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Comissão Episcopal Paastoral para a Juventude

Brasíília, 01 de maio de 2012..
Caros irmãos Párrocos e Adm
ministradoress Paroquiais,,
Vigárrios Paroquiaais e demais Presbíteros..
“O EEspírito Santto virá sobre você [...] Eiss a serva do Senhor,
S
faça‐‐se em mim ssegundo a tu
ua palavra”.
ÉM
Maio! Mês de recordar e celebrar ccom alegria a presença edificante d e Maria que
e, em plenaa
juventude, respondeu positivamen
p
te ao chamaado de Deuss, dando sen
ntido a sua vvida e revolu
ucionando a
história da humanidadee. E ela agiu assim impullsionada pelaa ação do Esspírito Santoo! Coincidenttemente, no
o
mês de Marria deste ano
o teremos também a Soleenidade de Pentecostes
P
!
Estaa é a terceiraa carta que lhes escrevo e quer ser um
u forte con
nvite para coontemplarmo
os, em climaa
de Jornada Mundial da Juventude, os jovens quue Deus nos confiou para
a amar e servvir!
mo nossa preesença sacerrdotal e açãoo pastoral esstão contribu
uindo para qque os jovenss respondam
m
Com
com alegria
a ao chamad
do que Deus lhes
l
faz? Nosssa ação cattequética, formativa, esppiritual tem trabalhado
t
a
ação do Esp
pírito Santo na
n vida cotid
diana deles? Como temoss ajudado oss jovens a peerceberem a presença do
o
Espírito do Ressuscitado
o em sua vid
da de cristãoos e cidadãoss? Estamos educando
e
e eevangelizand
do os jovenss
com amor d
de Mãe que não se cansa
a de apostarr nos filhos e de sempre buscar novoos caminhos de diálogo e
aproximaçã
ão? Que ima
agem de Nosssa Senhora nossos joven
ns têm em seu
s coração e como estã
ão vivendo a
espiritualida
ade mariana
a?
Na festa do Esp
pírito Santo não tem com
mo não reco
ordar, també
ém, dos milhhares de jovens que são
o
crismados aanualmente em nosso país. Que corração sacerd
dotal pode ficcar insensíveel ao constattar que bom
m
número delles acaba ‘su
umindo do mapa’
m
depoiss deste importante sacra
amento confeerido, especiialmente, na
a
fase das gra
andes descobertas e deccisões na vidda? Quais pro
opostas juvenis e atraen tes nossas comunidades
c
s
oferecem ao
os crismadoss para a conttinuidade dee sua formaçã
ão?
Perd
demos muittos jovens ... Quanta foorça desperdiçada! Prep
paramos co m tanto esmero o seu
u
coração e, d
depois, ‘os abandonamo
a
os’ numa socciedade que quase semp
pre não lhes apresenta propostas
p
dee
amadurecim
mento e os violenta
v
de diversas
d
form
mas! Cada jo
ovem é uma
a ovelha do rebanho e o pastor não
o
pode dormiir tranquilo se
s ela se extrraviar ou, maachucada, nãão encontrarr quem as cuure com carin
nho! Que tall
organizar esstratégias dee visitas aos crismados qque passaram
m por nossass paróquias nnos últimos anos? E quee
tal confiar eesta atividad
de missionáriia aqueles joovens mais en
ngajados da comunidadee: “jovens evvangelizando
o
jovens”? Estta já pode seer uma ação concreta da Jornada Mu
undial da Juventude em nnível paroquial. Afinal dee
contas, a JM
MJ Rio 2013 já
j começou em
e nosso paaís!
Om
mês de Maio, além do co
onvite para o aprofundamento da esspiritualidadee pascal e mariana
m
à luzz
do Espírito Santo, nos recorda algum
mas pessoass que fizeram
m parte da vida e missão de Jesus e que
q poderão
o
ser apresen
ntados aos jovens: São José (dia 1),, São Domin
ngos Sávio (dia 6), os appóstolos São
o Filipe, São
o
Marcos, São
o Matias (diaas 3 e 14), No
ossa Senhoraa Auxiliadoraa (dia 24), S. Filipe Neri (ddia 26).
Queeridos pastorres dos joven
ns, encontroo‐me, neste momento,
m
no
o Santuário dde nossa Mã
ãe Aparecidaa
e a ela conffio a vida de vocês, bem como
c
o seu m
ministério saacerdotal exe
ercido tambéém em favorr dos jovens..
Peço a ela q
que ambos – pastores e ovelhas
o
– esttejam semprre sob seus olhares
o
mateernos e auxiliiadores.
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