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• A Igreja e os jovens 
 

      É inegável a preocupação que o Papa João Paulo II tem com relação aos jovens. 

No inicio do seu pontificado ele já começou afirmando que “os jovens são a esperança 

da Igreja e do mundo”.  Por ocasião do Ano Internacional da Juventude, isto é, em 

1985, ele lançou uma Carta Apostólica1, na qual ele reflete a sua concepção sobre a 

juventude. Lá ele afirma que na construção de si mesmos, os jovens devem contar com 

a ajuda dos adultos, mas a liberdade não se impõe do exterior.     

      Nos últimos anos tem havido na Igreja uma experiência muito válida que objetiva 

congregar a juventude em torno do ideal cristão. São as “Journées Modiales de la 

Jeunesse” (JMJ). Em agosto de 1997 houve em  Paris a de número XII, que teve como 

tema: “Mestre, onde moras? Vinde e vede.” (Jo. 1,39), o que pediu uma super-

organização para reunir milhares de jovens. O jornal “La Croix”  acompanhou de perto 

essas iniciativas, e na preparação das JMJ de 1997 foi feita uma entrevista com o 

Bispo responsável do setor, Mons. Dubost, na qual se faz uma pergunta chave:  “E após 

as JMJ, será que o entusiasmo vai desaparecer?”       

        O Bispo responde dizendo que “não é um profeta”, mas ele constata que nos 

outros lugares onde foram realizados outras JMJ, “o contexto eclesial foi revigorado e 

muitos jovens se integraram melhor na Igreja e criaram mais confiança”.2  

       De fato, a preocupação da Igreja tem sido grande no que diz respeito ao futuro 

dela própria e da sociedade com relação à fé. O mesmo jornal, no artigo intitulando “Foi 

des jeunes”, traz a preocupação de uma jovem de dezoito anos, que diz que “é 

necessário uma dose de coragem para afirmar hoje que é cristã”.3 

       Constata-se hoje que a Igreja se preocupa com os jovens; no encerramento do 

“Congresso Teológico-Pastoral”, no Rio Centro (Rio de Janeiro), o Papa afirmou ; “ “A 

Igreja considera o serviço à família uma de suas obrigações essenciais”.  E também 

afirmou que “os inimigos de Deus querem negá-lo nas suas obras, sendo a família a 

principal”. Colocou-se ele em sua visita ao Rio de Janeiro, em outubro de 1997, como 

um conhecedor dos desafios da modernidade, sendo o principal, as famílias desfeitas e 

ameaçadas, os jovens sem rumo – “Como os jovens podem formar uma família, se não 

têm os meios para mantê-la?”. Na sua mensagem de valorização da vida recomendou 

aos homens públicos uma maior atenção aos jovens e às crianças que não podem ser 
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abandonadas; condenou a miséria e pregou um combate mais efetivo às causas da 

exclusão social, em especial ao desemprego, que gera toda sorte de decadência 

humana4. Mas por outro lado, constata-se que, de um modo geral, os jovens não se 

preocupam com a Igreja, pelo menos com relação ao seu aspecto institucional. Citando 

ainda o jornal La Croix, num artigo intitulado “L`Église n`est pas finie” 5, o autor diz que 

se alguém quer ferir um jovem cristão, basta lhe dizer que  “ele representa a Igreja de 

amanhã”. 

      Na verdade, ele acha que não tem o seu lugar na Igreja de hoje, e por isso vai, 

pouco a pouco, se afastando. Diz o artigo que falamos muito do lugar do jovem na 

Igreja, como para nos assegurar do risco de os ver nos incomodar, na ocasião em que 

precisarem falar. De fato, eles são também Igreja, mas não da maneira como se podia 

sê-lo ontem. Eles são comparados a esses “convidados da última hora” (Mt. 20,12). 

Para o jovem hoje a fé consiste em, primeiramente, encontrar, de modo pessoal, o 

Cristo. É o próprio Jesus que os convida a virem onde ele mora. A igreja não os 

interessa, como uma instituição de tradições, ou um corpo de doutrinas, que suscita 

neles uma certa desconfiança. Através da fé eles procuram um lugar ( ou de 

preferência, vários lugares) onde seja possível descobrir “onde mora o Mestre da vida” 

. 

 

 

• Busca de pontos de referência 

 

       De fato, eles se afastam das instituições, mas permanecem à procura de pontos de 

referência. Pode-se dizer que Taizé, na França, é um desses pontos onde se opera 

uma transformação espiritual e ao mesmo tempo uma volta ao essencial que permite a 

muitos encontrar o caminho da volta. 

        De onde vem essa rejeição, quase instintiva, a respeito da Religião, da Fé e da 

Igreja? Alguns dizem que vem de uma tradição anticlerical, outros, sem julgá-la 

propriamente nefasta, acham-na inútil, não  têm nenhuma necessidade de tal 

instituição. Se, de um lado, reconhece nela um certo valor filantrópico, tendo algum 

serviço humanitário, eles, por outro lado, lhe negam toda autoridade espiritual.6  

         Uma crítica se dirige à passividade dos católicos, que de alguma forma, 

renunciaram ao seu livre arbítrio para seguir as instruções da Igreja. Muitas vezes os 

jovens mais cultos usam argumentos da história : como dar a sua confiança a uma 
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instituição que, das Cruzadas à noite de S. Bartolomeu, multiplicou os massacres em 

nome de Deus? Lembram-se também que Galileu não foi condenado por um triz, e sua 

reabilitação é considerada por alguns como algo de ridículo. 

         Os pontos em que aparece a incompreensão dos jovens, com a relação à Igreja, 

tocam, sobretudo, nos aspectos da moral: aborto, moral sexual, uso dos preservativos 

etc. Também as questões ligadas à liberdade de expressão na Igreja estão bem 

presentes na sensibilidade dos jovens.7 

         Há determinadas posições e reações das pessoas que refletem, como de fato 

existe, uma inadequação entre a juventude e a Igreja. Mesmo as posições defendidas 

pelo Papa se referem a uma outra geração. Em todos esses sentidos se faz necessário 

um esforço de comunicação, mesmo que seja verdade que a dupla missão da Igreja ( 

às vezes intemporal, outras vezes presente ao mundo) se exprima menos 

mediaticamente, ao contrário de outros setores,  como a observância da moda, da 

meteorologia etc.   

 

• Diálogo com os diversos humanismos 

          A teologia ocidental do século XX se enganou num grande e amplo debate com o 

humanismo agnóstico ou ateu que (particularmente na França) se afirmou como 

principal concorrente. Nesse debate, os teólogos, pastores e militantes cristãos, 

procuravam (às vezes com a consciência de terem tomado o trem da modernidade em 

atraso), mostrar que não era suficiente apenas crer no homem, na história, na vida, 

mas de ver um pouco mais adiante, mais alto, isto é, até em crer em Deus. É uma 

atitude posta em questão, em causa, hoje. 

         Hoje não há mais sentido de se perguntar, um pouco gratuitamente, se é 

necessário acreditar no homem, mas que é também muito mais problemático crer em 

Deus. No  final do século XX, marcado pela decepção das grandes esperanças 

históricas ( ver a filosofia existencialista), e pelo esfacelamento cultural, a simples fé 

comum no homem e no seu futuro, ela própria se tornou problemática, essa questão se 

tornou decisiva: como acreditar no homem?8  

         Isso permite compreender o sucesso que têm feito os novos movimentos 

espirituais nas Igrejas cristãs. Eles fornecem, de sua parte, a essa questão uma 

resposta simples que pode ser formulada assim: se crer no homem é possível, isso o é 

somente à luz de sua vocação divina. Eles querem anunciar Deus por Ele mesmo, sem 
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se incumbirem da tarefa de um diálogo com o humanismo agnóstico, e se apóiam 

sobre a força da Tradição, da qual eles . 

         Hoje vem de escritores autorizados, que não são particularmente teólogos, uma 

crítica à modernidade. A Touraine, recentemente, deu uma grande divulgação a esse 

ponto de vista, recusando a divulgação precipitada da modernidade como a anti-

tradição, a mudança dos costumes, da tradição e das crenças: “Por que a modernidade 

só se define pelo negativo”? Não será ela uma forma de libertação? Não será 

necessário defini-la mais positivamente ainda, sobretudo quando ela afirma mais do 

que rejeita? 

         Nesse sentido o autor recusa abertamente a oposição dialética “entre as trevas 

da religião e as luzes da modernidade”.Pode-se opor “a uma ordem estabelecida um 

principio não social – que é preciso chamar de espiritual (...) de contestação e de 

ação”.9 

 

• Fé e Tradição 

                Desde que a fé se apresente como fato da tradição, ela terá uma espécie de 

carta de apresentação, de força para se constituir como o único veículo a assumir 

aquilo que convém chamar de “a condição filial da existência humana”: o homem não 

pode se colocar como se ele estivesse livre de todas as amarras e obrigações, como 

um navio à deriva. Para bem responder aos problemas do presente, não é se imaginar 

numa criatividade que tiraria seus critérios do nada (ex nihilo), sobre a única base de 

dados da ciência. Para responder aos problemas do presente, é necessário uma 

sabedoria comprovada pelas tradições nas quais cada um se acha envolvido e é 

chamado a viver; no nosso caso, no Ocidente, é a tradição cristã e que, por isso 

mesmo, há razão para mantê-la viva.10  

        Mas, por outro lado, num contexto em que a autoridade de toda a tradição parece 

ter sido relevada pelo princípio da modernidade, um tal ponto de vista de sabedoria, 

parece não trazer uma grande adesão sem reserva. 

Não é  agora na legitimação de um princípio de autoridade cega, que mesmo em nome 

do Evangelho nós não poderíamos renunciar. Esse medo anima os teólogos mais 

modernos, que denunciam o crescimento na Igreja de uma forma de fundamentalismo 

católico, que eles criticam de uma forma teológica, mostrando a ligação irredutível que 

existe entre fé no Evangelho de Cristo e ideal de Emancipação. 
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       D. Bonhoeffer já apresentava a questão: “como fazer para que o Cristo se torne o 

Senhor dos não religiosos”? 

       Nosso objetivo é de escutar a questão que nos é apresentada a nós cristãos, o fato 

maciço da indiferença religiosa. Trata-se de um destino permitido por Deus11. Mais do 

que se lançar numa teologia lamuriante, é necessário afrontar lucidamente a situação 

presente e se perguntar se isso não afeta o registro da fé à qual nós estamos 

acostumados,  se isso não nos interpela de modo radical quanto à concepção de Deus 

da qual nós reivindicamos. 

        Como muitas vezes acontece na história do cristianismo, o que num primeiro 

momento aparece como uma ameaça destruidora para o futuro da fé, pode, em 

seguida, se apresentar, ao contrário, como sendo um fator de libertação. 12 

 

• Indiferença religiosa 

         É incontestável que se assista hoje a um fenômeno de indiferença religiosa 

massificadora, ao menos no hemisfério norte, isto é, Europa e América do Norte. 

Independente de uma “volta da religião”, não se pode desprezar uma certa crítica atéia 

da religião, que começa no século XVIII. 

          A propósito das massas, pode-se falar de um espanto em relação ao religioso, 

no sentindo de que não se põe mais a questão de Deus. Porém o que surpreende é a 

fé religiosa. A não pertinência da questão de Deus é ressentida como um fenômeno 

normal, de pleno acordo com as estruturas de pluralidade do homem moderno. 13  

          O fenômeno da indiferença religiosa, não está ligado somente ao processo 

moderno de secularização, mas é necessário ligá-lo com a crise atual das ideologias. 

           Nos países ocidentais, como a França, o grande acontecimento dos últimos 15 

anos, foi a crise do Marxismo, como ideologia, e isso primeiramente devido ao 

insucesso dos países socialistas em realizar a pretensão do ideal comunista. A 

indiferença religiosa das massas é coerente com uma cultura profundamente marcada 

pelo niilismo; por isso mesmo é legítimo falar-se de uma indiferença pós-atéia. 

           Esse niilismo está ligado ao sucesso das ciências humanas e à sua vontade 

anti-humanista. Uma certa “inteligentzia” ocidental está mais próxima de Nietzsche do 

que de Marx. Se Deus está morto não é para que o homem tome o seu lugar. M. 

Foucault diz que “mais que a morte de Deus, o que anuncia o pensamento de 

Nietzsche é a morte do seu assassino”. 14 Nós estamos condenados ao 
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desaparecimento da cultura e à disseminação do bom senso. Desse modo se diz que o 

homem contemporâneo é não somente sem Deus mas também sem o homem. 

          A indiferença religiosa é o efeito e o sintoma de uma crise mais geral do sentido 

que atinge as religiões e as ideologias nas suas pretensões de fornecer uma 

explicação última do destino do homem e do curso da história. 15  

           Há, portanto, seguramente uma diferença entre a indiferença religiosa e as 

crises das ideologias. 

 

• Como propor a Fé ao mundo atual? 

            Querendo compreender a sua situação de católicos na sociedade atual, os 

bispos da França lançaram um documento: “Proposer la foi dans la societé actuelle”. Lá 

eles falam de uma sociedade em crise, de “uma situação crítica, da qual eles querem 

ter consciência e, com inquietação, já sentem seus sintomas”. Há índices 

surpreendentes que convencem a baixa da prática religiosa; sobretudo, a grande 

ameaça é que há uma “perda de uma certa memória cristã”.16  Não é questão da 

sociedade apenas perder uma certa prática religiosa cristã, mas o que está em questão 

é o futuro da fé na nossa sociedade. Poderia haver uma tentação de ressentimento que 

levaria a acusar, denunciar, procurar os responsáveis por essa crise. Mas ao contrário, 

eles preferem aceitar a realidade: “Nós aceitamos sem hesitar, de nos situar, como 

católicos, no contexto cultural e institucional de hoje marcado claramente pela 

emergência do individualismo e pelo princípio da laicidade”.17 Nessa perspectiva é 

recusada toda nostalgia de épocas passadas onde o princípio de autoridade parecia se 

impor de modo indiscutível, sem sonhos fantasiosos com relação àquilo que se 

chamava “cristandade”. 

            É dentro desse contexto de sociedade atual que se quer fazer a proposição e 

interpretação do Evangelho, sem esquecer, naturalmente, que esse Evangelho é 

suscetível de contestar a ordem do mundo e da sociedade, sobretudo quando essa 

ordem tende a se tornar desumana. Na verdade, o que se constata é que os tempos 

atuais não são mais desfavoráveis ao anúncio do Evangelho do que determinadas 

épocas passadas de nossa história. De fato, a atual situação, que é eminentemente 

crítica, deve impulsionar a ir às fontes da fé cristã e que os discípulos e testemunhas 

do Deus que Jesus Cristo veio revelar, o sejam de uma maneira mais decidida e mais 

radical. 
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            É claro que o contexto é de profundas mudanças. Na visão do documento a 

crise que se atravessa hoje não é devido, fundamentalmente, ao fato que algumas 

categorias de católicos perderam a fé virando as costas aos valores da tradição cristã. 

Independente das crises e altos e baixos que as pessoas, os grupos diversos, tenham 

passado nos numerosos momentos de suas vidas, com períodos sombrios, tentações 

de abandono etc., seria ingênuo imaginar que bastaria mobilizar nossas energias, de 

modo voluntário para voltar a uma situação semelhante à anterior, suposta mais fácil. 

Também seria precipitado, mesmo desonesto, atribuir as dificuldades presentes à 

hostilidade vinda dos adversários da Igreja. As dificuldades, às quais ela é confrontada 

não vêm apenas da virulência dos que apontam um enfraquecimento institucional dela. 

O texto aponta uma outra causa mais séria: “A crise que atravessa a Igreja hoje, é 

devida, em larga medida, à repercussão na própria Igreja e na vida de seus membros, 

de um conjunto de mutações sociais e culturais rápidas, profundas e que têm  uma 

dimensão mundial”.18    

 

• Conclusão 

           Nós estamos em vias de mudar de mundo e de sociedade. Um mundo que vai 

se apagando, e surgindo um outro, sem que haja nenhum modelo preestabelecido para 

a construção desse novo mundo. Os novos valores têm dificuldade em surgir nesse 

novo mundo. Ora, na verdade, a Igreja pela sua própria história, de modo especial na 

Europa, ela se reconhece profundamente solidária com as antigas bases que 

constituíram esse mundo que agora desaparece. Ela não apenas está aí bem inserida, 

como ela contribuiu para a sua constituição, enquanto que, com relação ao mundo que 

surge, ele vai escapando das mãos dela. 

           Essa situação de crise afeta todos os setores da atividade humana. Nesse 

sentido, há atualmente inúmeras pesquisas em vários domínios, como sociologia, 

filosofia política, que refletem essa preocupação com o futuro da cultura e das tradições 

nacionais, mostrando a profundidade das questões e de toda essa problemática. 

           As instituições humanas, nacionais e internacionais, estão hoje em plena crise: 

econômica, social, mas também moral e política. Não há ainda modelos credíveis que 

permitam aos nacionalismos e às tradições se desenvolverem sem alimentar uma 

mentalidade provinciana, que na prática tem provocado atritos e mortes. Não se pode 

imaginar um governo que se mantenha à distância da tendência para os totalitarismos 

ou da corrupção, espalhado em todas as democracias, chegando ao ponto de 
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comprometer a própria democracia como forma política. Não se sabe bem hoje em que 

bases colocar uma comunidade internacional, onde reine um critério que não seja 

apenas o do mais forte, mas que permita assumir causas e projetos no plano mundial 

que toque em problemas elementares como a alimentação, habitação, saúde, trabalho 

etc.19  

           Num mundo pluralista (onde até as religiões estão ai incluídas), existem riscos: o 

primeiro é aquele da manipulação da religião como mercadoria, fazendo parte do 

grande mercado de consumo. A nossa sociedade é contraditória: se de um lado ela se 

ufana de ser detentora de uma racionalidade técnica, é freqüentemente seduzida por 

tudo aquilo que pode haver de irracional, de mágico, de misterioso na experiência 

religiosa. A lógica do mercado, da mídia, do marketing, capta rapidamente essa 

sedução do irracional e o utiliza para fins de lucro, de comércio, de venda, de proveito 

financeiro.20  

          A revolução eletrônica, fazendo penetrar em cada lar uma massa de imagens e 

de informações, transforma, como nunca , as normas éticas. Os meios de 

aprendizagem, de transmissão de valores, a impermeabilidade da família e seu 

relacionamento com o espaço público foram transformados brutalmente, sem que os 

indivíduos tenham o sentimento de controlar o processo.21  

          Não haveria na Igreja (ao lado de valores fundamentais de santidade e 

inteligência), alguma outra coisa, menos importante, que não funciona bem e a 

obscurece diante dos homens, sedentos de sabedoria e salvação? 

           Na medida em que a Igreja se liga à sua missão  de evangelização e de diálogo, 

que  face de Igreja ela deveria adotar para ultrapassar a indiferença, senão talvez a 

hostilidade?     
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