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O EPISCOPADO BRASILEIRO
E A EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE
- apresentação e análise –
Hilário Dick
Frente a um documento como “Evangelização da Juventude – Desafios e
Perspectivas Pastorais”, tema central da 44ª Assembléia Geral da CNBB de maio de 2006,
aprovado para voltar às bases e publicado pela editora Paulus, estamos frente a uma
situação nova e antiga: nova porque a evangelização da juventude, na história do
episcopado brasileiro, nunca mereceu um documento oficial, específico; antiga porque o
Episcopado sempre acompanhou esta evangelização. sem tomar uma posição conjunta,
escrita e assumida pelo todo. Foi, contudo, o episcopado brasileiro o responsável pelas
duas maiores movimentações evangelizadoras no campo juvenil em solo brasileiro, até o
momento. Referimo-nos à Ação Católica Especializada e à Pastoral da Juventude. As duas
“mobilizações” nasceram e se desenvolveram sob as “bênçãos” do episcopado1.
Se a Ação Católica (mesmo a Especializada) nasceu com forte apoio episcopal, a
Pastoral da Juventude, mesmo sem a presença tão significativa do episcopado, conseguiu
fazer-se expressão dele, mesmo que oficiosamente, por longos anos. Se a Ação Católica
“nasceu” no seio episcopal, a Pastoral da Juventude fez-se aceitar pelo mesmo seio. Nunca,
no entanto, o episcopado brasileiro lançara um documento específico sobre a
evangelização juvenil2. Esta é a grande novidade de “Evangelização da Juventude –
desafios e perspectivas pastorais” que desejamos analisar. É um documento que saiu de
uma Assembléia tratado como tema central.
1. A Igreja sempre acompanhou...
As “mobilizações” juvenis dentro da Igreja sempre estiveram próximas ao coração
dos pastores. O próprio fomento do protagonismo juvenil que aconteceu na Ação Católica
Especializada não era alheio aos bispos, embora suscitasse, aos poucos, fortes
questionamentos, chegando a desarticular o que eles mesmos haviam propiciado.
Uma segunda intervenção significativa foi, posteriormente, a criação do “Setor
Juventude” dentro da CNBB. Mesmo que este “Setor” tenha vivido fortes turbulências
desde seus inícios, não se pode negar que foi e continua sendo um grande dinamizador da
evangelização juvenil no Brasil, através da Pastoral da Juventude.
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É bom recordar que em 1957, quando a Ação Católica Brasileira presta um longo depoimento sobre as
articulações “especializadas”, 24 bispos presentes assinam um documento dizendo que o encontro foi uma
apologia da Ação Católica Especializada.
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Outro documento entregue aos bispos, em 1964, intitula-se “Documento Base: Sentido, linha de ação e
método dos movimentos especializados”. Nunca se tornou, no entanto, um discurso do episcopado.
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Um terceiro momento a destacar remete-nos ao ano de 1983 onde a CNBB, em seu
planejamento pastoral, põe a juventude como “destaque”. Mesmo que não tenha sido uma
atitude espetacular, ela foi significativa, dando suporte para a articulação forte, em nível
nacional, resultando na Pastoral da Juventude articulada em nível nacional.
Outro destaque leva-nos ao ano de 1992 quando a Conferência, como um todo,
assume a juventude como tema da Campanha da Fraternidade. Todos recordam
“Juventude, Caminho Aberto”... Outros fatos significativos foram o reconhecimento por
parte do episcopado, do “Dia Nacional da Juventude” e da Semana da Cidadania aceitas
como atividades oficiais da Igreja do Brasil.
Reconhecimento indireto temos, ainda, na publicação de dois “Cadernos de Estudo
da CNBB” (nº 44 e 76) que, embora não tenham sido tema central da Assembléia dos
Bispos, foram assumidos como tema de orientação e discussão por toda a Igreja. Algo
semelhante deu-se com diversas publicações provindas do CELAM, destacando-se
“Pastoral da Juventude – Sim à Civilização do Amor” (1987) e “Civilização do Amor –
Tarefa e Esperança” (1997). Resgatamos esses dados, pinçados dentro de uma realidade
maior, para confirmar que a Igreja sempre acompanhou os passos da evangelização
juvenil.
2. Evangelização juvenil como tema central:
fato significativo e complexo
Em maio de 2006, portanto, a evangelização da juventude foi escolhida como tema
central da 44ª Assembléia Geral da CNBB. É, em primeiro lugar, um fato significativo.
Pela primeira vez, em 500 anos, o episcopado brasileiro debate e tenta pronunciar-se, como
corpo, sobre a evangelização da juventude. Os bispos o fazem pressionados,
provavelmente, por vários “acontecimentos”.
Um deles é a situação “interna” da própria evangelização juvenil: visões diferentes,
experiências variadas, choques de visão de Igreja e de concepção de evangelização, jovens
longe da Igreja, o clero longe da juventude etc. Tudo se resumia, aparentemente, em
conflitos entre pastorais e movimentos e análises de atitudes questionadas pipocando em
muitos cantos.
Outro movimento “pressionador”, mais externo, é a “onda juvenil”, como tal,
vivida pela sociedade brasileira. A situação juvenil não pode ser mais escondida debaixo
do tapete. Que o digam as mortes, as manifestações midiáticas, o surgimento de pesquisas,
a implantação de ONG´s, a criação de Cursos e de Institutos, a preocupação com a
juventude etc. Nunca na história brasileira o segmento juvenil foi numericamente tão
significativo; nunca na história brasileira o “fenômeno juvenil” foi tão estudado; nunca na
história brasileira a sociedade, ao mesmo tempo, foi tão fortemente levada a desejar ser
jovem... Acrescenta-se a isso, ainda, os infindos debates e iniciativas relacionadas com as
Políticas Públicas para a Juventude e a criação da Secretaria Nacional da Juventude do
governo federal e de outras instâncias em nível municipal e estadual. Portanto, o fato de a
evangelização da juventude ser tema central da Assembléia dos Bispos do Brasil é um fato
significativo.
O fato, contudo, eclesialmente, é complexo. Complexo porque – todos o sabemos
mesmo que não o falemos - os cenários de Igreja oferecem modalidades contraditórias de
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evangelização, estando a hegemonia naquilo que não é escrito nem organizado
oficialmente nos planejamentos e que vai se impondo, sorrateiramente, com propostas de
solução e possíveis respostas que – por sua visibilidade e sua “filosofia” - vão agradando,
na aparência, também o mundo clerical. Aprovar um “discurso” comum de evangelização
da juventude num contexto assim é muito difícil. Muito difícil porque deve ser dito e
defendido, procurando ser transparente. Isso nem sempre é tão simples. Se há alguma
“pastoral” que se apresenta como tal, é rejeitada não em cima de propostas mas em cima de
supostas ou verdadeiras fragilidades. Prefere-se, por isso, o “não-dito” tanto porque parece
ser bom como pelo fato de a iniciativa ir mais ao encontro dos pastores, talvez pensando
ter um maior controle do que se faz. A proposta evangelizadora é praticada, mas não
explicitada, não oferecendo motivos visíveis de alguma interferência. Ela não é, contudo,
transparente tendo dificuldades enormes de diálogos em nível pedagógico e teológico.
O fato é complexo, também, porque a proposta existente (escrita e articulada) em
âmbito de Igreja não é conhecida. É percebida, de preferência, em seus limites, mas não na
sua totalidade. Além disso, a proposta escrita não é assumida, ficando sem
acompanhamento nem investimento, do qual precisa por sua própria identidade. Fica claro
que o não-investimento pode ser uma atitude política (ideológica ou pastoral) e econômica.
Por isso a proposta existente, procurando ser orgânica e envolvendo a totalidade eclesial, é
assaltada pela fragmentação, pelo abandono e, até, pela rejeição, não tendo condições de
praticidade, dificultando uma pastoral orgânica eficaz.
3. O documento como tal
É nesta conjuntura que aparece, portanto, “Evangelização da Juventude – Desafios
e Perspectivas Pastorais”. O documento, em primeiro lugar, foi preparado. A escolha do
tema deu-se no 2º semestre de 2005 e, em outubro, os encarregados de encaminhar o tema
provocaram um Grupo de Trabalho encarregado de lançar as primeiras pistas de um
possível “documento”, nomeando-se uma Comissão encarregada de preparar um texto. De
outubro de 2005 a maio de 2006 elaboraram-se várias versões de um possível “documento”
que, afinal, foi encaminhado ao episcopado antes da Assembléia.
a) Apresentação
Além do texto em mãos, o episcopado foi contemplado, na Assembléia, com a
apresentação de quatro experiências estruturadas de evangelização juvenil: a) pela
experiência dos Centros e Institutos de Juventude existentes em várias partes do Brasil,
desde 1980; b) pela experiência do trabalho com jovens da Renovação Carismática; c) pela
experiência da Pastoral da Juventude das comunidades, representando as Pastorais da
Juventude do Brasil; d) pela experiência do trabalho das Congregações junto à juventude,
representado pela Pastoral Juvenil Marista.
Após um trabalho em grupos por parte dos bispos sobre o documento e a
evangelização da juventude, houve reações na plenária. Resolveu-se aprovar o documento,
considerado maduro para voltar às bases e ser mais estudado e discutido, tendo que voltar,
posteriormente, a ser assunto de aprovação definitiva.
O tema, embora considerado importante pela plenária – considerando a conjuntura
já analisada - não conseguiu ser a “vedete” dos interesses e decisões da Assembléia.

4
b) O conteúdo do “documento”
Em primeiro lugar, vem a apresentação do Secretário da CNBB. Ele fala da
importância do assunto para os bispos e do direito dos jovens de receberem da Igreja o
Evangelho. A evangelização da juventude, embora seja prioridade para a missão da Igreja,
é uma missão complexa, justificando a Assembléia em não oferecer um documento
concluído, mas um subsídio a ser estudado por toda a Igreja e ser aprovado na próxima
Assembléia.
1.
O “documento” prossegue com uma “Introdução” falando do sentido de
“evangelizar” e do desejo dos bispos de renovarem a opção afetiva e efetiva de toda a
Igreja pela juventude. Querem, por isso,
a) colaborar com a pluralidade de grupos visando um trabalho em conjunto
pelo bem da juventude reconhecida como sujeita e protagonista;
b) encontrar caminhos que favoreçam o desenvolvimento dos jovens nos
diversos aspectos. Os bispos se alegram com as muitas iniciativas neste campo,
estimulam os já engajados e afirmam que a evangelização implica testemunho de
vida, anúncio de Jesus Cristo e adesão a Ele e à comunidade, participando na
transformação da sociedade.
2.
O “documento” obedece ao método ver-julgar-agir e, por isso, inicia com
“elementos para o conhecimento da realidade juvenil”. O primeiro aspecto descrito, na
perspectiva do “ver”, é o das transformações culturais na perspectiva juvenil, na
perspectiva da modernidade e pós-modernidade, duas culturas que vivem juntas (13).
Ressalta: a) a subjetividade, chamando a atenção para a busca do equilíbrio entre o projeto
individual e coletivo; b) as novas expressões da vivência do sagrado. Embora haja uma
redescoberta da dimensão religiosa, é importante analisar o retorno das novas expressões
do sagrado; c) a centralidade das emoções, realidade que faz apontar para o crescimento
do neopentecostalismo e que leva a tomar em conta o equilíbrio entre o racional e o
emocional. A formação deve ser integral.
Ainda olhando a realidade, o documento lança um pequeno perfil da juventude
brasileira, destacando a) um perfil socioeconômico, com alguns dados. Aponta para três
marcas da juventude: o medo de sobrar, o medo de morrer e o medo de estar desconectado
exigindo mudanças profundas e estruturais; b) a insistência no protagonismo e na
“imagem” do jovem levado a ser consumista e na participação social fragilizada dos
jovens, sem esquecer a parte compromissada que é real, apesar de serem taxados de
desinteressados e alienados; c) o perfil religioso, dizendo que não há um ateísmo como tal,
mas busca de sentido, elaboração nova de sínteses, questionamentos de heranças recebidas,
aumento de manifestações culturais de teor religioso e atração por atitudes de doação e
serviços. Conclui essa parte insistindo em afirmar que a Igreja Católica “é uma das
organizações que tem mais experiência acumulada e sistematizada no trabalho com a
juventude” (45).
3. Desenvolvendo o “julgar” fala do olhar de fé a partir da palavra de Deus e do
magistério, atendo-se a quatro aspectos:
a) ao seguimento de Jesus no viés dos modelos e referências, “uma porta
que se abre para o processo de evangelização” (49). Jesus é o ponto culminante da
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ação de Deus na história, e congrega um círculo de discípulos e discípulas. O
jovem é convidado por Jesus a ser discípulo, tendo como exemplo Maria. O desafio
é o jovem escutar a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes. Por isso a
formação deve insistir na comunidade e no espírito missionário cultivados nos
encontros com o Mestre e na abertura para as situações de pobreza porque o pobre
“é um sinal de sua presença em nosso meio” (60);
b) à Igreja, comunidade dos discípulos de Jesus. Fala, da resistência dos
jovens à Igreja que deve ser vencida progressivamente e da ausência dos jovens da
Igreja sendo importante aprender a despertar nos jovens o amor pela Igreja e o
sentido da pertença a ela através do exercício da participação na vida dela, também
nos momentos de decisões. Um grande desafio é reconhecermos que, na juventude,
estão as sementes ocultas do Verbo e entrar em contato com o divino da juventude.
“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 é sua Teologia, isto
é, o discurso que Deus nos faz através da juventude” (75);
c) à construção de uma sociedade solidária. A evangelização dos jovens
deve levar ao envolvimento nas questões que dizem respeito a toda a sociedade.
Movendo-se num universo de desigualdade escandalosa, há que se procurar a
identificação com o bom samaritano do Evangelho;
d) aos pronunciamentos do magistério sobre a juventude. O documento se
refere, primeiramente, aos pronunciamentos de João Paulo II em “Christifideles
Laici” e no encontro com a juventude em Belo Horizonte, seguindo-se depois
rápidas referências à Conferência de Medellín, de Puebla, Santo Domingo e
Diretrizes Gerais da CNBB.
4. Seguem, depois, as linhas de ação. Como diz o documento trata-se de “o jovem
aprender a escutar o chamado de Cristo; a buscar uma vida interior de valores evangélicos;
a sair do individualismo para pensar e trabalhar com os outros; a participar de uma
comunidade eclesial concreta; a se sensibilizar como o bom samaritano com o sofrimento
alheio; a participar de uma pastoral orgânica com os outros; a entender que a luta pela
justiça é um elemento constitutivo da evangelização; e a se comprometer de maneira
decisiva com a missão” (88). Apresentam-se 8 linhas de ação:
1) a formação integral do discípulo, não reduzindo a fé a uma proposta
psicologizante, espiritualista ou politizante (90). Descrevem-se, por isso, as
dimensões psicoafetiva, psicossocial, mística, política e técnica;
2) a espiritualidade, provocando no jovem a vontade do seguimento de
Jesus, cultivando a vocação à santidade e propondo uma espiritualidade centrada
em Cristo, acolhedora do cotidiano, alegre e cheia de esperança, marcada pela
experiência comunitária, apoiada em Maria, conduzida pelo compromisso com o
Reino. Entre os meios para o exercício cotidiano de crescimento na fé, apontam-se
a oração pessoal, a oração comunitária, a participação na comunidade, a leitura
orante da Bíblia, a vivência dos sacramentos, a devoção a Nossa Senhora, diversos
encontros espirituais e as leituras e reflexões;
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3) a pedagogia de formação. O documento insiste em três pontos: na
prioridade da experiência sobre a teoria (a formação teórica é normalmente o ponto
de chegada e não de partida), na pedagogia de pequenos grupos e eventos massivos
(não se podendo cair na tentação de reduzir a evangelização da juventude
unicamente aos eventos massivos) e nos níveis de evolução do processo de
acompanhamento dos jovens (prestação de serviços, organização dos grupos de
jovens, organização dos grupos em rede, projeto pastoral compartilhado e
crescimento por etapas);
4) discípulos para a missão. Trata-se de estimular o espírito missionário
considerando o jovem como apóstolo de outros jovens, levando-os a uma fé
comprometida com o social. Nas pistas de ação fala da “Missão Jovem”, da
inserção nos diversos meios e da consciência de cidadania;
5) estruturas de acompanhamento. Refere-se a dois desafios: o desafio de
fortalecer as estruturas organizativas e de organizar uma coordenação mais ampla.
Embora importante para a evangelização dos jovens, há uma crise nas estruturas
existentes. A multiplicidade de experiências faz apontar para um Setor Juventude
que respeite os carismas mas estabeleça linhas pastorais comuns. Entre as pistas de
ação, além da implantação do Setor etc. fala de investir mais recursos humanos e
financeiros nas estruturas de formação e acompanhamento da evangelização dos
jovens;
6) ministério da assessoria. “Não há processo de educação na fé sem
acompanhamento” (189). É pequeno o número de adultos que acompanham, não há
clareza do papel, verifica-se uma ausência de padres que abraçam o trabalho de
acompanhamento. O jovem não caminha sozinho. Não basta boa vontade para ser
assessor. Além de investir na formação e possível liberação de assessores, o
documento fala da importância de comissões de assessores;
7) diálogo fé e razão. Fala do abandono da fé, principalmente no mundo
universitário. Os argumentos intelectuais devem ser acompanhados pelo
testemunho de uma vivência cristã. O documento insiste numa presença mais
significativa, também juvenil, no meio universitário;
8) direito à vida. Perante uma extrema vulnerabilidade vivida pela maioria
dos jovens, uma atuação firme aos diferentes direitos dos jovens (educação,
trabalho, renda, segurança, saúde, participação social), é preciso garantir os direitos
fundamentais. Fala da importância e do acompanhamento das políticas públicas.
Isso é obrigação de todos os segmentos da Igreja. Não deixa de falar do apoio aos
jovens que exercem militâncias nas organizações da sociedade, do debate de
questões como da redução da maioridade penal e o estabelecimento de cotas nas
universidades para afro-descendentes, indígenas e estudantes vindos de escolas
públicas.
Na conclusão, além de dizer que “a juventude é o momento das grandes decisões da
vida do ser humano no estudo, na carreira, nos valores a serem perseguidos” (223), diz que
- como pastores – “queremos convocar toda a Igreja a investir na evangelização da
juventude para que seja dinamizadora do corpo eclesial e social” (234) e conclui com uma
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afirmação de Bento XVI convocando os católicos da América Latina a serem missionários
e discípulos de Jesus Cristo.
c) Anexos
O documento traz, ainda, seis anexos: 1) o impacto das tendências do mundo
contemporâneo sobre os jovens, do psicólogo César Castilho Pereira, de Belo Horizonte; 2)
a situação socioeconômica da juventude brasileira; 3) o valor da experiência acumulada
pela Igreja no trabalho com jovens (o mais longo dos anexos); 4) uma síntese de alguns
pronunciamentos do magistério sobre a Igreja, recuperando Medellín, Puebla e Santo
Domingo; 5) um gráfico da formação integral e 6) um texto intitulado “Assegurar aos
jovens o direito à vida”.
3. Alguns acentos
Tendo situado o documento e visto, rapidamente, seu conteúdo, a intenção é fazer
uma rápida análise sabendo que é uma primeira leitura e que poderia haver mais
profundidade. Importante, no entanto, um “discurso” sobre o documento, como um todo.
1. Não sabemos as motivações episcopais, mas frente à repercussão da “onda juvenil”
o episcopado brasileiro tenta não ficar calado. Mesmo que a realidade juvenil
“externa” à vivência eclesial não tenha sido o motivo mais forte, mas sim a situação
da evangelização juvenil feita pelo corpo eclesial, é importante dar-nos conta que é
neste contexto que aparece o 1º discurso oficioso, do episcopado brasileiro, sobre a
evangelização juvenil. Prova de que estamos frente a uma instituição que procura
estar atenta aos “sinais dos tempos”, expressando uma mensagem significativa. Já
insistimos que os documentos 44 e 76, também do episcopado, são diferentes do nº
93 por uma simples razão: foram eles que escolheram este tema. Assim como a
juventude é sensivelmente mais estudada em outros espaços, eles desejam dizer,
também, uma palavra. Não uma palavra “científica”, mas “pastoral”. Pode-se dizer,
até, que há um certo pudor frente à cientificidade. Um documento deste tipo não
traz, praticamente, nenhum título de algum estudo mais científico sobre juventude,
como a dizer que o discurso “pastoral” pouco tem a ver com o discurso
“científico”. O documento não perderia em autoridade e ganharia em força de
recomendação se se atrevesse a sugerir que o povo de Deus conhecesse análises
existentes sobre juventude. Uma parcela do povo de Deus poderia ter-lhes auxiliado
nesta parte.
2. De forma clara, mas atual, o documento se vale do método ver-julgar-agir, isto é,
não parte do ideal para, depois, dizer como deve ser o real, mas procura partir da
experiência, isto é, da situação juvenil como tal. Mesmo que o “ver” possa ser
considerado negativo, temos que reconhecer que a postura do documento ainda é
“romântica”. Há aspectos graves que não foram tocados com o peso que
mereceriam como é o caso da AIDS, da gravidez precoce, da situação do
desemprego, da violência cometida pela juventude e sofrida pela mesma, da falta de
perspectiva e outros que aparecem, mas de maneira demasiadamente ligeira. O
documento, contudo, parte da realidade e traz elementos importantes a serem
considerados.
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3. O documento contém uma proposta ampla e bastante completa de evangelização da
juventude. Não é importante dizer se confirma, ou não, práticas existentes e
afirmadas; o importante é perceber a preocupação em apresentar uma proposta do
que entende por “evangelização juvenil”. Neste sentido é preciso dar-nos conta de
duas realidades afirmadas: a ratificação do protagonismo juvenil como princípio
norteador da evangelização juvenil e a ratificação de algumas opções pedagógicas
portadoras de felicidade para o jovem, para a sociedade como um todo e, também,
para a Igreja.
a) o protagonismo é afirmado (mais no título do que no conteúdo), em
diversos lugares, mas especialmente nos nºs 33 a 36. Reconhece-se, não há dúvida, que
o jovem deve ser protagonista do seu processo de crescimento humano e cristão (nº
192). É na leitura da importância pedagógica e teológica, ou não, do “protagonismo
juvenil”, aliás, que se enraíza a maioria das divergências com respeito à evangelização
da juventude;
b) quanto às opções pedagógicas, presentes no documento, fica claro que
marcam presença quatro:
1) a ratificação da formação integral. “O conceito de formação integral é
importante para considerar o jovem como um todo, evitando assim reducionismos que
distorcem a proposta de educação na fé, reduzindo a fé a uma proposta psicologizante,
espiritualista ou politizante” diz o documento (nº 90). Além de um gráfico nos anexos
sobre o assunto, as dimensões merecem uma descrição suscinta e completa;
2) a afirmação do valor do grupo, especialmente do pequeno grupo (nº 141146). “O pequeno grupo, como instrumento de evangelização, foi um dos instrumentos
pedagógicos usados por Jesus ao convocar e formar seu grupo de doze apóstolos” (nº 142).
Não podemos negar que, relacionando os pequenos grupos e os eventos de massa, estamos
frente a outra postura pedagógica, fonte de controvérsias significativas quando não há
equilíbrio entre os dois instrumentos. O que é certo é que não há evangelização juvenil se
não houver comunidades juvenis como fundamento pedagógico;
3) a importância da organização na evangelização juvenil. É verdade que a
afirmação do “Setor Juventude” tende a ser uma das grandes vedetes da discussão do
encaminhamento da evangelização da juventude. Contudo, como diz o documento, “a
organização é um instrumento importante para a evangelização dos jovens, tanto para as
Pastorais da Juventude como para os Movimentos Eclesiais. Ela garante a eficácia dos
projetos de formação” (nº 174). A organização relaciona-se intimamente com a formação
de jovens que assumem sua identidade, aprendem a lidar com o poder e ser sujeitos da
história. A tentação é termos uma organização aparente, mas que não seja eficaz. Leia-se o
vigor que há nos nºs 176 a 178;
4) a importância da assessoria e do acompanhamento. Na evangelização da
juventude o “ministério da assessoria” é importante, pois, como diz o documento, “não há
processo de educação na fé sem acompanhamento, e não há acompanhamento sem
acompanhante” (nº 189). “A assessoria dos jovens é um verdadeiro ministério, uma
vocação” (nº 191).
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4. Uma outra novidade do documento encontra-se na maneira teológica de encarar
o jovem. Referimo-nos ao que vai expresso, especialmente, nos nºs 73 a 75. O conteúdo do
que aí vai expresso, mais do que situar-se dentro do discurso sobre a Igreja, poderia
localizar-se na descrição da realidade juvenil, especificando o olhar dos pastores e de todos
que se envolvem com a evangelização juvenil, mostrando que o jovem, para o cristão, é
mais do que uma realidade sociológica, psicológica, cultural, jurídica e, até econômica.
Esta forma de olhar a juventude como uma realidade teológica, é a grande novidade do
documento. Trata-se de aprendermos que no jovem, como uma realidade teológica, se
ocultam, também, as sementes do Verbo. A cultura juvenil recebe, neste sentido, uma nova
leitura e a evangelização da juventude é desafiada a compreender, em mais profundidade, a
mensagem que o jovem carrega em si.
5. Um outro aspecto que merece ser contemplado com carinho é a insistência com
que o documento apresenta a questão do discipulado na 1ª e 4ª linhas de ação. Fala-se, na
1ª linha de ação, da formação integral do discípulo. Embora seja verdadeiro que a
formação integral é um anúncio de uma boa nova para todo o jovem (mesmo que ele não o
saiba ou não o queira), quando assumimos o discurso da fé, essa formação visa, com toda a
energia, a formação integral do discípulo, sendo sinal do Reino no meio da sociedade e da
própria juventude. O discipulado é, para o mundo juvenil, um sacramento. A 4ª linha de
ação acrescenta a esse discipulado uma outra característica fundamental: a
missionariedade. Além de outras explicitações, o documento afirma que “participar da
construção de uma sociedade justa e solidária constitui um dos objetivos da ação
evangelizadora da Igreja no Brasil. Isto inclui também o engajamento político” (nº 165).
Não é errado recordar, também, nesse contexto, a maneira como o documento fala da
necessidade de “modelos” e referências” quando fala do seguimento de Jesus. Assim como
o jovem precisa de modelos ele é chamado a ser, igualmente, modelo para a sociedade,
seguindo Jesus Cristo.
6. Uma sexta observação com relação ao documento refere-se ao ministério da
assessoria. Como é bom ler o reconhecimento eclesial” de um serviço tão bonito e tão
importante como é a assessoria no sentido que o próprio documento explicita! O jovem não
sonha, como acompanhante, um “tio” ou uma “tia” – por mais carinho que essa palavra
carregue; ele quer um assessor! A simples palavra que usa para esse agente pode trair uma
visão de pedagogia, de teologia e de educação. Está em jogo a maneira como se encara a
questão do protagonismo, seja de uma instituição, seja do adulto ou do jovem.
7. A 8ª linha de ação fala do “Direito à Vida”. Vem-nos à mente a campanha da
“Juventude quer viver...” Que bom que não faltasse essa linha de ação! Até poderia ser a
grande linha de ação para quem trabalha com juventude. O documento nos recorda
realidades muito importantes nesta parte merecedora, inclusive, no anexo intitulado
“Assegurar aos jovens o direito à vida”. Assim como a felicidade, a vida deveria ser um
“leitmotif” de quem se dedica à evangelização da juventude. Por outro lado, é importante
que conste como 8ª linha de ação, recordando-nos que o que importa, em todo esse
ministério é que haja vida e vida em abundância.
4. Alguns vazios
Assim como acentuamos 7 aspectos, de forma menos vigorosa queremos apontar,
igualmente, 7 vazios. Certamente há outros, mas são esses que chamaram a atenção nestas
primeiras leituras.
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1. O documento omite-se na questão da diversidade das juventudes. Fala-se da
diversidade de “experiências”, mas esquece-se a diversidade dos jovens. Os únicos
que merecem uma menção (até questionável) são os universitários (veja-se a 7ª
linha de ação), mas não se tem algo mais sério sobre os estudantes, os jovens do
campo, os jovens trabalhadores e desempregados, os jovens afro-descendentes, os
índios etc. Como é difícil a Igreja assumir um trabalho evangelizador diferenciado!
E, contudo, há experiências, há buscas. Ainda pesa a importância da sacristia e do
controle.
2. O documento não é contundente na descrição da realidade juvenil. Reconhecemos
que um documento assim deve ter a dimensão “pastoral” e não “científica”;
reconhecemos que os elementos que acentua são importantes, mas a realidade dura
e cruel da juventude em seus sofrimentos, em suas explorações variadas, em suas
perguntas, em suas angústias poderia ser mais pé no chão. Também na referência
mais animadora de tantos esforços que há. A realidade juvenil apresentada é real,
mas não foge do romântico e do ingênuo. A realidade “falcão”, a realidade
gravidez, a realidade suicida, a realidade AIDS, a realidade dos medos e tanta outra
realidade fica perdida no meio da neblina.
3. No discurso do relacionamento do jovem com a Igreja há aspectos reais e
verdadeiros, mas o documento não aproveita para recordar a Igreja que a juventude
sonha. Existem escritos lindos que falam disso e não seria preciso insistir tanto na
rejeição teológica que o jovem experimenta na construção de sua autonomia. Ele
não só rejeita; ele sonha com uma vivência eclesial diferente da que vê e sabe dizelo com muito acerto. Falta coragem ao documento em dizer a Igreja que desejamos
para todos e também para a juventude. Uma Igreja que de fato seja comunitária,
profética, capaz de dar a vida pelo mundo, alegre, carregada de esperança etc. o
jovem não rejeita.
4. Falando da espiritualidade como linha de ação, o documento fala, de várias
maneiras de cultivar a oração, inclusive do Ofício Divino das Comunidades, da
Leitura Orante da Bíblia, mas esquece ou deixa de incentivar, por exemplo, o
“Ofício Divino da Juventude” – uma das mais recentes conquistas nesse campo de
evangelização -, encontros bonitos de oração, buscas de cultivo da mística da
militância fora dos espaços eclesiásticos, maneiras mais juvenis da Liturgia etc. O
jovem carrega em si palavras e gestos proféticos que precisam de incentivo.
5. O documento não garante a organicidade da evangelização juvenil com a proposta
do “Setor Juventude”. O Setor deve ser a encarnação de uma proposta orgânica e
eficaz. Não basta ele ser mais amplo, mais respeitador da diversidade. Diversidade
não significa ausência de uma organicidade eficaz. A tentação que podemos correr
é a de termos um “Setor” simplesmente para constar, mas que não se encarna num
verdadeiro trabalho em comum e não seja subsidiado com os investimentos que
necessita. Atrás do conflito entre as diversas experiências esconde-se um sério
problema não só ideológico, não só de cenário de Igreja, mas também econômico.
Se atrás dos “carismas” está, também, uma cobertura econômica, como se vai
garantir uma articulação que simplesmente deseja ser Igreja, ser pastoral e nada
mais? As experiências mais significativas na evangelização juvenil, na Igreja do
Brasil, tiveram e têm a importância que tem porque tiveram recursos da própria
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Igreja institucional. A opção efetiva pela juventude exige decididos recursos,
também por parte da Igreja instituição, ainda mais quando sabemos que a grande
maioria dos grupos juvenis é formada pela juventude pobre, longe de outros
recursos.
6. A sexta observação refere-se a uma ferida da Pastoral da Juventude. Refiro-me ao
nº 180, com sua respectiva nota. É certo que o termo “Pastoral da Juventude” foi
distorcido, gerando uma ambigüidade que fez e faz mal ao serviço da
evangelização. A Pastoral da Juventude significava, desde o início, a articulação de
todos os jovens procurando ser Igreja, incluindo movimentos e outras organizações.
O uso distorcido não pode ser motivo que o conceito seja substituído por “Setor
Juventude”. O “Setor” é administrativo; é máquina. A “Pastoral” é uma proposta de
evangelização. Não se faz necessário um “Setor” sem uma proposta orgânica, mas
que seja “máquina” e proposta. “A proposta”, diz o documento, “é fortalecer e
ampliar a ação evangelizadora da Igreja e não perder riquezas conquistadas que já
provaram seu valor pedagógico e teológico no campo da evangelização da
juventude. O pluralismo de carismas e metodologias, vivido na unidade, fortalece a
unidade evangelizadora” (nº 181). O risco que se corre é que se fique na afirmação
do “Setor” (da máquina) e não se tenha a coragem de esclarecer e definir a proposta
que, como Igreja, temos de evangelização da juventude. Uma proposta ampla,
eficaz, mas que tenha linhas definidas e não somente ações evangelizadoras sem
opções pedagógicas claras. Mesmo dentro de um ecumenismo, não deixa de haver
coisas das quais não se pode abrir mão, visando a felicidade da juventude. Estas
poucas opções vão dar força à evangelização porque nem tudo é válido quando se
trata de anunciar a boa nova à juventude. O verdadeiro carisma supõe fidelidades
que precisam ser ditas e exigidas em nome do Evangelho e da felicidade dos
jovens. Essa proposta se chama “Pastoral da Juventude” para a qual se institui o
“Setor”, e não o contrário. Afirma-se isso num contexto em que sempre é mais
delicado falar de pastoral de qualquer tipo. Foge-se de uma postura evangelizadora
para refugiar-se numa máquina que corre o risco de ser mera aparência de
evangelização juvenil. Mais do que o “Setor” é importante, neste momento,
aprofundar e expressar a proposta.
7. Por fim, o documento abre uma outra porta – a do trabalho com os universitários –
sem, contudo, apontar pistas que correspondam a uma evangelização específica. A
evangelização da juventude esqueceu-se do mundo universitário, pensando que a
solução está numa Pastoral da Universidade. Leia-se os nºs 194-201 e veja-se se o
que o documento aponta é para uma verdadeira evangelização da juventude ou para
um velho tema apologético do relacionamento fé e razão. A questão é mais ampla.
Está em jogo uma atitude pedagógica onde a questão do protagonismo e das opções
pedagógicas não podem ser esquecidas. As afirmações citadas de João Paulo II não
deixam de dizer que a evangelização dos universitários não tem futuro nem base se
não se incentivarem iniciativas que resultem em formação de vivências grupais
específicas assumindo seu meio específico como fonte de crescimento na fé.
Conclusão
Estamos vivendo um tempo muito especial para a evangelização da juventude.
Temos que agradecer, por isso, que tenha aparecido o documento “Evangelização da
Juventude – Desafios e Perspectivas Pastorais”. Como disseram os pastores, eles querem

12
ouvir mais gente, jovens e adultos para tomarem uma decisão sobre a matéria num futuro
próximo. O “discurso” aqui feito vai nessa linha. Os votos é que muito mais pessoas façam
considerações melhores para o bem da Igreja e da juventude. Omitir-se sempre foi um
pecado.

