
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Pastoral Juvenil: que perspectivas 
Observatório Pastoral 

Fui convidado a escrever sobre a Pastoral Juvenil. Este artigo não pretende ser exaustivo do tema. É 
apenas uma partilha de opinião pessoal. Em poucas palavras, podemos dizer que a Pastoral Juvenil é a 
acção organizada pela Igreja tendo em vista da evangelização da juventude. Bem sabemos que a 
evangelização, como nos recorda o Papa Francisco, não é proselitismo. Toda a Pastoral deve estar 
centrada em Jesus Cristo, o Bom Pastor, aquele que ama e dá a vida pelas suas ovelhas. É à “maneira” de 
Cristo que a Igreja é chamada a estar entre os jovens. Há necessidade duma Pastoral Juvenil que ajude a 
descobrir o projecto de Deus e que possa proporcionar aos jovens um encontro pessoal com Cristo. 

Outro aspecto a ter em conta é que hoje somos chamados a “fazer” Pastoral Juvenil num mundo que 
está a viver uma mudança epocal. Sinto que convive entre nós o confronto entre uma renovação e os 
velhos hábitos sacralizados e esclerosados. Cada jovem é um dom e uma provocação. 

Embora haja responsáveis pela Pastoral Juvenil, esta Pastoral é e deve ser uma missão conjunta de 
toda a Igreja. Não adianta tentar fazer Pastoral Juvenil se essa acção não é sentida por todos e se nem 
todos colaboram. É inútil o esforço de chamar jovens para a Igreja se depois as comunidades não os 
aceitam como são, se querem fazer deles uma fotocópia do passado. Um dia um jovem disse-me que 
abandonou a sua comunidade porque era muito generoso e fazia muita coisa, mas a sua Igreja nunca o 
levou a sério, não quis saber o que ele sentia nem a sua opinião. Ele deixou de se sentir valorizado 
porque era visto apenas como uma “força bruta” ao serviço dos velhos protagonistas na paróquia. 

Temos de ter em conta que os jovens não são “sacos vazios”. Temos de os valorizar enquanto 
jovens, acompanhando-os, amando-os, evangelizando-os, ensinando-os e educando-os, mas valorizando 
o que eles são, a riqueza que eles têm, o seu caminho de Fé.  Temos de saber que não somos donos da 
graça de Deus ou da acção do Espírito Santo e Deus quer fazer neles e através deles maravilhas. Não 
podemos ser travões da acção de Deus. 

Por vezes, o nosso “primeiro anúncio” aos jovens é marcado pela crítica, pelas regras e pelas 
proibições. A primeira coisa a transmitir deveria ser o Amor, a Misericórdia de Deus e a alegria da 
Salvação. Só a alegria do Evangelho pode ser o motor para que aconteça uma mudança de vida. Muitas 
vezes, corremos o risco de começar a construir uma casa pelo telhado. 

Outro aspecto muito importante é a nossa capacidade de ir ao encontro, estar nos “espaços” onde os 
jovens se encontram. Quantas vezes estamos à espera de que eles venham, com a porta fechada; têm de 
bater à porta e olhamos para eles com julgamento e desconfiança. Um dia, um sacerdote da Diocese de 
Florença, Padre Lorenzo Milani, ia na procissão do Corpo de Deus ao lado do Pároco. A meio da 
procissão passaram num lugar habitado por operários fabris, que estavam nas suas conversas e nas suas 
vidas e agiram com indiferença diante da procissão. Ao ver esta atitude o Pároco disse: – “Perdoa-lhes 
Senhor por não estarem connosco”. Ao ouvir isso, o Padre Lourenzo Milani, disse: “Perdoa-nos Senhor 
por não estarmos com eles”. 

Penso que a principal perspectiva da Pastoral Juvenil deve ser a de uma pastoral que sai, que vai ao 
encontro, que anuncia e que deve estar disponível para acolher verdadeiramente. 
Frei José Carlos Cerdeira Matias, OFMConv. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Actos 1, 1-11 
«Elevou-Se à vista deles» 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a 
ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo 
Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, 
depois da sua paixão, Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 
quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, 
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do 
Pai, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, 
porém, sereis baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias». Aqueles que se 
tinham reunido começaram a perguntar: «Senhor, é agora que vais restaurar o reino de 
Israel?». Ele respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o 
Pai determinou com a sua autoridade; mas recebereis a força do Espírito Santo, que 
descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na 
Samaria e até aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 
escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, 
apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da 
Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado 
para o Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL                Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 
Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor. 
Ou: Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. 
 
LEITURA II           Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito 
de sabedoria e de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso 
coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória 
da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós os 
crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele 
ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, 
Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste 
mundo, mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O 
acima de todas as coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude 
d’Aquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO         Lc 24, 46-53 

«Enquanto os abençoava, foi elevado ao Céu» 
 
Conclusão do santo Evangelho segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Está escrito que o Messias havia de 
sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que havia de ser pregado em seu 
nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por 
Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por 
meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto». 
Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. 
Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu. Eles prostraram-se 
diante de Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam 
continuamente no templo, bendizendo a Deus.  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere 
que, no final de um caminho percorrido no amor e na doação, está a vida 
definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, também, que Jesus nos deixou o 
testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, que devemos continuar a 
realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, 
depois de ter apresentado ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva da 
comunhão com Deus – a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo 
caminho de Jesus. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, 
numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens continuar o 
projecto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a 
que foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao 
encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo 
“corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside 
nesse “corpo”. 

O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que definem 
a missão dos discípulos no mundo. Faz, também, referência à alegria dos 
discípulos: essa alegria resulta do reconhecimento da presença no mundo do 
projecto salvador de Deus e resulta do facto de a ascensão de Jesus ter acrescentado 
à vida dos crentes um novo sentido. 

A ressurreição/ascensão de Jesus convida-nos a ver a vida com outros 
olhos – os olhos da esperança. Diz-nos que o sofrimento, a perseguição, o ódio, a 
morte, não são a última palavra para definir o quadro do nosso caminho; diz-nos 
que no final de um caminho percorrido na doação, na entrega, no amor vivido até às 
últimas consequências, está a vida definitiva, a vida de comunhão com Deus. Esta 
esperança permite-nos enfrentar o medo, os nossos limites humanos, o fanatismo, o 
egoísmo dos fazedores de pecado e permite-nos olhar com serenidade para esse 
qualquer coisa de novo que nos espera, para esse futuro de vida plena que é o nosso 
destino final. 

A ascensão de Jesus e, sobretudo, as palavras finais de Jesus, que 
convocam os discípulos para a missão, sugerem a nossa responsabilidade na 
construção desse mundo novo onde habita a justiça e a paz; sugerem que a proposta 
libertadora que Jesus fez a todos os homens está agora nas nossas mãos e que é 
nossa responsabilidade torná-la realidade; sugerem que nós, os seguidores de Jesus, 
temos de construir, com o esforço de todos os dias, o novo céu e a nova terra. 
Sentimos, de facto, esta responsabilidade? Preocupamo-nos em tornar realidade no 
mundo os gestos libertadores de Cristo? Procuramos construir, no dia a dia, esse 
mundo novo de justiça, de fraternidade, de liberdade e de paz? 
A alegria que brilha nos olhos e nos corações desses discípulos que testemunham a 
entrada definitiva de Jesus na vida de Deus tem de ser uma realidade que 
transparece na nossa vida. Os seguidores de Jesus, iluminados pela fé, têm de 
testemunhar, com a sua alegria, a certeza de que os espera, no final do caminho, a 
vida em plenitude; e têm de testemunhar, com a sua alegria, a certeza de que o 
projecto salvador e libertador de Deus está a actuar no mundo, está a transformar os 
corações e as mentes, está a fazer nascer, dia a dia, o Homem Novo. 
 


