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É bom estarmos aqui para juntos ouvir os “apelos do Espírito”: nas realidades do mundo, na 

Igreja e na sua congregação. O caminho sinodal da Igreja universal sobre o tema Os Jovens, fé e 

discernimento vocacional é, certamente, uma palavra que o Espírito dirige a todos os consagrados. 

“Eu vim para trazer fogo à terra; e como eu gostaria que já estivesse aceso!” (Lc 12, 49). Estas 

palavras do Senhor Jesus, fala de sua iminente paixão, se refere à sarça ardente queimando dentro 

de si, à paixão de amor recebida de seu Pai e que ele deseja trazer ao mundo dos seres humanos.  

Trata-se, evidentemente, do fogo do amor, do qual ele se sente continuamente regenerado, que 

se encontra nas profundezas de sua alma através da presença do Espírito que nele habita e que lhe 

lembra toda a experiência amorosa que viveu no seio do Pai. 

A missão de Jesus neste mundo é introduzir os homens na influência benéfica do amor, do qual 

eles decididamente se subtraíram. Portanto, se nos perguntamos em quê consiste a revelação de 

Deus devemos dizer: essa é um fogo vivo e santificante, um arbusto que arde sem consumir, que 

queima sem destruir, que ilumina sem ofuscar. E todos aqueles que realmente se aproximam de 

Jesus, mesmo que apenas tocando a orla de seu manto (cf. Lc 8,44), se inflamam e se acendem, 

tornando-se uma só coisa com Ele. 

Caras capitulares: a evangelização, tarefa a que todos os batizados somos chamados, não pode 

ser senão a irradiação deste fogo que o próprio Jesus veio trazer à terra. Ele o acende com sua 

presença e seu poder, e só assim nos tornamos o fogo que aquece e ilumina a todos os que 

encontramos. Tudo o mais é proselitismo prejudicial, marketing pastoral estéril, convencimento 

teórico que não transforma a existência, porque falta o testemunho de um encontro que nunca 

aconteceu. 

É evidente que o Senhor, que colocou em risco sua vida, pede-nos a colocar em risco também a 

nossa. O batismo que recebemos é precisamente isso: “Eu vos batizo com água para a conversão; 

mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno nem mesmo de lhe 

carregar as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo “(Mt 3, 11). Somos batizados no 

Espírito Santo e no fogo. Nunca esqueçamos isso! Dito com a linguagem do Christus vivit2: “Ele 

vive e te quer vivo!” (ChV 1). Ele queima de amor por todos, sem exceção, e quer que tu sejas 

contagiado por este fogo vivo para contagiar outros! 

 

 

                                                           
1 Empenhado no exercício da missão salesiana com os jovens, de 2000 a 2010, Rossano Sala é professor da Pastoral Juvenil da Pontifícia 

Universidade Salesiana e Diretor da Revista de Note di pastorale giovanile. Em 17 de novembro de 2017, o Papa Francisco nomeou-o Secretário 
Especial para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos com o tema Juventude, fé e discernimento vocacional (sala@unisal.it). Em 24 

de maio de 2019, o Papa nomeou-o consultor da Secretaria Geral do Sínodo Pan-amazônico (Roma, outubro de 2019). 
2 Papa Francisco, Exortação apostólica pós-sinodal Christus vivit [ChV], Cidade do Vaticano 2019. 
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1. CAMINHO: DOS SONHOS ÀS ESCOLHAS 

 

É muito bom que na Exortação apostólica pós-sinodal Christus vivit haja tantas perguntas, que 

seja um documento aberto e envolvente. Pois toda pergunta cria corresponsabilidade nos ouvintes, 

busca o diálogo e a comunhão, pede para colocar-nos em risco e posicionar nossa vida. 

Creio que o coração pulsante e o centro do Christus vivit é o capítulo V, que parte justamente 

de uma pergunta formidável e desafiadora: “Como se vive a juventude quando nos deixamos 

iluminar e transformar pelo grande anúncio do Evangelho?” (ChV 134. A partir dessa pergunta, 

pode-se ler toda a Exortação apostólica, retomando os capítulos precedentes e passando aos 

sucessivos. Nos encaminhamos rumo ao grande anúncio aos jovens (cap. IV) e nos sucessivos, 

vamos em direção às relações intergeracionais (cap. VI). 

Depois dessa pergunta, o Papa Francisco tem a audácia de propor a todos os jovens um caminho 

entusiasmante, corajoso e profético da espiritualidade juvenil no mundo contemporâneo. Basta observar 

o ritmo crescente dos títulos das diferentes partes deste capítulo para dar-se conta: tempo de sonhos e de 

escolhas, vontade de viver e de experimentar, na amizade com Cristo, o crescimento e o 

amadurecimento, percursos de fraternidade, jovens comprometidos, missionários corajosos. 

Começo daqui porque se fala dos sonhos e das escolhas (cf. ChV 136-143), sabendo que hoje os 

sonhos e as escolhas não encontram um ambiente fácil para serem realizados: é fácil deixar-se tomar pela 

inquietação e, juntos, é difícil tomar decisões na presença das muitíssimas e diferentes possibilidades. É 

importante termos sonhos e fazer escolhas juntos. Romano Guardini, grande conhecedor dos corações dos 

jovens, diz que a tarefa específica da juventude consiste em harmonizar idealidade e concretude, 

imaginação e realidade. Não podemos perder o impulso audaz rumo a ideais tendencialmente impossíveis, 

e juntos devemos garantir a esses ideais a possibilidade de encontrar espaço na vida cotidiana, através de 

um empenho de verdadeira e justa encarnação de nossos mais belos sonhos: 

A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, é marcada por sonhos que vão tomando 

corpo, por relações que adquirem sempre mais consistência e equilíbrio, por tentativas e 

experimentações, por escolhas que gradualmente constroem um projeto de vida. Nesse período da vida, 

os jovens são chamados a projetar-se para frente, sem cortar suas raízes, para construir autonomia, mas 

não sozinhos (ChV 137). 

Num Capítulo Geral, os sonhos devem tomar corpo, isto é, precisam se materializar. Se a 

juventude é um sonho que não se torna realidade, ela se frustra no idealismo, na abstração, na 

idolatria dos princípios. É por isso que os sonhos devem se tornar escolhas, e serem realizados 

através de itinerários de vida. Torna-se necessário colocar-se em jogo na vida real. E sabemos que 

este é um convite muito forte que vem do Papa Francisco: 

Jovens, não desistam do melhor de sua juventude. Não observem a vida a partir de uma varanda. 

Não confundam a felicidade com um sofá, nem vivam toda a sua vida diante de um visor de tela. 

Também não se convertam no triste espetáculo de um veículo abandonado. Não sejam carros 

estacionados, ou melhor, deixem brotar os sonhos e tomem decisões. Arrisquem, mesmo que se 

equivoquem. Não sobrevivam com a alma anestesiada, nem olhem o mundo como se fossem turistas. 

Façam barulho! Eliminem os medos que os paralisam para não se tornarem jovens mumificados. 

Vivam! Entreguem-se ao melhor da vida! Abram as portas da gaiola e saiam para voar! Por favor, não 

se aposentem antes do tempo (ChV 143). 

Estas palavras também se aplicam a nós, se queremos permanecer jovens com nosso carisma! 

Devemos sair, devemos arriscar, devemos entrar na lógica do êxtase da vida! A certeza aqui é uma 

só: a melhor defesa é o ataque! Sair de si mesmo para não morrer de narcisismo. Nesse sentido, 

considero que o conceito de êxtase seja um dos mais fortes em todo o documento Christus vivit: 

“Oxalá que vivas cada vez mais este êxtase que é sair de si para buscar o bem dos outros, até dar a 

vida” (ChV 163). Esse pensamento é forte, que é então desenvolvido: 

Quando um encontro com Deus é chamado de êxtase, é porque nos tira de nós mesmos e nos eleva, 

cativados pelo amor e pela beleza de Deus. Mas também podemos ser tirados de nós mesmos para 
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reconhecer a beleza escondida em cada ser humano, sua dignidade, sua grandeza como imagem de Deus 

e filho do Pai. O Espírito Santo quer nos impulsionar para que saiamos de nós mesmos, abracemos os 

outros com amor e busquemos o seu bem. Portanto, sempre é melhor viver a fé juntos e expressar nosso 

amor numa vida comunitária, compartilhando com outros jovens nosso afeto, nosso tempo, nossa fé e 

nossas inquietudes. A Igreja oferece espaços diversos para viver a fé em comunidade, porque tudo é 

mais fácil juntos (ChV 164). 

 

 

2. VOCAÇÃO: UMA PERGUNTA DE “ÊXTASE” 

 

Chegamos assim ao capítulo VIII do Christus vivit, dedicado ao tema vocacional. 

Parte da amizade, que é o modo específico de relação com Jesus, e chega às diversas formas de 

chamado: o amor na família e no trabalho. Então se mantém a porta sempre aberta para “vocações a 

uma especial consagração”. Claro, pois, Deus chama quem quer, quando quer, onde quer e como 

quer. E, portanto, ninguém pode negar a extrema liberalidade e criatividade de Deus. 

Mas, mesmo aqui, eu gostaria de dizer-lhes algo sobre o que é comum em todo chamado 

vocacional. Isso é maravilhosamente afirmado no parágrafo intitulado Seu ser para os outros (ChV 

253-258), que a meu ver é o coração gerador do capítulo VIII. 

A vocação é sempre para o bem dos outros. Deus nos chama não para criar um grupo de 

prediletos que se excluem e se isolam dos outros, talvez acreditando que são melhores de todos, mas 

para criar inclusão através do nosso “serviço missionário aos outros” (ChV 253). É necessário 

esclarecer que toda vocação é missão, todo chamado é imediatamente um envio aos outros. Pode 

parecer estranho, mas é assim: Deus pede por amor dos não chamados! Quando penso em Dom 

Bosco, o fundador da congregação à qual tenho o dom de pertencer, eu me pergunto imediatamente: 

por que Deus chamou Dom Bosco? A resposta só pode ser: pelo bem dos jovens mais pobres e mais 

abandonados. Vejam: Deus chama um para muitos e não para si mesmo, chama-o para estar a 

serviço da vida plena daqueles que (ainda) não foram chamados. Papa Francisco desenvolve com 

clareza este pensamento em várias passagens, confiando no fato de que nosso chamado é sempre 

uma “vocação missionária” (assim como nossa identidade é sempre a de “discípulos missionários”): 

Essa vocação missionária refere-se ao nosso serviço aos outros. Com efeito, nossa vida na terra 

atinge sua plenitude quando se transforma em oferta. Lembro que “a missão no coração do povo não é 

uma parte da minha vida, ou um ornamento a ser colocado de lado; não é um apêndice, ou um momento 

entre tantos outros de minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. 

Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo”. Portanto, devemos pensar que toda 

pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional (ChV 254). 

Convido-os a observar a prospectiva do “êxtase”: porque a missão é sair de mim mesmo, meu 

ser “em saída”, não é uma superestrutura da existência, mas é o coração da minha identidade. Por 

essa razão, eu não “tenho” uma missão, mas “eu sou uma missão”. Aqui também há um empolgante 

paradoxo: eu sou eu mesmo quando saio de mim, quando interpreto minha identidade não como um 

refúgio, mas como um espaço de encontro, diálogo e serviço. Minha existência é missionária: não 

existo para mim, mas para os outros. Os talentos que me são dados não são para o autoconsumo, 

mas para o serviço. “Eu sou uma missão”, e por isso “a tua vocação não consiste apenas nas 

atividades que tenhas a fazer, embora se expresse nelas. É algo mais! É um percurso que levará 

muitos esforços e muitas ações em direção ao serviço” (ChV 255). A sua identidade de congregação 

paulina é intimamente e radicalmente missionária! 

A dinâmica vocacional, sendo desde o início mais íntima a mim do que eu mesmo, não é uma 

escolha oportunista ou pragmática, mas o fruto de um diálogo amigável e amoroso com o Senhor 

que oferece um sentido pleno e definitivo às muitas ações que realizamos. É que sem Ele, corremos 

o risco de ser um terreno de dispersão, fragmentação e confusão. Porque “não é apenas uma questão 

de fazer coisas, mas de fazê-las com um significado e com uma orientação” (ChV 257). 
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Neste sentido, a vocação é um princípio de unificação da nossa vida, porque nos dá a “graça da 

unidade” tão necessária quanto impossível de alcançar com nossos esforços: 

Em última análise, é reconhecer o fim para o qual sou feito, o objetivo de minha passagem nesta 

terra, o plano do Senhor para minha vida. Ele não vai me indicar todos os lugares, tempos e detalhes que 

eu escolherei com prudência, mas certamente há uma orientação da minha vida que Ele deve me indicar 

porque ele é meu Criador, meu oleiro, e eu preciso ouvir sua voz para me deixar moldar e conduzir por 

ele. Então, serei o que deveria ser, e também serei fiel à minha própria realidade (ChV 256). 

Papa Francisco diz-nos ainda que “para realizar a própria vocação é necessário se desenvolver, 

fazer germinar e crescer tudo o que a pessoa é. Não se trata de inventar-se, criar-se do nada, mas a 

descoberta de si mesmo à luz de Deus e de fazer florescer o próprio ser” (ChV. 257). A ideia de 

vocação como a plena floração do nosso ser me convence. Às vezes, imaginamos que a vocação é 

como uma camisa de força que humilha nossa autenticidade, como algo que Deus nos impõe do 

exterior e que mortifica nossa singularidade. Nada poderia ser mais falso! Na realidade, é 

exatamente o oposto. Deus, nosso Criador e Pai, deseja o pleno florescimento de seus filhos. Somos 

a sua glória, como homens e mulheres que vivem em plenitude sua existência: ele é feliz quando 

estamos em plena floração! 

Aqui, então, está o centro da vocação: o teu “ser para os outros”, porque “a tua vocação te 

orienta a oferecer o melhor de ti para a glória de Deus e para o bem dos outros” (ChV 257). Daqui 

podemos ir em direção a Deus: o nosso amor a Deus, a nossa amizade com Ele, o cuidado de nossa 

vida espiritual, a participação viva na liturgia da Igreja como lugar privilegiado do encontro com 

Ele. Nesse sentido, assinalo que o tema da amizade com Deus é um dos transversais mais belos do 

Christus vivit, desenvolvido em três pontos (150-157; 250-252; 287-290). Pode-se ir em direção ao 

próximo: a família, o trabalho, a especial consagração. Temas que são desenvolvidos de forma 

sistemática no capítulo VIII do Christus vivit e que não temos tempo para vê-los de forma 

sistemática (cf. ChV 259-277). 

O que importa é evitar a philautia, isto é a concentração patológica sobre si mesmo, que é um 

defeito típico do nosso tempo em todos os níveis, civil e eclesial. Um risco também para a vida de 

nossas congregações e institutos, que às vezes trabalham para a autossubsistência e nada mais! Isso 

se aplica à Igreja no seu conjunto, pois quando se concentra em si mesma não é fiel à sua vocação. 

Aplica-se às nossas comunidades cristãs, quando elas trabalham para a própria sobrevivência. E se 

aplica a cada jovem, quando vê apenas a si mesmo em seu horizonte e trabalha apenas para a 

própria autorrealização narcisista. É um jovem que perdeu a sua juventude! 

 

 

3. DISCERNIMENTO: A RESPOSTA À “GRANDE PERGUNTA” 
 

Vejamos o discernimento. Palavra-chave de todo o caminho sinodal, que nos empenhou do 

começo ao fim e que continua a ser um desafio para cada um de nós e para a Igreja, num tempo tão 

difícil quanto promissor de uma renovação em todos os níveis. 

Eu dizia que no Christus vivit há muitas perguntas, e isso é muito bom. O discernimento, afinal, 

é um processo de responder a muitas perguntas, porque “quando se trata de discernir a própria 

vocação, é necessário fazer várias perguntas”. Quais são essas perguntas? Papa Francisco, que, 

como jesuíta, vem de uma tradição de altíssima qualidade sobre o tema do discernimento, é muito 

claro a esse respeito: 

Não se trata de começar por questionar onde se poderia ganhar mais dinheiro, onde se poderia 

obter mais fama e prestígio social, mas também não é conveniente começar a se perguntar quais 

tarefas lhe dariam mais prazer. Para não se enganar, é preciso mudar de perspectiva, perguntando: 

Conheço a mim mesmo, para além das aparências ou dos meus sentimentos? Sei o que alegra ou 

entristece o meu coração? Quais são meus pontos fortes e as minhas fragilidades? E, logo a seguir, 

vêm outras perguntas: Como posso servir melhor e ser mais útil para o mundo e a Igreja? Qual é o 

meu lugar nesta terra? O que eu poderia oferecer à sociedade? E surgem logo outras muito realistas: 
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Tenho as habilidades necessárias para prestar este serviço? Em caso negativo, poderei adquiri-las e 

desenvolvê-las? (ChV 285). 

E aqui chegamos ao ponto. Todas essas perguntas, afinal, referem-se a uma única “grande 

pergunta” que resume todas elas e que oferece a direção fundamental de nossa existência que, 

repito-o novamente, deve ser pensada e atuada na saída, na missão, no serviço: 

Estas perguntas devem ser colocadas não tanto em relação à própria pessoa e a suas inclinações, 

mas em relação aos outros, para que o discernimento enquadre a própria vida relacionada aos outros. 

Por isso, que quero lembrar qual é a grande questão: Muitas vezes, na vida, perdemos tempo nos 

perguntando: “Mas quem sou eu?”. E podes levar a vida inteira a questionar-te, procurando saber quem 

és tu. Mas pergunta a ti mesmo: “Para quem sou eu?” És para Deus, sem dúvida alguma; mas ele quis 

que fosses também para os outros, e colocou em ti muitas qualidades, inclinações, dons e carismas, que 

não são para ti, mas para os outros (ChV 286). 

Esta é uma pergunta formidável que nos acompanhou desde o início da caminhada sinodal! 

Esta pergunta foi um presente do Papa Francisco exatamente no dia 8 de abril de 2017, por ocasião 

da Vigília de oração em preparação para o Dia Mundial da Juventude. Também o Documento final 

do Sínodo a valorizou muito no n. 69, intitulado: A existência sob o signo da missão: 

O Papa Francisco convida os jovens a pensar a própria vida no horizonte da missão: “Muitas vezes, 

na vida, perdemos tempo perguntando-nos: Mas quem eu sou? Podes perguntar-te quem és tu, e passar a 

vida inteira procurando quem tu és. Mas pergunta-te: Para quem sou eu?” (Discurso na Vigília de 

oração em preparação ao Dia Mundial da Juventude, na Basílica de Santa Maria Maggiore, 8 de abril 

de 2017). Essa afirmação ilumina de maneira profunda as escolhas da vida, porque leva a assumir o 

horizonte liberador do dom de si. Esta é a única estrada para alcançar uma felicidade autêntica e 

duradoura! De fato, “a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento 

que eu possa pôr de lado; não é um apêndice, ou um momento entre outros da minha vida. É algo que 

não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso 

estou neste mundo “(Francisco, Evangelii gaudium, n. 273). 

A pergunta do “Quem sou eu?” ao “para quem sou eu?” é absolutamente estratégica. Sem isso, 

continuamos engessados no narcisismo sistêmico que, em nossa época, está trazendo tristeza e tédio 

para muitos jovens, juntamente com alguns lampejos de prazer transitório e insignificante. 

Esta é a pergunta que nasce num coração que caminha ao lado de Jesus, o qual viveu sua 

existência como pró-existência, como uma existência a serviço dos outros. Essa “grande pergunta” 

convida-nos a desviar nosso olhar de nós mesmos e a comprometer-nos para o bem dos outros. Este 

é o caminho real que Jesus nos ensinou; é o caminho das bem-aventuranças; é o caminho da alegria 

plena. Paremos de nos perguntar: “O que devo fazer para ser feliz?” e comecemos, ao invés a 

perguntar-nos: “Quem devo fazer feliz para ser realmente feliz?” 

Somos chamados a reconhecer que nada nos é dado para nós mesmos, mas tudo nos é dado em 

vista do dom de si. Assim funciona o Evangelho, essa é sua lei fundamental: “Dai e vos será dado. 

Verterão em vosso regaço uma medida boa, comprimida, sacudida, transbordante. Com a medida 

com que medirdes sereis medidos” (Lc 6,38). É a lei da generosidade total, ensinada a nós por um 

Deus incapaz de fazer pequenos cálculos e de buscar sua própria vantagem, mas que sempre “faz 

nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e envia a sua chuva sobre justos e injustos” (Mt 

5,45). Ele nunca será mesquinho com ninguém, mas sempre generoso com todos. 

Em tudo isso, vocês já intuíram, que o vínculo entre o serviço generoso aos outros e o 

discernimento vocacional é decisivo. Evidente que, para fazer discernimento vocacional, 

necessitamos de espaços de silêncio e solidão (cf. ChV 283) e também de uma predisposição para 

escutar (ChV 284), porém, não podemos esquecer-nos do tema da “diakonia” ou seja, do serviço 

aos outros, como espaço de autêntico discernimento, onde sou chamado a tomar uma decisão, uma 

“posição de serviço”, é o que caracteriza a autêntica dinâmica vocacional: 

Como no milagre de Jesus, os pães e os peixes dos jovens podem ser multiplicados (cf. Jo 6, 4-13). 

Como acontece na parábola, as pequenas sementes dos jovens tornam-se árvores e colheitas (cf. Mt 13, 

23.31-32). Tudo isso partindo desde a fonte viva da Eucaristia, em que nosso pão e nosso vinho se 
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transfiguram para nos dar a vida eterna. Pede-se aos jovens uma tarefa imensa e difícil. Com a fé no 

Ressuscitado, poderão enfrentá-la com criatividade e esperança, e situando-se sempre no lugar do 

serviço, como os serventes daquele casamento, colaboradores surpreendidos com o primeiro sinal de 

Jesus, que só seguiram a recomendação de sua Mãe: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). 

Misericórdia, criatividade e esperança fazem crescer a vida (ChV 173). 

Não só os jovens do Terceiro milênio, mas também todos nós com eles, somos chamados a 

enfrentar o desafio do serviço: “Mas, acima de tudo, sejais lutadores para o bem comum, sejais 

servidores dos pobres, sejais protagonistas da revolução da caridade e do serviço, capazes de resistir 

às patologias do consumismo e do individualismo superficial” (ChV 174). 

 

 

4. ACOMPANHAMENTO: UMA NECESSIDADE EPOCAL 

 

Falamos de sonhos e de escolhas, de vocação e de discernimento. Coisas de grande 

importância, que não podem ser feitas sozinhos. O sonho só toma corpo se for compartilhado, a 

vocação é sempre uma convocação, e o discernimento não é apenas pessoal, mas comunitário. 

Jesus não nos quer indivíduos no seu seguimento, mas nos quer Igreja que vive a comunhão 

como a primeira e mais importante forma de missão. Fiquei muito impressionado com o fato de 

que, durante todo o Sínodo, os jovens nos pediam para fazer brilhar a “profecia da fraternidade” na 

Igreja. Se lerem atentamente o Documento final da Assembleia sinodal de outubro, certamente 

ficarão surpreendidas com o surgimento do tema da “sinodalidade missionária”, isto é, da 

necessidade de caminhar juntos, da capacidade de trabalhar em equipe, de juntar-se para educar e 

evangelizar. A comunhão é a condição para a missão! 

E, mesmo no discernimento vocacional, precisamos ser uma equipe que deve dar e receber, 

subir todos na canoa da Igreja, como disse um jovem no Sínodo: 

No Sínodo, um dos jovens auditores, proveniente das Ilhas Samoa, disse que a Igreja é uma canoa, 

na qual os mais velhos ajudam a manter a direção, interpretando a posição das estrelas, e os jovens 

remam com força, imaginando o que os espera mais além. Não nos deixemos levar nem pelos jovens 

que pensam que os adultos são um passado que já não conta, que já caducou, nem pelos adultos que 

acreditam saber sempre como os jovens devem se comportar. Melhor, subamos todos na mesma canoa e 

juntos busquemos um mundo melhor, sob o impulso sempre novo do Espírito Santo (ChV 201). 

Papa Francisco dedica o capítulo VII ao tema do diálogo intergeracional, isto é, à ajuda mútua 

que os jovens e adultos/idosos podem doar entre si. Há sempre um dar e um receber na Igreja, uma 

troca de dons que vibra entre as diversas gerações. 

Especialmente no campo do discernimento vocacional. Também porque hoje há muitos 

elementos confusos. Basta pensar no bombardeio midiático que cria fragmentação e desintegração 

em nós. Aqui está a importância da solidão e do silêncio (cf. ChV 283). Também sabemos que o 

Maligno está sempre trabalhando para fazer-nos trocar o bem pelo mal, o justo com o injusto, o 

santo com o ímpio. Aqui está a importância da contemplação e da oração, da disposição para ouvir 

(ChV 284). 

Penso que um jovem seria ingênuo e arrogante se pensasse fazer um discernimento sozinho. Na 

realidade, ele estaria indefeso e facilmente vítima de caprichos subjetivos e erros objetivos. A 

tradição da Igreja sempre soube que pensar e discernir sozinhos é um suicídio. Ao invés, é 

necessário procurar pessoas ricas de experiência humana e de experiência de Deus para poder 

caminhar na direção certa. Um Capítulo Geral, por outro lado, é um grande momento de 

discernimento comunitário. 

O acompanhamento e o discernimento caminham juntos: precisa ser acompanhados para 

discernir, quer em nível comunitário, e em nível de grupo e pessoal (cf. Documento final, n. 95-

100). Precisamos de ambientes familiares, onde cada um de nós possa experimentar um clima 

confidencial, amigável e caloroso; temos necessidade de pertencer a grupos capazes de compartilhar 

iniciativas apostólicas a amadurecer sensibilidades contemplativas; finalmente, precisamos de 
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adultos não “adultecentes” e não adulterados, isto é, de pessoas que “pela experiência têm as 

faculdades treinadas para discernir o bem e o mal” (Hb 5, 14). 

Christus vivit retoma de modo sintético alguns elementos nessa precisa direção, resumindo 

muitas indicações vindas do caminho sinodal. Eu penso que neste ponto é importante dar aos jovens 

a palavra, pois, melhor do que ninguém, eles descreveram um perfil adequado do adulto 

acompanhante: 

Os próprios jovens descreveram as características que esperam encontrar em quem os acompanha, 

e as expressaram claramente: As qualidades do acompanhador incluem: ser um autêntico cristão 

comprometido com a Igreja e com o mundo; que busque constantemente a santidade; que compreenda 

sem julgar; que escute ativamente as necessidades dos jovens e responda com gentileza; que seja 

bondoso e consciente de si mesmo; que reconheça seus limites e que conheça a alegria e o sofrimento 

que todo caminho espiritual implica. Uma característica de importância primordial em um 

acompanhante é o reconhecimento da própria humanidade. Que são seres humanos que cometem erros: 

pessoas imperfeitas, que se reconhecem como pecadores perdoados. Às vezes, os acompanhadores são 

colocados em um pedestal e, portanto, quando caem, provocam um impacto devastador sobre a 

capacidade de os jovens envolverem-se na Igreja. Os acompanhadores não deveriam levar os jovens a 

ser seguidores passivos, mas sim a andar ao seu lado, deixando-os ser protagonistas do próprio caminho. 

Devem respeitar a liberdade que o jovem tem em seu processo de discernimento e oferecer-lhe 

ferramentas para fazer o melhor. Um acompanhador deve estar profundamente convicto da capacidade 

de um jovem participar na vida da Igreja. Portanto, um acompanhador deve plantar simplesmente a 

semente da fé nos jovens sem querer ver imediatamente os frutos do trabalho do Espírito Santo. O papel 

de acompanhador não é, e nem pode ser, exclusivo dos presbíteros e dos consagrados, mas os leigos 

também devem poder exercê-lo. Por último, todos esses acompanhadores deveriam beneficiar-se de uma 

boa formação permanente (ChV 246). 

O que podemos acrescentar depois dessas palavras tão lúcidas e corajosas? Permito-me 

recordar as três sensibilidades ou atenções mencionadas pelo Papa Francisco em relação às pessoas 

chamadas a escutar e acompanhar os jovens em seu discernimento vocacional (cf. ChV 291-298). 

A primeira refere-se à pessoa: dedicar tempo de escuta de uma história singular, de uma 

existência única, sem ceder à tentação da homologação. Toda existência é um romance de amor 

único e irrepetível, que tem necessidade de escuta atenta e desinteressada. 

A segunda consiste no discernimento: é o trabalho delicado e precioso daqueles que sabem 

distinguir a graça da tentação, as inspirações de Deus das aspirações do Maligno. Realmente é 

necessária muita atenção, porque o mal se apresenta sempre sob a forma de um bem, assim como os 

lobos se vestem como cordeiros para enganar as ovelhas. 

A terceira refere-se aos impulsos: à inclinação do coração, à intenção última, ao apelo de Deus 

que passa pela consciência da pessoa que se está acompanhando. Aqui o outro deve ser ajudado a 

reconhecer a pergunta de Deus em seu coração, e saber enfrentar o profundo apelo de sua 

existência. 

Isso não é fácil. No mínimo precisa-se de um santo! E sabemos que somente os 

acompanhadores santos conseguiram orientar aqueles que acompanhavam no caminho da santidade. 

Eu gostaria de concluir dizendo que, “em última análise, um bom discernimento é caminho de 

liberdade” (cf. ChV 295), e acompanhador “em dado momento tem de desaparecer para deixá-lo [o 

outro] seguir” o caminho que descobriu” (cf. ChV 296). Esta é a grande marca da santidade do 

acompanhador. É sua assinatura! É aquele que sabe sair da cena com elegância e sem choros: 

exatamente como Eli com Samuel, que lhe oferece as coordenadas da resposta a dar a Deus, e volta 

a dormir, deixando espaço ao jovem (cf. 1Sm 3,1-21), ou como João Batista que não teme se afastar 

indicando o Cristo como o cordeiro de Deus a ser seguido (cf. Jo 1, 29-37); ou como Filipe, que 

depois de ter acompanhado e batizado, tem a coragem de deixar o viajante estrangeiro retomar seu 

caminho cheio de alegria (cf. At 8, 26-40). 

Certamente, todos esses tiveram como referência o primeiro e maior evangelizador: Jesus. 

Capaz de escutar, iluminar e aquecer o coração dos discípulos no caminho para Emaús. E 
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misteriosamente, afastar-se com elegância, deixando-lhes a tarefa de escolher, de acordo com seus 

sonhos: 

Quando estavam perto do povoado para onde iam, ele fez menção de prosseguir. Eles insistiram: 

“Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina”. Então ele entrou para permanecer com eles. Quando 

estava reclinado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes entregou. Seus 

olhos foram abertos e o reconheceram; mas ele tornou-se invisível para eles. Então disseram um ao 

outro: “Não estava ardendo nosso coração quando nos falava no caminho, quando nos abria as 

Escrituras?” Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os Onze 

e os que estavam com eles que disseram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão”. Eles 

contaram o acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão (Lc 24, 28-35). 


