da Pastoral Juvenil da 
América Latina”38, além disso, “o grupo de jovens é o lugar da felicidade da juventude”39. Igualmente, os 
grupos de jovens “são um instrumento pedagógico de educação na fé. O pequeno grupo, como 
instrumento de evangelização, foi um dos instrumentos pedagógicos usados por Jesus ao convocar e 
formar seu grupo de doze apóstolos”40.  

32 Dada a sua importância para a juventude e o processo de educação da fé é preciso criar e fortalecer 
grupos de jovens em todas as Comunidades de nossas Paróquias e Dioceses, é uma tarefa urgente e 
necessária. Salienta-se que é preciso “organizar, valorizar e acompanhar os grupos de jovens nas 
comunidades”41. Cada Comunidade, um Grupo de Jovens! O grupo de jovens não precisa ter o contorno 
de outros tempos, mas deve ser espaço gerador de vida e felicidade para a juventude. Deve ser um 
espaço onde haja apoio mútuo, partilha de vida, escuta e lazer sadio entre os jovens, à medida em que 
fazem o caminho juntos.  

33 Lembramos ainda que “o grupo de jovens vive vários processos”42. Além disso, é importante “avaliar 
periodicamente em que estágio se encontra cada grupo de jovens, oferecendo-lhe pistas concretas que 
contribuam com a sua evolução”43. 

34 Para a criação de novos grupos de jovens, é importante uma grande articulação com os processos de 
iniciação à vida cristã e de animação bíblica da vida e da pastoral nas Comunidades e Paróquias. O 
horizonte ideal é que ao concluir os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã os adolescentes e jovens 
ingressem em grupos de jovens. Assim sendo, enfatiza-se a necessidade de profunda parceria e sintonia 
da Pastoral Juvenil com as Pastorais Catequética e Litúrgica.  

35 É urgente que haja espaços formativos que abordem conteúdo metodológico, capacitando lideranças 
para as expressões juvenis. Também é preciso garantir que haja formação para coordenadores, 
animadores e articuladores de grupos de jovens. Essa formação precisa dar elementos para dialogar 
com as juventudes hoje e mergulhar no universo das tecnologias da informação e comunicação.  

                                                           
38  Documento 173 do CELAM, n. 563. 
39  DICK, Hilário Henrique. O Divino no Jovem: elementos teologais para a evangelização da cultura juvenil. São Paulo: CCJ, 2009, p. 

59.  
40  Documento 85 da CNBB, n. 151. 
41  Documento 85 da CNBB, n. 168. 
42  Documento 173 do CELAM, n. 568.  
43  Documento 85 da CNBB, n. 171.  
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36 Formação - É preciso “investir maiores recursos humanos e financeiros nas dioceses e paróquias para 
as estruturas de formação e acompanhamento da evangelização dos jovens”44. Enfatiza-se que é 
necessário garantir que haja espaços formativos para as juventudes nas Comunidades, Paróquias e 
Dioceses em nosso Regional, de forma permanente. 

37 Em nossas Comunidades e Dioceses muitos jovens participam dos processos formativos que ofertamos, 
contudo ainda não atingimos todos os jovens. Assim sendo, é preciso fortalecer o ânimo daqueles que 
já atenderam o chamado e encontrar caminhos para estimular outros jovens no processo formativo.  

38 Espiritualidade - Assumindo o Pilar do Pão, precisamos garantir às juventudes uma sólida 
espiritualidade, entendida como “como caminho que dê sentido à vida, em um constante diálogo com 
o Pai, através de Jesus, no Espírito Santo”45. Além disso, “a espiritualidade é a motivação central e a 
bússola para orientar a vida de acordo com a vontade de Deus”46.  Assim sendo, é preciso que haja 
espaços que permitam “aos jovens uma mística: centrada em Jesus Cristo e no seu projeto de vida; 
acolhedora do cotidiano como lugar privilegiado de crescimento e santificação; alegre e cheia de 
esperança; marcada pela experiência comunitária onde se medita a Palavra de Deus e se celebra a 
Eucaristia; apoiada no modelo do ‘sim’ de Maria e na certeza de sua presença materna e auxiliadora; 
conduzida pelo compromisso com o Reino, traduzida no compromisso com a transformação social a 
partir da sensibilidade diante do sofrimento do próximo”47. É preciso garantir o cultivo de uma 
espiritualidade que não seja extremista e ultraconservadora.  

39 Em âmbito Litúrgico48, é importante valorizar a participação plena e ativa da juventude na Celebração 
da Palavra, na Eucaristia, no Ofício Divino da Juventude e no Ofício Divino das Comunidades. Em âmbito 
da Oração Pessoal49, garantir a Leitura Orante da Palavra de Deus, por meio de retiros, encontros de 
espiritualidade, oficinas de oração etc. Por último, e não menos importante, no âmbito da Religiosidade 
Popular50, incentivar as Peregrinações, as Romarias, as Missões Jovens, a Oração do Terço, a Via-Sacra 
e outras.  

40 Para cultivar a espiritualidade é importante dar profunda atenção à iniciação à vida cristã. Esta 
“fundamenta-se na Sagrada Escritura e na Liturgia e precisa levar em conta as etapas que lhe são 
próprias: o querigma, o catecumenato, a purificação-iluminação e a mistagogia, educando para o 
compromisso comunitário e social. A iniciação à vida cristã e a Palavra de Deus estão intimamente 
ligadas e devem ser assumidas com decisão, coragem e criatividade”51 em nossa ação com a juventude. 
“A leitura orante da Palavra de Deus deve ser incentivada de maneira especial”52. Portanto, uma 
adequada e sólida formação litúrgica e bíblica faz-se necessária e urgente.    

41 Cuidado com a saúde mental das juventudes - No Pilar da Caridade, do compromisso social, assumimos 
a tarefa de contribuir no cuidado com a saúde mental das juventudes. 

42 Inúmeros são os sofrimentos a que muitos jovens têm sido vítimas. E dentre esses destacamos a 
ansiedade, a depressão, o suicídio, a automutilação e os demais sofrimentos psíquicos que têm gerado 

                                                           
44  Documento 85 da CNBB, n. 201.  
45  Documento 85 da CNBB, n. 118.  
46  Documento 85 da CNBB, n. 119. 
47  Documento 85 da CNBB, n. 119. 
48  “Procure-se, por todos os meios, restabelecer e favorecer a participação plena e ativa de todo o povo na liturgia. Ela é a fonte 

primeira e indispensável do espírito cristão” (CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada 
Liturgia. 10. ed. São Paulo: Paulinas, 2010, n. 14). 

49  “A vida espiritual não se resume na participação na liturgia. Chamado a orar em comum, o cristão não deve deixar também de 
entrar em seu quarto, para orar ao Pai no segredo do coração” (Sagrada Liturgia, n. 12). 

50  “Recomendam-se vivamente as práticas de piedade do povo cristão, desde que estejam conformas às leis e normas da Igreja. 
[...] Devem se harmonizar com os tempos litúrgicos e se articular com a liturgia, pois dela derivam e são destinadas a conduzir 
o povo à liturgia, que é muito superior a todas as práticas” (Sagrada Liturgia, n. 13). 

51  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 108. 
52  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 108. 
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muitas consequências na vida dos jovens. Nossa ação eclesial não pode ignorar essa realidade gritante. 
Assim sendo, ações de cuidado com a saúde mental das juventudes são essenciais.  

43 Nossas Comunidades, Paróquias e Dioceses sejam espaços onde as juventudes encontrem acolhida para 
partilhar a vida e apoio para buscar ajuda profissional de uma equipe multidisciplinar que auxilie na 
superação dos ciclos de adoecimento mental. Assim sendo, precisamos que ajudem os jovens a 
encontrarem caminhos de transformação da realidade no qual estão inseridos, ajudando-os 
responderem positivamente a pergunta feita pelo Papa Francisco: “sente-se portador de uma 
promessa?”53 

44 Salientamos ainda, nessa temática do cuidado com a saúde mental, que precisamos garantir formação 
humana aos jovens de nossas Comunidades e ter espaços para ajudar o jovem a refletir sobre sua 
identidade, afetividade, sexualidade, missão e vocação, que são essenciais.   

45 Ainda como expressão de cuidar da saúde mental das juventudes, enfatizamos a importância de 
oferecer formação sobre a Doutrina Social: “A Doutrina Social da Igreja constitui uma riqueza sem preço, 
que tem animado o testemunho e a ação solidária dos leigos e leigas, que se interessam cada vez mais 
por sua formação teológica como verdadeiros missionários da caridade, e se esforçam por transformar 
de maneira efetiva o mundo segundo Cristo”54. A formação sobre a Doutrina Social da Igreja ajudará 
para que essas orientações sejam sempre mais vividas e praticadas em nosso estado.  

46 Acompanhamento - No Pilar da Missão, assumimos o acompanhamento como uma linha de ação 
urgente. Em nossas Dioceses, Paróquias e Comunidades precisamos garantir “acompanhamento aos 
jovens”55 e a seus processos pessoais, vocacionais, grupais e de educação na fé. De fato, “não há 
processo de educação na fé sem acompanhamento, e não há acompanhamento sem acompanhante”56. 
Ainda é importante recordar que “devem ser acolhidos, respeitados e acompanhados para que cada um 
deles possa discernir a sua vocação e fazer escolhas maduras.”57 A assessoria deve ocorrer na 
perspectiva de efetivar ações pastorais que envolvam nossa juventude como sujeitos e não como 
objetos, suscitando protagonistas, agentes transformadores e construtores de um mundo melhor. Para 
garantir este compromisso, indicamos três aspectos essenciais: atenção às famílias, garantia de 
assessores e de espaços para a juventude.  

47 As famílias desempenham papel fundamental no acompanhamento da vida e dos projetos de vida 
dos/as jovens. Assim sendo, é preciso garantir atenção às diferentes famílias para que, em amor e com 
amor, acompanhem os/as jovens. É fundamental destacar ainda a importância do diálogo 
intergeracional dentro e fora das famílias, apesar dos desafios desse diálogo. Como recorda o Papa 
Francisco queremos jovens com raízes.  

48 É preciso garantir que haja assessores(as) adultos - leigos(as), religiosos(as), padres e bispos - com 
adequada formação para acompanhar as juventudes. Lembremos que é preciso “garantir a formação de 
novos assessores”58. O “Sínodo da Juventude reconhece a necessidade de preparar consagrados e leigos, 
homens e mulheres, qualificados para o acompanhamento dos jovens”59.  

49 O acompanhamento também precisa ocorrer por meio da garantia de espaços à juventude. “É preciso 
oferecer lugares apropriados aos jovens, nas nossas instituições: lugares que eles possam gerir a seu 
gosto, com a possibilidade de entrar e sair livremente, lugares que os acolham e onde lhes seja possível 
encontrar-se, espontânea e confiadamente, com outros jovens tanto nos momentos de sofrimento ou 
de chatice como quando desejam festejar as suas alegrias”60. Queremos garantir que os jovens possam 
sempre ter espaços para seus encontros e atividades.  

                                                           
53  Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Vocações.  
54  Documento de Aparecida, n. 99.  
55  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 198 
56  Documento 85 da CNBB, n. 203.  
57  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina, n. 108. Além disso, “os jovens precisam ser respeitados 

na sua liberdade, mas necessitam também de ser acompanhados” (Cristo vive, n. 242).  
58  Documento 85 da CNBB, n. 217.  
59  Cristo vive, n. 244. 
60 Christus Vivit, 218.  
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ORAÇÃO E DOAÇÃO DA VIDA 

Então os dois relataram o que acontecera no caminho,  
e como o haviam reconhecido ao partir o pão. 

Lucas 24, 35 

50 Da experiência de encontro com o Ressuscitado, nasceu aos discípulos a missão de testemunhar a 
ressurreição. Como Igreja em Santa Catarina, desejamos que o encontro com o Senhor nos faça 
testemunhas da Ressurreição, doando a vida pela vida das juventudes e com as juventudes. Para que 
este desejo ocorra, rezemos juntos a Oração do XVIII Encontro Latino-Americano de Responsáveis 
Nacionais da Pastoral Juvenil: 

Pai querido, atentos a Teu Espírito e na paixão pela juventude e pelo Teu Reino 
nos colocamos a Caminho, rumo ao Horizonte da Civilização do Amor.  

O desejo de fidelidade ao Teu projeto e à vida da juventude nos faz Comunidade de seguidores e seguidoras  
e nos envia a viver um caminho de discipulado e missão com os jovens,  

nos passos do Teu Filho, nosso Mestre, e na doação radical da vida. 

Com a Tua graça, Senhor da História, queremos percorrer as trilhas catarinenses dispostos a encantar,  
escutar, discernir, converter e comover-se pela juventude. Inspirados, assumimos o caminho de Emaús.  

É um convite a vivermos esse movimento partindo o pão e comendo com as juventudes.  
Não nos sentimos abandonados. Somos agraciados pela Tua presença incessante nessa ação.  

Esse movimento nos coloca, decididamente, no caminho para Jerusalém (Lc 9,52) e renova, em nós,  
a convicção de que ajudar os jovens a serem protagonistas, na construção da autonomia,  

é parte da missão que nos toca como Igreja Jovem. 

Nessas andanças, Mestre da vida,  
sentimos com a juventude os sabores da acolhida e da rejeição, tal qual Jesus em Belém (Lc 2,6-7).  

Questionamos e denunciamos “os Herodes” que perseguem e matam (Mt 2,1-12), também a juventude.  
Comungando a dor dos pobres, renovamos nossa opção preferencial que aprendemos do Menino e da  
Igreja latino-americana, desde as suas conferências episcopais, na fecundidade do Concílio Vaticano II. 

Continuando a caminhar, Pai querido, partilhamos as alegrias e as dores da vivência cotidiana,  
de ser família, de trabalhar, de participar de grupos e sonhamos com Teu Filho e  

com os/as jovens a beleza de processos que constroem seres humanos felizes, conscientes, integrados,  
cuidantes, críticos e comprometidos com a Civilização do Amor.  

Nazaré, Tua e nossa casa (Mt 2,23), nos provoca a viver e conhecer nosso Regional e  
nos faz reafirmar o primado da Formação Integral, processo de educação na fé,  

que brota do Evangelho e do serviço aos jovens. 

Nas ceias, partilhas e amizades da juventude vivemos Betânia. Juntos choramos a dor da morte (Jo 11,35).  
No rumo de nosso irmão e Mestre nos movemos na direção de restituir a vida (Jo 11,43).  

Revigoramos essa causa, entendendo que é parte da nossa profecia de cristãos  
amar e lutar pela vida em abundância (Jo 10,10). 

Pelos caminhos e encruzilhadas de nosso estado, Senhor da Libertação,  
somos tocados pelos encontros que a juventude vive.  

Encontros como os de Jesus com a Samaritana (Jo 4,1-42) - de compaixão, de cuidado, de atenção,  
de escuta, de (re)descobrir os Teus sinais ao nosso redor, no meio da juventude.  

Seguiremos, pois, desde Samaria, acolhendo e reconhecendo  
o que Tu nos queres comunicar a partir da vida dos jovens. 

Conscientes de nossa vocação de seguidores do Mestre Crucificado-Ressuscitado,  
todo caminho nos desafiou no tecer projetos de vida que assumam e enfrentem a “nossa Jerusalém”.   

Muitas ceias nos animaram no lavar os pés da juventude (Jo 14,1-17). Cruzes nos interpelam (Jo 19,17-18).  
Contigo, vibramos intensamente cantando a certeza da vida que explode em Ressurreição (Jo 20,8-9).  

Queremos seguir, inspirados pela Tua graça, na construção de ações para fortalecer  
nossa capacidade de amar até o fim (Jo 13,1). 

Rezando e celebrando o caminho percorrido (Dt 8,2), renovamos nosso compromisso com a vida dos jovens  
e com a construção da Civilização do Amor em nosso Regional.  

Que Nossa Senhora Aparecida, a Tua e nossa Mãe, nos abrace em seu amor maternal  
para seguirmos neste caminho de fidelidade à juventude, aos pobres e ao Teu e Nosso Reino  
com amor, profecia, poesia e esperança. Nunca nos falte a Tua graça no caminhar. Amém! 
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ANEXO I61 
 

 
Formação Integral: 

Dimensões, Processos e Perguntas 
 

O seguinte gráfico pode ajudar-nos a visualizar esta proposta de formação integral: 
 
 
 
 

  

                                                           
61  Documento 85 da CNBB, p. 115. 
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ANEXO II62 

Carta dos jovens participantes da  
I Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe 

Queridos participantes da I Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, nós, jovens presentes 
nesta Assembleia, queremos compartilhar com vocês nossos sentimentos e reflexões sobre o caminho que 
fizemos até agora.  

A Assembleia é, sem dúvida, um kairós da Igreja na América Latina e no Caribe, um momento 
histórico para conhecer nossos passos, nossos caminhos, um tempo de despertar da Igreja o qual 
percebemos a presença da unidade cultural e religiosa que temos. Aqui nos sentimos acolhidos, ouvidos e 
chamados a uma maior incidência.  

Esta Assembleia nos dá uma grande esperança e nos enche de alegria por tudo o que o Senhor nos 
dá neste tempo, é um grito do Espírito e uma grande possibilidade de revitalizar a Igreja Latino-Americana e 
Caribenha. É uma experiência muito forte, profunda e de trabalho conjunto, que quer confirmar a santidade 
da Igreja, em todas as pessoas dos pequenos grupos, que avançam pelo Evangelho, que dão suas vidas, que 
sonham com uma Igreja Sinodal. Em que a força, a energia e a sabedoria dos jovens estão sendo 
reconhecidas.  

Estamos passando por um momento muito difícil. A vida dos jovens da América Latina e do Caribe 
tem sido afetada pela realidade do desemprego, da pobreza, da migração, da exclusão, da violência, do 
acesso e da qualidade da educação, da falta de oportunidades, da crise socioambiental, da falta de políticas 
públicas e da pandemia que agravou ainda mais essas situações. Nesse contexto doloroso, é necessária uma 
atitude de escuta ativa, a fim de alcançar a Igreja Sinodal, que acompanha as diferentes faces.  

No entanto, notamos que muitas pessoas mais velhas querem liderar e não nos deixam sonhar. Dos 
1000 assembleístas, é inaceitável que apenas 82 sejam leigos jovens (menores de 35 anos). Entendemos que 
falta uma maior ação juvenil, houve falta de envolvimento dos jovens nos espaços de planejamento e 
tomada de decisão desta Assembleia, bem como alguma reflexão a partir do ponto de vista da juventude. 
Não há conversão pastoral sem pensar em trabalho intensivo junto com os jovens.  

O percentual de jovens é baixo e há dificuldades de participação como: a incompatibilidade de 
horários para trabalho e estudos; a anulação da voz jovem em alguns grupos de discernimento e; as 
dificuldades de integração plena nos grupos de trabalho devido à linguagem. Parece que, às vezes, a 
integração das vozes jovens é solicitada de forma infantil ou exigente, diz-se que os jovens têm uma 
contribuição particular e importante para dar, mas isso não se traduz em nos colocarmos no mesmo plano 
para promover o trabalho CONJUNTO e horizontal; a contribuição dos jovens está condicionada ao 
discernimento, projeções e decisões de outra pessoa - o que faz com que se perca a vivência juvenil por trás 
disso. Não somos uma parte isolada da comunidade, somos membros da comunidade e que, como disse o 
Papa Francisco: "a juventude não é uma sala de espera" (Missa final da JMJ do Panamá 2019). 

Reiteramos que o caminho percorrido até agora é muito bonito, mas ainda não superamos a 
estrutura episcopal onde os discursos e espaços são concedidos a bispos e padres e as vozes dos leigos, 
mulheres, jovens e religiosos, não foram tão ouvidas. Estamos chegando ao estágio em que temos que deixar 
o texto e agir como nos falava a Irmã Liliana: "não é hora de textos, mas de depoimentos". Por essa razão, 
queremos apontar alguns pontos que consideramos que devem ser levados mais em conta:  

✓ Abordar com maior seriedade o acolhimento e acompanhamento da população LGBTQI+; eles 
também são o Evangelho vivo de Jesus. 

✓ Uma maior aproximação e valorização dos povos originários e afrodescendentes; suas diversas 
formas de levar o Evangelho são uma parte importante da história da nossa Igreja.  

                                                           
62  Acesse a Carta dos jovens participantes da I Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe por meio do seguinte endereço: 

https://crbnacional.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Carta-portugues.pdf. 
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✓ Tornar viva nossa opção preferencial pelos pobres e marginalizados, o que implica reconhecimento 
também por migrantes e refugiados.  

✓ Promover os princípios da Economia de Francisco [e Clara], colocando as finanças a serviço do bem 
comum.  

✓ Enfrentar bravamente e responder às realidades da exclusão social, da violência (intrafamiliar, contra 
as mulheres/homens etc.), da xenofobia, do desemprego, da desigualdade social e do 
desenraizamento cultural.  

✓ Denunciar e abordar efetivamente situações de abuso (sexual, consciência e poder) na Igreja e 
proporcionar acompanhamento e reparação às vítimas.  

✓ Um verdadeiro acompanhamento por parte da Igreja aos jovens na esfera espiritual e vocacional, 
criando espaços de acolhimento para todos os jovens. Este acompanhamento inclui um autêntico 
diálogo intergeracional, intercultural e inter-religioso.  

✓ Incorporar as vozes de leigos, jovens e mulheres leigas dentro das estruturas de nossa Igreja, onde 
as decisões são tomadas.   

✓ A inclusão da pastoral das famílias, adolescentes e crianças em processos eclesiais como este, são 
parte integrante de nós.  

✓ Integrar uma pedagogia que reconheça cada rosto e cada coração, baseado no querigma e na 
mistagogia.  

✓ Formação em educação sexual, afetividade e inteligência emocional, que fornecem uma base para o 
cuidado da vida.  

✓ Atender ao chamado urgente da nossa Casa Comum, promovendo um desenvolvimento em 
harmonia com a natureza, colocando em prática à Laudato Si’ como transversal nas atividades e 
planejamento de nossa Igreja.  

✓ Ter uma voz clara, diante das realidades que afetam a vida de nossos povos.  

✓ Pedimos às Conferências Episcopais que coloquem em prática o que o Papa Francisco propôs nas 
últimas encíclicas, especialmente a Fratelli Tutti, a Caritas in Veritate e a Christus Vivit. 

A Assembleia não termina aqui. O que refletimos é sobre uma semente que é semeada e pode dar 
frutos para que possamos ter a força e coragem de fazer a diferença, para sermos multiplicadores de tudo o 
que ouvimos, rezamos, estudamos e decidimos aqui como caminhos urgentes a serem tomados pela nossa 
Igreja.  

Vamos fazer eco do caminho percorrido pela alegria, em meio as dores, tristezas e desafios. Temos 
muito a caminhar para semear esperança, otimismo e coragem no caminho da conversão pastoral e 
missionária. Os jovens estão presentes com uma visão crítica e construtiva para exigir e trabalhar por 
espaços, para processos reais e concisos. Mas, acima de tudo, para que sejamos protagonistas e geradores 
de dignidade e inclusão.  

Somos todos responsáveis, pelo nosso batismo, por responder ao chamado missionário. É nosso 
dever materializar esse chamado na realidade que vivemos em nossas comunidades, bairros, locais de 
trabalho e em nossa própria família.  

Sejamos uma Igreja encarnada em Jesus Cristo, construindo a Civilização do Amor!  

 

 

Os jovens participantes da Assembleia Eclesial 


