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VVII  SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  DDEE  TTRREEIINNAAMMEENNTTOO  

PPAARRAA  EEDDUUCCAADDOORREESS  
""JJOOVVEENNSS,,  FFÉÉ  EE  DDIISSCCEERRNNIIMMEENNTTOO  

VVOOCCAACCIIOONNAALL””..  
                

  
 
 
Nos dias 1 e 2 de dezembro de 2017, em 
Roma, a Comissão de Educação da União dos 
Superiores Gerais (USG) e da União 
Internacional das Superioras Gerais (UISG) 
convocou o VI Seminário de Formação para 

Educadores a fim de refletir sobre “Jovens, fé e discernimento 
vocacional” e contribuir para o Sínodo de 2018.  
 
O evento teve lugar na presença de 74 participantes de 
diferentes países e realidades: religiosas, religiosos, leigas, leigos, 
sacerdotes, todos envolvidos no mundo educacional juvenil. Vale 
ressaltar que participaram do Seminário 18 Congregações e 
Institutos Religiosos com um carisma educativo, juntamente com 
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leigos associados a várias Famílias carismáticas e numerosos 
jovens convidados a divulgar sua experiência e reflexão, 
provenientes da Hungria, Senegal, China, Romênia, Brasil, Itália, 
Canadá, Espanha e México. 
 
O Seminário ocorreu em um ambiente de escuta, diálogo e 
esperança. A reflexão, ampla e profunda, foi iluminada por uma 
relação magistral do padre Arturo Sosa, Superior Geral da 
Companhia de Jesus; um painel com especialistas em Pastoral 
juvenil e duas mesas redondas com jovens religiosos/as e 
leigos/as que abriram caminho para a reflexão nos grupos de 
trabalho. 
 
Entre as situações salientes que surgiram, sublinhemos a 
transformação cultural em que estamos imersos, caracterizada 
pela cultura digital, inculturação e interculturalidade, aumento 
da desigualdade em todas as esferas sociais, enfraquecimento da 
política como busca do bem comum, aumento da polarização e 
dos conflitos, bem como a degradação ambiental. Este é o humus 
onde os jovens crescem hoje e, diante disto são necessárias duas 
atitudes básicas: 1) acompanhar ouvindo, tornando esta uma 
experiência educacional; 2) acompanhar ouvindo e caminhando 
em direção ao futuro. Para tudo isso, é essencial estar 
preparados e competentes e abrir espaços de formação nos 
vários ambientes educacionais. 
 
A importância de viver uma espiritualidade acompanhada por 
educadores que sejam coerentes no cotidiano da vida, uma 
espiritualidade sustentada por um compromisso social que 
permita experimentar a vida de fé fazendo-a crescer, também foi 
sublinhada. 
 
Ao questionar os jovens sobre suas necessidades, surgiram as 
seguintes respostas: eles precisam "não ter medo", ou seja, não 
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ter medo de não encontrar trabalho, não ter medo de cometer 
erros ou não conseguir ter sucesso. No entanto, eles também 
querem superar-se diante do individualismo, tornar mais atual a 
linguagem e a forma de comunicar o Evangelho, sentirem-se 
membros de uma mesma comunidade eclesial e contribuir, com 
a própria força e entusiasmo, para a vida dela. 
 
Não menos importante foi o tempo dedicado ao diálogo sobre os 
desafios que o trabalho pastoral supõe: por exemplo, incluir 
todos os jovens, utilizar o método de diálogo, além de 
desenvolver atitudes como, entre outras, a escuta ativa, a 
proximidade afetiva e igualdade de tratamento. Também se 
refletiu sobre como realizar a proposta de fé em contextos 
"distantes" da proposta cristã, sobre as respostas educacionais e 
pastorais positivas que a Igreja está oferecendo aos jovens, 
juntamente com as que devem ser consolidadas ou 
eventualmente mudadas. 
 
No final da jornada, o Padre Pedro Aguado, Superior Geral dos 
Padres Escolápios e presidente da Comissão de Educação UISG-
USG, apresentou um resumo do  trabalho realizado e convidou a 
continuar participando neste tipo de reuniões que criam 
fraternidade, enriquecem e fazem experimentar a harmonia com 
a Igreja universal. 
 

Agora apresentamos a reflexão dos grupos nos quatro aspectos 
seguintes: 
 

1) Desafios que surgem diante do nosso trabalho com 
jovens 
2) Como fazer a proposta de fé em contextos 
"distantes" 



CCoolleeççããoo  PPaassttoorraall  JJuuvveenniill  ––  nn..  1122//22001188  
  

  

 4 

3) Que respostas positivas a Igreja oferece e que 
deveriam ser consolidadas e quais, por outro lado, são 
as propostas que já não são aceitáveis hoje 
4) Quais são os temas básicos que o Sínodo deve 
abordar? 

 
1) Desafios que surgem diante do nosso trabalho com 

jovens 
2) Treinar-nos para uma escuta ativa e autêntica, com uma 

proximidade afetiva, evitando um relacionamento 
assimétrico. 

3) Fazer dialogar  instituições e estruturas, tradição e 
inovação, imagens e clichês, novas linguagens e doutrina 
moral ... para conseguir criar sintonia educativa e 
sinergia. 

4) Reconhecer nos jovens o mistério da vida, novidade, 
criatividade. 

5) Dedicar tempo, energia, acolhimento, audácia e 
acompanhamento enraizados na paixão pelo Reino. 

6) Formar-se e formar para se comunicar, acompanhar os 
processos, compartilhar a missão, saber acolher a 
diversidade antropológica e cultural, em diálogo com 
outras religiões. 

7) Superar o medo de anunciar o Evangelho e fazer perguntas 
sobre o sentido autêntico da vida. 

8) Testemunhar a experiência do encontro com Jesus de 
Nazaré como um elemento capaz de transformar a vida 
de cada pessoa. 

9) Compartilhar a vida e a missão com os jovens em 
simplicidade e familiaridade, procurando espaços de 
encontro, evitando generalizações e preconceitos. 
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10) Formar-se e formar para a educação emocional de 
homens e mulheres, apoiando e cuidando da 
especificidade de gênero. 

11) Cultivar o encontro diário com os jovens, interessando-se 
pela sua realidade, indo para as "periferias" e criando 
situações de encontro com eles, onde eles passam a vida 
diária, onde se agregam e se reúnem. 

12) Acreditar que os jovens têm uma portinha no coração e 
que, quando ela é tocada, mesmo com um pequeno 
gesto ou atenção, pode escancarar-se! 

 
2) Como fazer a proposta de fé em contextos 
"distantes" 

 
1. Conhecendo essas realidades, indo a elas com propostas 

que, pela linguagem, o acolhimento, os meios, centrados 
na experiência de se sentirem amados, facilitem o 
encontro com o Deus de Jesus, evitando estruturas que 
afastam ou estão “distantes” em si mesmas . 

2. Tornando-se pastores que - precisamente em contextos 
"distantes" – levam a peito a formação dos jovens de 
acordo com os vários carismas e tomando consciência da 
importância atraente do testemunho dos jovens em 
relação a outros jovens. 

3. Propondo um anúncio que é, acima de tudo, testemunho 
pessoal da vida, dedicação constante, atitude de escuta 
verdadeira, acompanhamento centrado na empatia, no 
diálogo e aceitação das propostas e necessidades dos 
jovens. 
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4. Estando presentes nas redes sociais e na comunicação dos 
jovens, incentivando a sua criatividade como potencial 
para compartilhar a riqueza do que são, indo para essas 
"periferias" com simplicidade e humildade, sem 
dogmatismo. 

5. Usando linguagem mais existencial e atenta ao humano na 
catequese e na liturgia. 

6. Acompanhando e ajudando a reconhecer e receber dons e 
fragilidades. 

7. Respondendo à necessidade tipicamente juvenil de coisas 
bonitas: natureza, arte, música, esporte, jogo, etc. 

8. Facilitando belas experiências de serviço, voluntariado e 
encontros reais e profundos com os pobres. 

9. Cuidando de modo especial do contexto educacional 
escolar, propondo corajosamente uma educação 
alternativa, centrada nos valores evangélicos de 
acolhimento, serviço, honestidade, justiça, paz, cuidado 
com a criação, etc. 

 

3) Que respostas positivas a Igreja oferece e que deveriam 
ser consolidadas e quais, por outro lado,  as propostas que 
já não são aceitáveis hoje 

RESPOSTAS POSITIVAS 

1. O trabalho educativo realizado pelas Congregações religiosas e 
por toda a Igreja para oferecer aos jovens processos e caminhos 
de fé, crescimento humano e espiritual, discernimento 
vocacional, nos vários campos educacionais: escola, 
universidade, paróquia, pastoral social, movimentos, etc. 
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2. O Sínodo dos Bispos 2018 sobre o tema: "Juventude, fé e 
discernimento vocacional". O estudo e aprofundamento do 
"Documento Preparatório" (através de conferências, reuniões, 
congressos, encontros de jovens, etc.). A convocação do 
Congresso pré-sinodal com a participação de jovens do mundo 
todo para se encontrarem, dialogar e refletir em conjunto sobre 
o significado de sua existência. 

3. O acolhimento que o Papa Francis dirige aos jovens com seus 
gestos e suas palavras. 

4. Os Centros de Escuta para  jovens, presentes em algumas 
Igrejas locais. 

5. Todas as experiências de solidariedade e serviço, de 
voluntariado e cooperação que as Famílias religiosas, os 
Movimentos juvenis e as Igrejas diocesanas oferecem aos jovens 
e vivem com jovens. 

6. As Jornadas Mundiais da Juventude com temas de reflexão, 
participação mundial, o processo pastoral que desencadeia, a 
preparação e realização, metodologia, continuidade, abertura 
para todos, o serviço voluntário oferecido por muitos jovens. . 

 

RESPOSTAS NÃO MAIS ACEITÁVEIS HOJE: 

1. Um anúncio evangélico ad intra, apenas para "os mais 
próximos" e não para aqueles que nos incomodam com suas 
críticas, oposições, desconfiança, indiferença ... 
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2. A dificuldade e o esforço para acreditar nos jovens e confiar-
lhes responsabilidades e papéis que os tornem protagonistas na 
Igreja. 

3. A imposição de um estilo não participativo de vida eclesial, que 
não considera os jovens com suas necessidades existenciais, suas 
características e suas linguagens. 

4. Medir a fé principalmente de acordo com a participação aos 
sacramentos e não nos processos graduais de encontro com a 
pessoa de Jesus, processos através dos quais Ele convida o jovem 
a fazer perguntas sobre o sentido da vida. 

5. Eventos pastorais isolados, não integrados em processos de 
crescimento e itinerários para se tornarem autênticos discípulos 
/ missionários do Evangelho. 

6. Certos movimentos religiosos que não ajudam os jovens a 
discernir a própria vocação com total liberdade, mas que 
funcionam com certo estilo de "recrutamento". 

7. Uma Igreja que cuida da exterioridade e não é testemunha de 
uma proximidade atenta e cuidadosa com aqueles que sofrem e 
com aqueles que mais precisam. 

8. Uma linguagem inadequada e às vezes incompreensível que é 
usada na proclamação do Evangelho (longas homilias 
despreparadas, catequese e lições chatas e carentes de didática, 
pouca e inadequada presença nas mídias sociais e outras mídias, 
etc.). 
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4) Propostas de temas básicos que o Sínodo deve tratar 

1) O radicalismo evangélico como mensagem de 
transformação: viver radicalmente o Evangelho para agir 
de forma profética. 

2) Os jovens protagonistas da missão eclesial na sociedade. 
3) Educação de crianças, adolescentes e jovens aos valores, à 

luz do Evangelho, para promover a civilização do amor. 
4) Encontro e intercâmbio intergeracional. 
5) Que tipo de inclusão pastoral deve delinear criativamente 

a Igreja hoje para anunciar o Evangelho a todos os 
jovens? 

6) Como ajudar muitos jovens a enfrentar e superar o vazio 
que experimentam frente a questões sobre o significado 
da vida, de modo que estas sejam fonte de crescimento e 
maturação, em vez de causar tragédias existenciais: 
depressões, suicídios, toxicodependências, álcool , sexo, 
jogo, etc.? 

7) A presença da Igreja no mundo digital. 
8) O acompanhamento dos jovens: formação e atitudes para 

acompanhar hoje. 
9) Cultura vocacional. 
10) A redescoberta da imagem de Maria como modelo de 

jovem que busca discernimento e de mãe que 
acompanha. 

 
CONVICÇÕES FINAIS 
 
QUATRO DECLARAÇÕES  QUE  ENQUADRAM  OS  
TRABALHOS  DO  SEMINÁRIO 
 
1. Nosso tempo é um "tempo oportuno". É o tempo que Deus 
nos dá. Deus atua na história, se comunica com pessoas e povos 
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e comunica com eles. Somos chamados a reconhecer este 
período como tempo de salvação. 
2. O Evangelho deve ser proclamado em sua profundidade e 
radicalidade. 
3. Sentimo-nos desafiados a entender o mundo em sua 
complexidade. 
4. Acreditamos nos jovens com todas as consequências que isto 
implica, e estamos determinados a buscar caminhos que nos 
libertem das coisas habituais e nos ajudem a sair da rotina e do 
conformismo. Não se trata de "trabalhar para jovens", mas de 
"trabalhar com jovens", de "estar com” eles. 
 
 
DOZE PROPOSTAS SOBRE AS QUAIS REFLETIR 
 
Tivemos oportunidade de entender, mais uma vez, que falar dos 
jovens e com os jovens nos faz felizes e alegres, nos ajuda a 
sermos ativos, proativos e criativos, nos estimula: sentimo-nos 
chamados a avançar. 
 
1. Desejamos destacar com três verbos os nossos desafios de 
educadores: acompanhar, ouvir e criar com. 
2. Sentimo-nos chamados a ser sérios no tema do discernimento: 
descobrir os sinais dos tempos, ouvir  para descobrir a vontade 
de Deus, discernir com o Espírito. Reconhecer, interpretar e 
escolher. 
3. Queremos responder ao desafio de sermos mensageiros de 
esperança, de focar nas questões que nos levam a buscar 
respostas que realmente ajudem e ofereçam horizontes, a partir 
da experiência humana, abertos à transcendência. 
4. Olhando para o futuro, nos sentimos desafiados a: 

a. Permanecermos fieis à razão de ser do trabalho 
educacional. 
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b. Fazer da renovação uma tarefa permanente na 
educação. 
c. Oferecer uma formação humana que se abra para a 
dimensão transcendente da vida. 
d. Educar para a universalidade e partindo dela. 
e. Promover uma educação a favor da justiça. 
f. Oferecer uma educação em linha com a dimensão 
ecológica. 
g. Gerar uma cultura de proteção dos menores e das 
pessoas vulneráveis. 

5. Sentimo-nos chamados a viver, juntamente com toda a Igreja, 
algumas atitudes sinodais, três em particular: 

a. Tentar chegar a todos. 
b. Construir espaços eclesiais que permitam o encontro e 
a escuta. 
c. Agir de maneira que o itinerário sinodal seja 
verdadeiramente um caminho que permita começar uma 
nova etapa. Percebemos que a Igreja deve assumir o 
desafio da mudança, começando pela identificação de 
áreas de distância, separação e ruptura em relação aos 
jovens. 

6. Sentimo-nos empenhados em construir espaços de vida cristã 
adulta para as idades pós-universitárias.  Devemos construir e 
oferecer comunidades autênticas. 
7. Devemos cuidar seriamente da formação e acompanhamento 
dos educadores e dos agentes de pastoral,  assegurando que 
vivam o que educam. Em particular, devemos ocupar-nos com as 
atitudes. 
8. Precisamos oferecer, aos jovens, algo maior do que eles 
mesmos, para quebrar posições fechadas em si mesmas, 
autorreferenciais ou sem horizonte. Diante de um futuro incerto, 
Cristo é maior do que o coração deles, e devemos saber oferecê-
lo plenamente. Mas só podemos fazê-lo a partir da vida. Os 
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jovens, muitos jovens, querem e precisam de propostas fortes e 
arrojadas. 
9. Devemos sair, ir ao encontro dos jovens, conhecê-los no seu 
tempo, na sua linguagem ... com uma atitude dinâmica e 
missionária, renovando sempre a atitude de procurar, de dirigir-
se a..., de aproximar-nos deles, mesmo daqueles que estão 
distantes. 
10. Devemos estar dispostos a rever o que fazemos em nossa 
ação educativa, desde a infância e em conjunto com a família, 
valorizando tudo o que é bom, que é muito, mas trabalhando no 
que precisamos melhorar, sobretudo iniciando processos de 
crescimento integral na vida cristã. 
11. Trabalhamos para tornar a escola um ambiente onde se vive 
o acompanhamento e se fazem  propostas ousadas da vida cristã. 
12. Compartilhamos com os jovens sonhos e esforços para 
construir a Igreja que desejamos construir: uma Igreja aberta e 
credível que se expressa em linguagem simples. Uma igreja de 
comunhão, corresponsável e missionária. 
 
 Um Sínodo sobre a Juventude é também um Sínodo sobre a 
Igreja. 
 
 
 

CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDOOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  

GGEERRAAIISS  ((UUSSGG))  EE  DDAA  UUNNIIÃÃOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDAASS  SSUUPPEERRIIOORRAASS  

GGEERRAAIISS  ((UUIISSGG))  
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