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DOCUMENT
INTRODUCTION

The young person of today is met with a host of external and internal challenges and opportunities, many of
which are specific to their individual contexts and some of which are shared across continents. In light of this, it
is necessary for the Church to examine the way in which it thinks about and engages with young people in order
to be an effective, relevant and life-giving guide throughout their lives.
This document is a synthesized platform to express some of our thoughts and experiences. It is important to
note that these are the reflections of young people of the 21st century from various religious and cultural
backgrounds. With this in mind, the Church should view these reflections not as an empirical analysis of any
other time in the past, but rather as an expression of where we are now, where we are headed and as an
indicator of what she needs to do moving forward.
It is important at the outset to clarify the parameters of this document. It is neither to compose a theological
treatise, nor is it to establish new Church teaching. Rather, it is a statement reflecting the specific realities,
personalities, beliefs and experiences of the young people of the world. This document is destined for the
Synodal Fathers. This is to give the Bishops a compass, pointing towards a clearer understanding of young
people: a navigational aid for the upcoming Bishops’ Synod on “Young People, the Faith, and Vocational
Discernment” in October 2018. It is important that these experiences be viewed and understood according to the
various contexts in which young people are situated.
These reflections were borne out of the meeting of more than 300 young representatives from around the world,
convened in Rome March 19-24, 2018 at the inaugural Pre-Synodal Meeting of Young People and the
participation of 15,000 young people engaged online through the Facebook groups.
The document is understood as a summary of all of our participants’ input based on the work of 20 language
groups and 6 from social media. This will be one source, among others, that will contribute to the Instrumentum
Laboris for the Synod of Bishops 2018. It is our hope that the Church and other institutions can learn from the
process of this Pre-Synodal Meeting and listen to the voices of young people.
Understanding this, we can therefore move forward to explore with openness and faith where the young person
is situated today, where the young person sees his or herself in relation to others, and how we as the Church
can best accompany young people towards a deeper understanding of themselves and their place in the world.
PART ONE
The Challenges and Opportunities of Young People in the World Today
1. The Formation of Personality
Young people look for a sense of self by seeking communities that are supportive, uplifting, authentic and
accessible: communities that empower them. We recognize places that are helpful for the development of their
personality, namely family, which occupies a privileged position. In many parts of the world, the role of elders
and reverence for one’s ancestors are contributing factors to the formation of their identities. However, this is not
shared universally, as traditional family models in other places are in decline. This leads to young people
suffering as well. Some young people move away from their family traditions, hoping to be more original than
what they see as “stuck in the past” and “old fashioned.” On the other hand, in some parts of the world, young
people seek identity by remaining rooted within their family traditions and striving to stay true to the way they
were raised.
The Church therefore needs to better support families and their formation. This is especially relevant in some
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countries without freedom of expression where young people – particularly minors – are prevented from
attending church and as such, must be formed in the faith at home by their parents.
A sense of belonging is a significant factor to the shaping of one’s identity. Social exclusion is a contributing
factor to the loss of self-worth and identity experienced by many. In the Middle East, many young people feel
obliged to convert to other religions in order to be accepted by their peers and the surrounding dominant culture.
This is also acutely felt by immigrant communities in Europe, who also feel the pressures of social exclusion and
the pressure to shed their cultural identity and assimilate to the dominant culture. This is an area where the
Church needs to model, and provide space for, healing for our families, responding to these issues by showing
that there is room for everyone.
It is worth noting that the young person’s identity is also shaped by our external interaction and membership
within specific groups, associations and movements which are also active outside of the Church. Sometimes,
parishes are no longer places of connection. We also recognize the role of educators and friends, such as
leaders of youth groups who can become good examples. We need to find attractive, coherent and authentic
models. We need rational and critical explanations to complex issues – simplistic answers do not suffice.
For some, religion is now considered a private matter. Sometimes, we feel that the sacred appears to be
something separated from our daily lives. The Church oftentimes appears as too severe and is often associated
with excessive moralism. Sometimes, in the Church, it is hard to overcome the logic of “it has always been done
this way”. We need a Church that is welcoming and merciful, which appreciates its roots and patrimony and
which loves everyone, even those who are not following the perceived standards. Many of those who look for a
peaceful life end up dedicating themselves to alternative philosophies or experiences.
Other key places of belonging are groups such as, social networks, friends and classmates as well as our social
and natural environments. These are places where many of us spend most of our time. Often, our schools do
not teach us to develop our critical thinking.
Crucial moments for the development of our identity include: deciding our course of study, choosing our
profession, deciding our beliefs, discovering our sexuality and making life-changing commitments.
Other things that can both shape and affect the formation of our identities and personalities is our experiences
with the Church. Young people are deeply vested in and concerned about topics such as sexuality, addiction,
failed marriages, broken families as well as larger-scale social issues such as organized crime, human
trafficking, violence, corruption, exploitation, femicide, all forms of persecution and the degradation of our natural
environment. These are of grave concern in vulnerable communities around the world. We are afraid because in
many of our countries there is social, political and economic instability.
As we grapple with these challenges, we need inclusion, welcome, mercy and tenderness from the Church –
both as an institution and as a community of faith.
2. Relationship with Other People
Young people are trying to make sense of a very complicated and diverse world. We have access to new
possibilities to overcome differences and divisions in the world, but this is being realized in different realities and
to varying degrees. Many young people are used to seeing diversity as a richness and find opportunity in the
pluralistic world. Multiculturalism has the potential to facilitate an environment for dialogue and tolerance. We
value the diversity of ideas in our globalized world, the respect for other’s thoughts and freedom of expression.
Still, we want to preserve our cultural identity and avoid uniformity and a throwaway culture. We should not fear
our diversity but celebrate our differences and what makes each one of us unique. Sometimes, we feel excluded
for being Christians in a social environment that is adverse to religion. We are aware that we need to encounter
ourselves and others to build up profound bonds.
In some countries, the Christian faith is a minority while another religion is dominant. Countries with Christian
roots have a tendency today to gradually reject the Church and religion. Some young people are trying to make
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sense of faith in an increasingly secular society, where freedom of conscience and religion are under attack.
Racism at different levels affects young people in different parts of the world. There is still an opportunity for the
Church to propose another “way” for young people to live their lives, but this needs to be done so within oftencomplicated social frameworks.
In this way it is often hard for young people to even hear the message of the Gospel. This is accentuated in
places where tensions between peoples might become very common, despite a general appreciation for
diversity. Particular attention needs to be drawn to our Christian brothers and sisters who are persecuted around
the world. We remember our Christian roots in the blood of the martyrs and while we pray for the end of all
persecution, we are grateful for their witness of faith to the world. Moreover, there is still no binding consensus
on the question of welcoming migrants and refugees, or on the issues which cause the phenomenon in the first
place. This is despite the acknowledgement of the universal call to care for the dignity of every human person.
In a globalized and inter-religious world, the Church needs to not only model but also to elaborate on already
existing theological guidelines for peaceful, constructive dialogue with people of other faiths and traditions.
3. Young People and the Future
Young people dream of safety, stability and fulfilment. Many hope for a better life for their families. In many
places of the world, this means looking for physical safety; for others this relates more specifically to finding a
good job or a specific lifestyle. A common dream across continents and oceans is the desire to find a place
where the young person can feel that he or she belongs.
We envision greater opportunities, of a society which is coherent and trusts us. We seek to be listened to and to
not merely be spectators in society but active participants. We seek a Church that helps us find our vocation, in
all of its senses. Furthermore, sadly not all of us believe sainthood is something achievable and that it is a path
to happiness. We need to revitalize the sense of community that leads us to a sense of belonging.
Some practical concerns make our lives difficult. Many young people have experienced great traumas in a
variety of ways. Many still suffer under the weight of mental illness and physical disabilities. The Church needs
to better support us and provide avenues to assist us in our healing. In some parts of the world, the only way to
attain a secure future is to receive higher education or work excessively. While this is a commonly held standard,
it is not always possible due to a variety of circumstances young people find themselves in. This idea is a
prevalent notion and has consequently affected our understanding of work. Despite this reality, young people
wish to affirm the inherent dignity of work. Sometimes, we end up discarding our dreams. We are too afraid, and
some of us have stopped dreaming. This is seen in the many socio-economic pressures that can severely drain
the sense of hope among young people. At times, we have not even had the opportunities to keep dreaming.
For this reason, young people seek to engage with and address the social justice issues of our time. We seek
the opportunity to work towards building a better world. In this regard, Catholic Social Teaching is a particularly
informative tool for young Catholics who also want to pursue this vocation. We want a world of peace, one that
harmonizes integral ecology with a sustainable global economy. For young people living in unstable and
vulnerable regions of the world, there is a hope and expectation for concrete actions from governments and from
society: the end of war and corruption, addressing climate change, social inequalities and security. What is
important to note is that regardless of context, everyone shares the same innate desire for the higher ideals:
peace, love, trust, equity, freedom and justice.
Young people dream of a better life, yet many are forced to emigrate in order to find a better economic and
environmental situation. They hope for peace and are especially attracted to the “Western myth”, as depicted
through media. Young Africans dream of a self-reliant local church, one that does not require aid that feeds into
dependency, but one that is a life-giving contributor to its communities. Despite the many wars and intermittent
outbreaks of violence, young people remain hopeful. In many Western countries, their dreams are centred on
personal development and self-realization.
In many places there is a wide gap between the desires of young people and their capacity to make long-term
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decisions.
4. Relationship with Technology
When referring to technology, one must understand the duality of its application. While modern advancements in
technology have greatly improved our lives, one must be prudent with its usage. As with all things, reckless
application can have negative consequences. While technology has, for some, augmented our relationships, for
many others it has taken the form of an addiction, becoming a replacement for human relationship and even
God. Regardless, technology is now a permanent part of the life of young people and must be understood as
such. Paradoxically, in some countries technology and particularly internet is accessible while the most basic
needs and services are still lacking.
The impact of social media in the lives of young people cannot be understated. Social media is a significant part
of young people’s identity and way of life. Digital environments have a great potential to unite people across
geographical distances like never before. The exchange of information, ideals, values and common interests is
now more possible. Access to online learning tools has opened up educational opportunities for young people in
remote areas and has brought the world’s knowledge to one’s finger tips.
The duplicity of technology however, becomes evident when it leads to the development of certain vices. This
danger is manifested through isolation, laziness, desolation and boredom. It is evident that young people around
the world are obsessively consuming media products. Despite living in a hyper-connected world, communication
among young people remains limited to those who are similar to them. There is a lack of spaces and
opportunities to encounter difference. Mass media culture still exercises a lot of influence over young people’s
lives and ideals. With the advent of social media, this has led to new challenges over the extent to which new
media companies have power over the lives of young people.
Often, young people tend to separate their behavior into online and offline environments. It is necessary to offer
formation to young people on how to live their digital lives. Online relationships can become inhuman. Digital
spaces blind us to the vulnerability of another human being and prevent us from our own self-reflection.
Problems like pornography distort a young person’s perception of human sexuality. Technology used this way
creates a delusional parallel reality that ignores human dignity.
Other risks include: the loss of identity linked to a misrepresentation of the person, a virtual construction of
personality and the loss of grounded social presence. Furthermore, long-term risks include: the loss of memory,
culture, and creativity before the immediacy of access to information and a loss of concentration linked to
fragmentation. In addition, there exists a culture and dictatorship of appearances.
The conversation on technology is not limited to the internet. In the field of bioethics, technology poses new
challenges and risks with regards to the safety of human life at all stages. The advent of artificial intelligence and
new technologies such as robotics and automation poses risks to employment opportunities for working-class
communities. Technology can be detrimental to human dignity if not used with conscience and caution and if
human dignity is not at the center of its usage.
We offer two concrete proposals regarding technology. First, by engaging in a dialogue with young people, the
Church should deepen her understanding of technology so as to assist us in discerning its usage. Moreover, the
Church should view technology – particularly the internet – as a fertile place for the New Evangelization. The
outcomes of these reflections should be formalized through an official Church document. Second, the Church
should address the widespread crisis of pornography, including online child abuse, as well as cyber-bullying and
the toll these take on our humanity.
5. Search for Meaning in Life
Many young people, when asked the question “What is the meaning of your life?” do not know how to answer.
They do not always make the connection between life and transcendence. Lots of young people, having lost
trust in institutions, have become disaffiliated with organized religion and would not see themselves as
“religious.” However, young people are open to the spiritual.
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Many also lament how infrequently young people seek the answers to life’s meaning in the context of faith and
church. In many places around the world, young people attach meaning to their lives through their job and
personal success. The difficulty of finding stability in these areas produces insecurity and anxiety. Many have to
migrate in order to find a good place to work. Others, due to economic instability, abandon family and culture.
Finally, others noted that while young people can ask questions about the meaning of life, this does not always
mean that they are ready to commit themselves decisively to Jesus or to the Church. Today, religion is no longer
seen as the main stream through which a young person searches for meaning, as they often turn to other
modern currents and ideologies. Scandals attributed to the Church – both real and perceived – affect the
confidence of young people in the Church and in the traditional institutions for which she stands.
The Church can play a vital role in ensuring that these young people are not marginalized but feel accepted.
This can happen when we seek to promote the dignity of women, both in the Church and in wider society.
Today, there is a general problem in society in that women are still not given an equal place. This is also true in
the Church. There are great examples of women serving in consecrated religious communities and in lay
leadership roles. However, for some young women, these examples are not always visible. One key question
arises from these reflections; what are the places where women can flourish within the Church and society? The
Church can approach these problems with real discussion and open-mindedness to different ideas and
experiences.
There is often great disagreement among young people, both within the Church and in the wider world, about
some of her teachings which are especially controversial today. Examples of these include: contraception,
abortion, homosexuality, cohabitation, marriage, and how the priesthood is perceived in different realities in the
Church. What is important to note is that irrespective of their level of understanding of Church teaching, there is
still disagreement and ongoing discussion among young people on these polemical issues. As a result, they may
want the Church to change her teaching or at least to have access to a better explanation and to more formation
on these questions. Even though there is internal debate, young Catholics whose convictions are in conflict with
official teaching still desire to be part of the Church. Many young Catholics accept these teachings and find in
them a source of joy. They desire the Church to not only hold fast to them amid unpopularity but to also proclaim
them with greater depth of teaching.
Throughout the world, the relationship to the sacred is complicated. Christianity is often seen as something
which belonged to the past and its value or relevance to our lives is no longer understood. Meanwhile, in certain
communities, priority is given to the sacred since daily life is structured around religion. In some Asian contexts,
the meaning of life can be associated with Eastern philosophies.
Ultimately, many of us strongly want to know Jesus, yet often struggle to realize that He alone is the source of
true self-discovery, for it is in a relationship with Him that the human person ultimately comes to discover him or
herself. Thus, we have found that young people want authentic witnesses – men and women who vibrantly
express their faith and relationship with Jesus while encouraging others to approach, meet, and fall in love with
Jesus themselves.
PART TWO
Faith and Vocation, Discernment and Accompaniment
It is both a joy and a sacred responsibility to accompany young people on their journey of faith and discernment.
Young people are more receptive to a “literature of life” than an abstract theological discourse; are conscious
and receptive and are also committed to being actively engaged in the world and in the Church. To that end, it is
important to understand how young people perceive faith and vocation, and the challenges facing their
discernment.
6. Young People and Jesus
The relationship of young people with Jesus is as varied as the number of young people on this earth. There are
many young people who know and have a relationship with Jesus as their Savior and the Son of God. In
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addition, young people often find closeness to Jesus through His Mother, Mary. Others may not have such a
relationship with Jesus but see Him as a moral leader and a good man. Many young people perceive Jesus as a
historical figure, one of a certain time and culture, who is not relevant to their lives. Still others perceive Him as
distant from the human experience, which for them is a distance perpetuated by the Church. False images of
Jesus that some young people possess often lead them to be unattracted to Him. Erroneous ideals of model
Christians feel out of reach to the average person and thus so do the rules set by the Church. Therefore, for
some, Christianity is perceived as an unreachable standard.
One way to reconcile the confusions that young people have regarding who Jesus is involves a return to
Scripture to understand more deeply the person of Christ, His life, and His humanity. Young people need to
encounter the mission of Christ, not what they may perceive as an impossible moral expectation. However, they
feel uncertain about how to do so. This encounter needs to be fostered in young people, which needs to be
addressed by the Church.
7. Faith and the Church
For many young people, faith has become private rather than communal, and the negative experiences that
some young people have had with the Church have contributed to this. There are many young people who relate
to God solely on a personal level, who are “spiritual but not religious”, or focused only on a relationship with
Jesus Christ. For some young people, the Church has developed a culture which focuses heavily on members
engaging with the institutional aspect of herself, not the person of Christ. Other young people view religious
leaders as disconnected and more focused on administration than community-building, and still others see the
Church as irrelevant. It can seem that the Church forgets that the people are the Church, not the building. For
other young people, they experience the Church as very close to them, in places such as Africa, Asia, and Latin
America, as well as in different global movements; even some young people who do not live the Gospel feel
connected to the Church. This sense of belonging and family sustains these young people on their journey.
Without this anchor of community support and belonging, young people can feel isolated in the face of
challenges. There are many young people who do not feel the need to be part of the Church community and
who find meaning to their life outside of the Church.
Unfortunately, there is a phenomenon in some areas of the world where young people are leaving the Church in
large quantities. Understanding why is crucial in moving forward. Young people who are disconnected from or
who leave the Church do so after experiencing indifference, judgment and rejection. One could attend,
participate in, and leave Mass without experiencing a sense of community or family as the Body of Christ.
Christians profess a living God, but some attend Masses or belong to communities which seem dead. Young
people are attracted to the joy which should be a hallmark of our faith. Young people express a desire to see a
Church that is a living testimony to what it teaches and witnesses to authenticity on the path to holiness, which
includes acknowledging mistakes and asking for forgiveness. Young people expect leaders of the Church –
ordained, religious, and lay – to be the strongest example of this. Knowing that models of faith are authentic and
vulnerable allows young people to freely be authentic and vulnerable themselves. It is not to destroy the
sacredness of their ministry, but so that young people might be inspired by them on the path to holiness.
On many occasions, young people have difficulty finding a space in the Church where they can actively
participate and lead. Young people interpret their experience of the Church as one where they are considered
too young and inexperienced to lead or make decisions as they would only make mistakes. There is a need for
trust in young people to lead and to be protagonists of their own spiritual journey. This is not just to imitate their
elders, but to really take ownership of their mission and responsibility, lived out well. Movements and new
communities in the Church have developed fruitful ways to not only evangelize young people, but also to
empower them to be the primary ambassadors of the faith to their peers.
Another common perception that many young people have is an unclear role of women in the Church. If it is
difficult for young people to feel a sense of belonging and leadership in the Church, it is much more so for young
women. To that end, it would be helpful for young people if the Church not only clearly stated the role of women,
but also helped young people to explore and understand it more clearly.
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8. The Vocational Sense of Life
There is a need for a simple and clear understanding of vocation to highlight the sense of call and mission,
desire and aspiration, which makes it a concept more relatable to young people at this stage of their lives.
“Vocation” has sometimes been presented as an abstract concept, perceived as too far out of the reach of the
minds of many. Young people understand the general sense of bringing meaning to life and being alive for a
purpose, but many do not know how to connect that to vocation as a gift and call from God.
The term “vocation” has become synonymous with the priesthood and religious life in the culture of the Church.
While these are sacred calls that should be celebrated, it is important for young people to know that their
vocation is by virtue of their life, and that each person has a responsibility to discern what it is that God calls
them to be and to do. There is a fullness to each vocation which must be highlighted in order to open the hearts
of young people to their possibilities.
Young people of various beliefs see vocation as inclusive of life, love, aspiration, place in and contribution to the
world, and way to make an impact. The term vocation is not very clear to many young people; hence there is
need for greater understanding of the Christian vocation (the priesthood and religious life, lay ministry, marriage
and family, role in society, etc.) and the universal call to holiness.
9. Vocational Discernment
Discerning one’s vocation can be a challenge, especially in light of misconceptions about the term. However,
young people will rise to the challenge. Discerning one’s vocation can be an adventure along the journey of life.
That being said, many young people do not know how to intentionally go about the process of discernment; this
is an opportunity for the Church to accompany them.
Many factors influence the ability of young people to discern their vocations, such as: the Church, cultural
differences, demands of work, digital media, family expectations, mental health and state of mind, noise, peer
pressures, political scenarios, society, technology, etc. Spending time in silence, introspection and prayer, as
well as reading the Scriptures and deepening self-knowledge are opportunities very few young people exercise.
There is a need for a better introduction to these areas. Engaging with faith-based groups, movements, and likeminded communities can also assist young people in their discernment.
We recognize in particular the unique challenges faced by young women as they discern their vocation and
place in the Church. Just as Mary’s “yes” to God’s call is fundamental to the Christian experience, young women
today need space to give their own “yes” to their vocation. We encourage the Church to deepen its
understanding of the role of women and to empower young women, both lay and consecrated, in the spirit of the
Church’s love for Mary, the mother of Jesus.
10. Young People and Accompaniment
Young people are looking for companions on the journey, to be embraced by faithful men and women who
express the truth and allow young people to articulate their understanding of faith and their vocation. Such
people do not need to be models of faith to imitate, but instead living testimonies to witness. Such a person
should evangelize by their life. Whether they are familiar faces in the comfort of home, colleagues in the local
community, or martyrs testifying to their faith with their very lives, there are many who could meet this
expectation.
Qualities of such a mentor include: a faithful Christian who engages with the Church and the world; someone
who constantly seeks holiness; is a confidant without judgement; actively listens to the needs of young people
and responds in kind; is deeply loving and self-aware; acknowledges their limits and knows the joys and sorrows
of the spiritual journey.
An especially important quality in a mentor is acknowledgement of their humanity – that they are human beings
who make mistakes: not perfect people but forgiven sinners. Sometimes mentors are put on a pedestal, and
when they fall, the devastation may impact young people’s abilities to continue to engage with the Church.
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Mentors should not lead young people as passive followers, but walk alongside them, allowing them to be active
participants in the journey. They should respect the freedom that comes with a young person’s process of
discernment and equip them with tools to do so well. A mentor should believe wholeheartedly in a young
person’s ability to participate in the life of the Church. A mentor should nurture the seeds of faith in young
people, without expecting to immediately see the fruits of the work of the Holy Spirit. This role is not and cannot
be limited to priests and consecrated life, but the laity should also be empowered to take on such a role. All such
mentors should benefit from being well-formed, and engage in ongoing formation.
PART THREE
The Church’s Formative and Pastoral Activity
11. The manner of the Church
Today’s young people are longing for an authentic Church. We want to say, especially to the hierarchy of the
Church, that they should be a transparent, welcoming, honest, inviting, communicative, accessible, joyful and
interactive community.
A credible Church is one which is not afraid to allow itself be seen as vulnerable. The Church should be sincere
in admitting its past and present wrongs, that it is a Church made up of persons who are capable of error and
misunderstanding. The Church should condemn actions such as sexual abuse and the mismanagement of
power and wealth. The Church should continue to inforce her no-tolerance stance on sexual abuse within her
institutions and her humility will undoubtedly raise its credibility among the world’s young people. If the Church
acts in this way, then it will differentiate itself from other institutions and authorities which young people, for the
most part, already mistrust.
All the more, the Church draws the attention of young people by being rooted in Jesus Christ. Christ is the Truth
which makes the Church different from any other worldly group with which we may identify. Therefore, we ask
that the Church continue to proclaim the joy of the Gospel with the guidance of the Holy Spirit.
We desire that the Church spread this message through modern means of communication and expression. The
young have many questions about the faith, but desire answers which are not watered-down, or which utilize
pre-fabricated formulations. We, the young Church, ask that our leaders speak in practical terms about
controversial subjects such as homosexuality and gender issues, about which young people are already freely
discussing without taboo. Some perceive the Church to be “anti-science” so its dialogue with the scientific
community is also important, as science can illuminate the beauty of creation. In this context, the Church should
also care for environmental issues, especially pollution. We also desire to see a Church that is empathetic and
reaches out to those struggling on the margins, the persecuted and the poor. An attractive Church is a relational
Church.
12. Young Leaders
The Church must involve young people in its decision-making processes and offer them more leadership roles.
These positions need to be on a parish, diocesan, national and international level, even on a commission to the
Vatican. We strongly feel that we are ready to be leaders, who can grow and be taught by the older members of
the Church, by religious and lay women and men. We need young leadership programs for the formation and
continued development of young leaders. Some young women feel that there is a lack of leading female role
models within the Church and they too wish to give their intellectual and professional gifts to the Church. We
also believe that seminarians and religious should have an even greater ability to accompany young leaders.
Beyond institutional decision-making, we want to be a joyful, enthusiastic and missionary presence within the
Church. We also strongly express a wish for a prominent creative voice. This creativity often finds itself in music,
liturgy and the arts but, at the moment, this is an untapped potential, with the creative side of the Church often
dominated by the older Church members.
There is also a desire for strong communities in which young people share their struggles and testimonies with
each other. In many places, this is already happening in lay initiatives, movements and associations, but they
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wish to be more supported, officially and financially.
The young Church also looks outward; young people have a passion for political, civil and humanitarian
activities. They want to act as Catholics in the public sphere for the betterment of society as a whole. In all these
aspects of Church life, young people wish to be accompanied and to be taken seriously as fully responsible
members of the Church.
13. Preferred places
We would like the Church to meet us in the various places in which she currently has little or no presence.
Above all, the place in which we wish to be met by the Church is the streets, where all people are found. The
Church should try to find creative new ways to encounter people where they are comfortable and where they
naturally socialize: bars, coffee shops, parks, gyms, stadiums and any other popular cultural centers.
Consideration should also be given to less accessible spaces, like in the military, the workplace and rural areas.
As well as these environments, we also need the light of faith in more difficult places such as orphanages,
hospitals, marginal neighborhoods, war-torn regions, prisons, rehabilitation centers and red-light districts.
While the Church already meets many of us in schools and universities throughout the world, we want to see her
presence in these places in a stronger and more effective way. Resources are not wasted when they are put into
these areas as these are the places in which many young people spend most of their time and often engage with
people of varied socioeconomic backgrounds. Many of us are already faithful members of parish communities or
members of the various institutions, associations and organizations within the Church. It is imperative that those
who are already engaged are supported in the Church community so that they can be strengthened and inspired
to evangelize the outside world.
As well as the many physical places in which we can be encountered, the digital world is one that must be taken
into account by the Church. We would like to see a Church that is accessible through social media as well as
other digital spaces, to more easily and effectively offer information about the Church and its teachings, and to
further the formation of the young person. In short, we should be met where we are – intellectually, emotionally,
spiritually, socially and physically.
14. The Initiatives to be Reinforced
We long for experiences that can deepen our relationship with Jesus in the real world. Initiatives that are
successful offer us an experience of God. Therefore, we respond to initiatives that offer us an understanding of
the Sacraments, prayer and the liturgy, in order to properly share and defend our faith in the secular world. The
Sacraments are of great value to us who desire to develop a deeper sense of what they mean in our lives. This
is true of marriage preparation, the Sacrament of Reconciliation, preparation for baptism of children and so forth.
Because of the lack of clear and attractive presentation as to what the Sacraments truly offer, some of us go
through the process of receiving but undervaluing them.
Some fruitful initiatives are: events such as World Youth Day; courses and programs that provide answers and
formation, especially for those new to the faith; outreach ministries; youth catechisms; weekend retreats and
spiritual exercises; Charismatic events, choirs and worship groups; pilgrimages; Christian sports leagues; parish
or diocesan youth groups; Bible study groups; university Christian groups; different faith apps, and the immense
variety of movements and associations within the Church.
We respond to well-organized, larger-scale events, but also hold that not all events need to be of this scale.
Small, local groups where we can express questions and share in Christian fellowship are also paramount to
maintaining the faith. These smaller events in social spaces can bridge the gap between larger Church events
and the parish. Gathering in these ways is especially important to those in countries less accepting of Christians.
The social and the spiritual aspects of Church initiatives can be complimentary to each other. There is also a
desire for social outreach and evangelization to people struggling with illnesses and addictions, while also
engaging in dialogue with people of varied religious, cultural and socioeconomic contexts. The Church should
reinforce initiatives that fight against human trafficking and forced migration, as well as narco-trafficking which is
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15. Instruments to be used
The Church must adopt a language which engages the customs and cultures of the young so that all people
have the opportunity to hear the message of the Gospel. However, we are passionate about the different
expressions of the Church. Some of us have a passion for “the fire” of contemporary and charismatic
movements that focus on the Holy Spirit; others are drawn towards silence, meditation and reverential traditional
liturgies. All of these things are good as they help us to pray in different ways. Outside of the Church, many
young people live a contented spirituality, but the Church could engage them with the right instruments.
·Multimedia – The internet offers the Church an unprecedented evangelical opportunity, especially with social
media and online video content. As young people, we are digital natives who could lead the way. It is also a
great place to encounter and engage people of other faiths and none. Pope Francis’ regular video series is a
good example of the use of the internet’s evangelical potential.
·Gap Year Experiences – Years of service within movements and charities give young people an experience of
mission and a space to discern. It also creates the opportunity for the Church to encounter non-believers and
people of other faiths in the world.
·The Arts and Beauty – Beauty is universally acknowledged and the Church has a history of engaging and
evangelizing through the arts, such as music, visual art, architecture, design etc. Young people especially
respond to and enjoy being creative and expressive.
·Adoration, Meditation and Contemplation – We also appreciate the contrast of silence offered by the Church’s
tradition of Eucharistic Adoration and contemplative prayer. It provides a space away from the constant noise of
modern communication and it is here that we encounter Jesus. Silence is where we can hear the voice of God
and discern His will for us. Many outside of the Church also appreciate meditation, and the Church’s rich culture
of this could be a bridge to these secular but spiritual people. It can be counter-cultural, but effective.
·Testimony – The personal stories of the Church are effective ways of evangelizing as true personal experiences
that cannot be debated. Modern Christian witnesses and the witness of the persecuted Middle Eastern
Christians are particularly strong testimonies to the fullness of life found in the Church. The stories of the Saints
are still relevant to us as paths to holiness and fulfilment.
·The Synodal Process – We have been thrilled to be taken seriously by the hierarchy of the Church and we feel
that this dialogue between the young and the old Church is a vital and fruitful listening process. It would be a
shame if this dialogue were not given the opportunity to continue and grow! This culture of openness is
extremely healthy for us.
At the beginning of this Pre-Synodal Meeting and in the spirit of this dialogue, Pope Francis brought to the
conversation this verse from the Bible: “And afterwards, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and
daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions” (Joel 3:1).
[00482-EN.01] [Original text: English]
Traduzione non ufficiale in lingua italiana
SINODO DEI VESCOVI
XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
«I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE»
RIUNIONE PRE-SINODALE
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INTRODUZIONE

I giovani di oggi si confrontano con una serie di sfide e opportunità esterne ed interne, molte delle quali sono
specifiche dei loro contesti individuali e alcune sono condivise tra Continenti. Alla luce di ciò, è necessario per la
Chiesa esaminare il modo in cui pensa ai giovani e si impegna per loro, in modo da essere una guida efficace,
rilevante e vivificante nel corso della loro vita.
Questo documento è una piattaforma sintetizzata per esprimere alcuni dei nostri pensieri ed esperienze. È
importante notare che queste sono le riflessioni di giovani del 21° secolo provenienti da diverse religioni e
contesti culturali. In tal senso, la Chiesa dovrebbe vedere queste riflessioni non come un’analisi empirica di un
qualsiasi altro tempo passato ma, piuttosto, come un’espressione di dove ci troviamo, dove siamo diretti e come
un indicatore di cosa la Chiesa deve fare per andare avanti.
Èimportante innanzitutto chiarire i parametri di questo documento. Non si tratta di comporre un trattato teologico
né di stabilire un nuovo insegnamento della Chiesa. È piuttosto un documento che rispecchia le specifiche
realtà, personalità, credenze ed esperienze dei giovani del mondo. Esso è destinato ai Padri sinodali. È volto a
fornire ai vescovi una bussola che miri ad una maggiore comprensione dei giovani; uno strumento di
navigazione per il prossimo sinodo dei vescovi su “Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale” ad ottobre
2018. È importante notare che queste esperienze siano viste e capite secondo i vari contesti giovanili in cui sono
situate.
Queste riflessioni sono scaturite dall’incontro di più di 300 giovani rappresentanti da tutto il mondo, convenuti a
Roma dal 19 al 24 marzo 2018 per l’inaugurazione della Riunione pre-sinodale dei giovani e la partecipazione di
15.000 giovani collegati online attraverso gruppi Facebook.
Questo documento è concepito come un riassunto di tutti i contributi dei partecipanti basati sul lavoro di 20
gruppi linguistici, e di ulteriori 6 gruppi tramite i social media. Esso sarà una fonte, tra le altre, che contribuirà
all’Instrumentum Laboris del Sinodo dei Vescovi 2018. La nostra speranza è che la Chiesa e le altre istituzioni
possano imparare dal processo di questa Riunione pre-sinodale ed ascoltare le voci dei giovani.
Detto questo, possiamo procedere a esplorare con apertura e fede i luoghi in cui il giovane si situa oggi, come
egli si percepisce in relazione agli altri e come noi, in quanto Chiesa, possiamo accompagnare i giovani verso
una comprensione profonda di se stessi e del posto che hanno nel mondo.
PARTE I
Sfide e opportunità dei giovani nel mondo di oggi
1. La formazione della personalità
I giovani cercano il senso di se stessi in comunità che siano di sostegno, edificanti, autentiche e accessibili, cioè
comunità in grado di valorizzarli. Riconosciamo luoghi che possono aiutare lo sviluppo della propria personalità,
tra i quali la famiglia occupa una posizione privilegiata. In molte parti del mondo, il ruolo degli anziani e la
riverenza verso gli antenati sono fattori che contribuiscono alla formazione delle loro identità. Tuttavia, questo
non è un dato universalmente condiviso, visto che i modelli della famiglia tradizionale sono in declino in vari
luoghi. Questo reca con sé sofferenza, anche nei giovani. Alcuni si allontanano dalle tradizioni famigliari,
sperando di essere più originali di ciò che considerano come “bloccato nel passato” o “fuori moda”. In alcune
zone del mondo, invece, i giovani cercano la loro identità rimanendo saldi alle loro tradizioni famigliari,
sforzandosi di essere fedeli al modo in cui sono cresciuti.
La Chiesa ha quindi bisogno di sostenere meglio le famiglie e la loro formazione. Questo è particolarmente
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significativo in quei Paesi dove non vi è libertà di espressione, dove ai giovani – specialmente ai minori – non è
permesso partecipare alla vita della Chiesa; per questo, devono essere formati alla fede a casa dai loro genitori.
Il senso di appartenenza è un fattore significativo nella formazione della proprio identità. L’esclusione sociale è
un fattore che contribuisce alla perdita di autostima e di identità sperimentata da molti. In Medio Oriente, molti
giovani si sentono obbligati a convertirsi ad altre religioni al fine di essere accettati dai loro coetanei e dalla
cultura dominante che li circonda. Questo è sentito fortemente anche dalle comunità di migranti in Europa, che
soffrono inoltre il peso dell’esclusione sociale e dell’abbandono della loro identità culturale per assimilarsi alla
cultura dominante. Questa è un campo in cui la Chiesa ha bisogno di progettare e fornire spazi di guarigione per
le nostre famiglie, in risposta a questi problemi, mostrando che c’è spazio per tutti.
Èinoltre opportuno osservare che l’identità dei giovani è anche formata dalle interazioni esterne e
dall’appartenenza a specifici gruppi, associazioni e movimenti, attivi anche al di fuori della chiesa. Alle volte le
parrocchie non sono più dei luoghi di incontro. Riconosciamo anche il ruolo degli educatori e amici come
responsabili dei gruppi giovanili che possono diventare buoni esempi. Abbiamo bisogno di trovare modelli
attraenti, coerenti e autentici. Abbiamo bisogno di spiegazioni razionali e critiche a questioni complesse - le
risposte semplicistiche non sono sufficienti.
Per alcuni, la religione è ormai considerata una questione privata. A volte sentiamo che il sacro sembra
qualcosa di separato della vita quotidiana. Molte volte la Chiesa appare come troppo severa ed è spesso
associata ad un eccessivo moralismo. A volte, nella Chiesa, è difficile superare la logica del “si è sempre fatto
così”. Abbiamo bisogno di una Chiesa accogliente e misericordiosa, che apprezza le sue radici e i suoi tesori,
amando tutti, anche quelli che non seguono quelli che crediamo essere gli “standard”. Molti di coloro che
cercano una vita pacifica finiscono per dedicarsi a filosofie o a esperienze alternative.
Altri luoghi chiave di appartenenza sono i gruppi, come i social networks, gli amici ed i compagni di classe, così
come i contesti sociali e l’ambiente naturale. Questi sono luoghi in cui molti di noi passano la maggior parte del
tempo. Spesso le nostre scuole non ci educano a sviluppare un pensiero critico.
I momenti cruciali per lo sviluppo della nostra identità comprendono: decidere il nostro indirizzo di studi,
scegliere la nostra professione, decidere ciò in cui credere, scoprire la nostra sessualità e fare le scelte definitive
per la vita.
Inoltre, le nostre esperienze ecclesiali possono sia formare che influenzare la formazione della nostra identità e
personalità. I giovani sono profondamente coinvolti e interessati in argomenti come la sessualità, le dipendenze,
i matrimoni falliti, le famiglie disgregate, così come i grandi problemi sociali, come la criminalità organizzata e la
tratta di esseri umani, la violenza, la corruzione, lo sfruttamento, il femminicidio, ogni forma di persecuzione e il
degrado del nostro ambiente naturale. Questi sono elementi di profonda preoccupazione nelle comunità
vulnerabili in tutto il mondo. Abbiamo paura perché in molti dei nostri Paesi troviamo instabilità sociale, politica
ed economica.
Alle prese con queste sfide, abbiamo bisogno di inclusione, accoglienza, misericordia e tenerezza da parte della
Chiesa, sia come istituzione che come comunità di fede.
2. Rapporto con altre persone
I giovani stanno cercano di dare senso ad un mondo molto complicato e diversificato. Abbiamo accesso a nuove
possibilità di superare le diversità e le divisioni nel mondo, ma questo si sta realizzando in diverse realtà e a vari
livelli. Molti giovani sono abituati a vedere la diversità come una ricchezza, e considerano un’opportunità un
mondo pluralistico. Il multiculturalismo ha il potenziale di facilitare un ambiente per il dialogo e la tolleranza.
Valorizziamo la diversità di idee nel nostro mondo globalizzato, il rispetto per il pensiero dell’altro e la libertà di
espressione. Nonostante questo, vogliamo anche preservare la nostra identità culturale e evitare l’uniformismo e
la cultura dello scarto. Non dovremmo aver paura della nostra diversità ma valorizzare le nostre differenze e
tutto ciò che ci rende unici. A volte ci sentiamo esclusi per essere cristiani in ambienti sociali che sono avversi
alla religione. Siamo coscienti di avere bisogno di incontro tra noi e con gli altri per poter costruire dei legami
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profondi.
In alcuni Paesi la fede cristiana è in minoranza, mentre un’altra religione è dominante. I Paesi con radici
cristiane hanno una tendenza a rifiutare gradualmente la Chiesa e la religione. Altri stanno provando a dare un
senso alla fede in una società incrementalmente secolare, dove la libertà di coscienza e di religione è sotto
attacco. Il razzismo a differenti livelli tocca i giovani in diverse parti del mondo. C’è ancora un’opportunità per la
Chiesa di proporre un altro “modo” ai giovani per vivere la loro vita, ma questo deve essere fatto tra contesti
sociali spesso complicati.
In questo modo è spesso difficile per i giovani anche sentire il messaggio del vangelo. Questo è accentuato in
zone dove le tensioni tra le persone potrebbero diventare molto comuni, nonostante un generale apprezzamento
per la diversità. Un’attenzione particolare deve essere dedicata ai nostri fratelli e sorelle cristiani che sono
perseguitati nel mondo. Ricordiamo le nostre radici cristiane nel sangue dei martiri e mentre preghiamo per la
fine di ogni persecuzione, siamo riconoscenti per la loro testimonianza di fede al mondo. Inoltre, non c’è ancora
un consenso vincolante sulla questione dell’accoglienza dei migranti e dei rifugiati e nemmeno sulle
problematiche che causano questo fenomeno - tutto questo nonostante il riconoscimento del dovere universale
alla cura per la dignità di ogni persona umana.
In un mondo globalizzato e inter-religioso, la Chiesa ha bisogno non solo di un modello ma anche di un’ulteriore
elaborazione sulle linee teologiche già esistenti per un pacifico e costruttivo dialogo con persone di altre fedi e
tradizioni.
3. I giovani e il futuro
I giovani sognano sicurezza, stabilità e pienezza. Molti sperano in una vita migliore per la loro famiglia. In molte
parti del mondo, questo significa cercare la sicurezza per la propria persona; per altri questo significa più
specificatamente cercare un buon lavoro e un certo stile di vita. Trovare un luogo di appartenenza è invece un
sogno condiviso che oltrepassa continenti e oceani.
Sogniamo maggiori opportunità, di una società che sia coerente e si fidi di noi. Cerchiamo di essere ascoltati e
non solamente di essere spettatori nella società, ma partecipanti attivi. Cerchiamo una Chiesa che ci aiuti a
trovare la nostra vocazione, in tutti i suoi significati. Inoltre, tristemente, non tutti crediamo che la santità sia
qualcosa di raggiungibile e che sia una via verso la felicità. Abbiamo bisogno di rivitalizzare il senso di comunità
che ci guida a un senso di appartenenza.
Alcune preoccupazioni pratiche rendono la nostra vita difficile. Molti giovani hanno sperimentato grandi traumi in
varie maniere. Molti soffrono ancora sotto il peso di disabilità mentali e fisiche. La Chiesa deve sostenerci e
provvedere nell’assisterci in questa nostra guarigione. In alcune parti del mondo, l’unica via per ottenere un
futuro sicuro è ricevere un’istruzione universitaria o lavorare eccessivamente. Se da un lato questo è uno
standard comunemente approvato, dall’altro occorre dire che non è sempre possibile attuarlo per una serie di
circostanze in cui i giovani si trovano. Questa idea è una concetto dominante ed ha influenzato il modo in cui
concepiamo il lavoro. Nonostante questa realtà, i giovani vogliono affermare la dignità intrinseca del lavoro. A
volte, finiamo per rinunciare ai nostri sogni. Abbiamo troppa paura, e alcuni di noi hanno smesso di sognare.
Questo si nota nelle molte pressioni socio-economiche che possono gravemente drenare il senso di speranza
tra i giovani. Succede anche che non abbiamo neanche più l’opportunità di continuare a sognare.
Per questa ragione i giovani cercano si impegnano e si rivolgono verso le problematiche di giustizia sociale dei
nostri tempi. Cerchiamo l’opportunità per poter lavorare e costruire un mondo migliore. A tal proposito, la
Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica è in particolar modo strumento d’informazione privilegiato per i giovani
cattolici che vogliono perseguire questa vocazione. Vogliamo un mondo di pace, che tenga insieme un’ecologia
integrale con una economia globale sostenibile. Per i giovani che vivono in regioni del mondo instabili e
vulnerabili, c’è la speranza e l’aspettativa di azioni concrete da parte dei governi e della società: mettere fine ai
conflitti e alla corruzione, occuparsi dei cambiamenti climatici, delle disuguaglianze sociali e della sicurezza. Ciò
che è importante tenere presente è che, indipendentemente dal contesto, ognuno condivide la stessa
aspirazione innata per ideali nobili: pace, amore, fiducia, equità, libertà e giustizia.
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I giovani sognano una vita migliore, però molti sono obbligati a emigrare per trovare una migliore situazione
economica e ambientale migliore. Desiderano la pace, e sono in particolar modo attratti dal “mito
dell’Occidente”, così come è rappresentato attraverso i media. I giovani africani sognano una chiesa locale
autonoma, che non imponga aiuti che alimentino la dipendenza, ma che sia un contributo vivificante alle sue
comunità. Nonostante i tanti conflitti e le periodiche ondate di violenza, i giovani rimangono pieni di speranza. In
molti Paesi occidentali i loro sogni sono basati sullo sviluppo personale e la realizzazione di sé.
In molti luoghi esiste un ampio divario fra i desideri dei giovani e la loro capacità di prendere decisioni a lungo
termine.
4. Rapporto con la tecnologia
Quando ci riferiamo alla tecnologia, è necessario comprendere il duplice aspetto del suo utilizzo. Se da un lato i
progressi tecnologici hanno migliorato sensibilmente le nostre vite, è anche necessario farne uso in maniera
prudente. Come in tutte le cose, un utilizzo sconsiderato può avere delle conseguenze negative. Mentre per
qualcuno la tecnologia ha arricchito le nostre relazioni, per tanti altri ha preso la forma di una dipendenza,
diventando un sostituto della relazione umana e persino di Dio. Nonostante questo, la tecnologia è ormai parte
integrante della vita dei giovani, e come tale deve essere compresa. Paradossalmente in alcuni paesi la
tecnologia, internet in particolare, è accessibile gratuitamente, mentre il sostentamento quotidiano e i servizi di
base sono insufficienti.
L’impatto dei social media nelle vite dei giovani non può essere sottovalutato. I social media sono una parte
rilevante dell’identità dei giovani e del loro modo di vivere. Mai come prima, gli ambienti digitali hanno il potere
senza precedenti di unire persone geograficamente distanti. Lo scambio di informazioni, ideali, valori e interessi
comuni è oggi più possibile di ieri. L’accesso a strumenti di formazione online ha aperto opportunità educative
per i giovani che vivono in aree remote e ha reso l’accesso alla conoscenza a portata di click.
Tuttavia, l’altra faccia della tecnologia si mostra nello svilupparsi di certi vizi. Questo pericolo si manifesta in
forme come l’isolamento, la pigrizia, la desolazione, la noia. È evidente che i giovani di tutto il mondo stiano
consumando in maniera ossessiva i prodotti multimediali. Sebbene viviamo in un mondo iperconnesso, la
comunicazione tra i giovani rimane limitata a gruppi tra loro simili. Mancano spazi e opportunità per
sperimentare la diversità. La cultura dei mass-media esercita ancora molta influenza sulle vite e sugli ideali dei
giovani. L’avvento dei social media ha sollevato nuove sfide riguardo l’ampiezza della sfera di influenza che i
social media hanno sui giovani.
Spesso i giovani tendono ad avere diversi comportamenti negli ambienti online e in quelli offline. È necessario
offrire formazione ai giovani su come vivere le loro vite digitali. Le relazioni online possono diventare disumane.
Gli spazi digitali ci rendono ciechi alla fragilità dell’altro e ci impediscono l’introspezione. Problemi come la
pornografia pervertono la percezione che il giovane ha della propria sessualità. La tecnologia usata in questo
modo crea una ingannevole realtà parallela che ignora la dignità umana.
Altri rischi includono: la perdita di identità collegata a una rappresentazione errata della persona, una
costruzione virtuale della personalità e la perdita di una presenza sociale radicata nella realtà. Inoltre, i rischi a
lungo termine includono: la perdita di memoria, di cultura e di creatività dinanzi all’immediatezza dell’accesso
all’informazione e alla perdita di concentrazione legata alla frammentazione. Poi, esiste una cultura dominante
dell’apparenza.
La conversazione sulla tecnologia non si limita a internet. Nel campo della bioetica, la tecnologia pone nuove
sfide e nuovi rischi riguardo alla salvaguardia della vita umana in ogni sua fase. L’avvento dell’intelligenza
artificiale e di nuove tecnologie come la robotica e l’automazione pongono rischi alle opportunità d’impiego per le
comunità di lavoratori. La tecnologia può essere nociva alla dignità umana se non usata con consapevolezza e
prudenza: la dignità umana deve sempre guidarne l’utilizzo.
Offriamo qui due proposte concrete riguardo alla tecnologia. In primis, la Chiesa, impegnandosi in un dialogo
costante con i giovani, dovrebbe approfondire la sua comprensione della tecnologia così da poter aiutarci nel
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ponderare il suo utilizzo. Inoltre la Chiesa dovrebbe considerare la tecnologia - in particolare internet - come un
terreno fertile per la Nuova Evangelizzazione. I risultati di queste riflessioni dovrebbero essere formalizzati
attraverso un documento ufficiale della Chiesa. In secondo luogo, la Chiesa dovrebbe rivolgere la sua attenzione
alla piaga della pornografia, includendo gli abusi in rete sui minori, il cyberbullismo e il conto salato che essi
presentano alla nostra umanità.
5. La ricerca del senso dell’esistenza
Molti giovani non sanno rispondere alla domanda “qual è il senso della tua vita?”. Non sempre riescono a
collegare la vita con il senso del trascendente. Tanti giovani, avendo perso fiducia nelle istituzioni, non si
riconoscono più nelle religioni tradizionali e non si definirebbero come “religiosi”. Tuttavia, i giovani sono aperti
alla spiritualità.
In molti lamentano quanto poco i loro coetanei cerchino le risposte al significato della vita in un contesto di fede
e chiesa. In molti luoghi del mondo, i giovani, danno significato alle loro vite attraverso il loro lavoro e i successi
personali. La difficoltà nel trovare stabilità in questi ambiti produce insicurezza e ansia. Molti sono costretti a
emigrare per trovare un contesto che gli permetta di lavorare. Altri, invece, abbandonano famiglia e cultura a
causa dell’instabilità economica.
Infine, altri hanno sottolineato che, sebbene i giovani riescano ad interrogarsi sul senso dell’esistenza, questo
non sempre implica che siano pronti a dedicarsi in maniera decisiva a Gesù e alla Chiesa. Oggi la religione non
è più vista come il mezzo principale attraverso il quale un giovane si incammina verso la ricerca di senso, in
quanto spesso ci si rivolge a tendenze e ideologie moderne. Gli scandali attribuiti alla Chiesa – sia quelli reali,
che quelli solo percepiti come tali - condizionano la fiducia dei giovani nella Chiesa e nelle istituzioni tradizionali
che essa rappresenta.
La Chiesa può rivestire un ruolo vitale nell’assicurare che questi giovani non siano esclusi, bensì che si sentano
accettati. Questo trova la sua realizzazione anche quando cerchiamo di promuovere la dignità delle donne, sia
nella Chiesa che nel più ampio contesto sociale. Oggi un problema diffuso nella società legato è la mancanza di
parità fra uomo e donna. Ciò è vero anche nella Chiesa. Ci sono dei grandi esempi di donne che hanno svolto il
loro servizio in comunità religiose consacrate e rivestendo ruoli di responsabilità nel laicato. D’altro canto, per
alcune giovani donne questi esempi non sono sempre visibili. Una domanda chiave emerge da queste
riflessioni: quali sono i luoghi nei quali le donne sono in grado di prosperare all’interno della Chiesa e della
società?
La Chiesa può affrontare questi problemi con un vero confronto e uno sguardo aperto alle diverse idee ed
esperienze.
C’è spesso grande disaccordo tra i giovani, sia nella Chiesa che nel mondo, riguardo a quegli insegnamenti che
oggi sono particolarmente dibattuti. Tra questi troviamo: contraccezione, aborto, omosessualità, convivenza,
matrimonio e anche come viene percepito il sacerdozio nelle diverse realtà della Chiesa. Ciò che è importante
notare è che, indipendentemente dal loro livello di comprensione degli insegnamenti della Chiesa, troviamo
ancora disaccordo e un dibattito aperto tra i giovani su queste questioni problematiche. Di conseguenza
vorrebbero che la Chiesa cambiasse i suoi insegnamenti o, perlomeno, che fornisca una migliore esplicazione e
formazione su queste questioni. Nonostante questo dibattito interno, i giovani cattolici cui convinzioni sono in
contrasto con l’insegnamento ufficiale desiderano comunque essere parte della Chiesa. D’altra parte, molti
giovani cattolici accettano questi insegnamenti e trovano in essi una fonte di gioia. Desiderano che la Chiesa
non solo si tenga ben salda ai suoi insegnamenti, sebbene impopolari, ma li proclami anche con maggiore
profondità.
Nel mondo la relazione con il sacro è una questione complessa. La cristianità è spesso vista come qualcosa che
appartiene al passato, e il suo valore o la sua rilevanza per le nostre vite non sono più compresi. Allo stesso
tempo, in alcune comunità si da priorità al sacro in quanto la vita quotidiana è strutturata intorno alla religione. In
alcuni contesti asiatici il senso dell’esistenza può essere associato a filosofie orientali.
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In ultima istanza, molti di noi desiderano fortemente conoscere Gesù, ma spesso faticano a comprendere che
Lui solo è la fonte di una vera scoperta di sé, poiché è nella relazione con Lui che la persona giunge, in ultima
istanza, a scoprire se stessa. Di conseguenza, sembra che i giovani chiedano testimoni autentici: uomini e
donne in grado di esprimere con passione la loro fede e la loro relazione con Gesù, e nello stesso tempo di
incoraggiare altri ad avvicinarsi, incontrare e innamorarsi a loro volta di Gesù.
PARTE II
Fede e vocazione, discernimento e accompagnamento
Èuna gioia e una responsabilità sacra accompagnare i giovani nel loro viaggio di fede e discernimento. I giovani
sono più ricettivi di fronte ad una “narrativa della vita” che ad un astratto sermone teologico; essi sono
consapevoli e attenti, impegnandosi attivamente nel mondo e nella Chiesa. Per questo è importante
comprendere come i giovani percepiscono la fede, la vocazione e le sfide che si presentano nel discernimento.
6. I giovani e Gesù
Il rapporto che i giovani hanno con Gesù è tanto vario quanto il numero dei giovani nel mondo. Molti di loro
vedono Gesù come loro Salvatore e Figlio di Dio. Inoltre, spesso i giovani trovano la vicinanza a Gesù attraverso
Sua madre, Maria. Altri, invece, possono non avere tale relazione con Gesù, ma lo vedono comunque come un
riferimento morale e una buona persona. Molti giovani percepiscono Gesù come un personaggio storico,
appartenente ad un’epoca ed ad una cultura passate, il quale non è rilevante per le loro vite. Altri, invece,
percepiscono Gesù lontano dalla loro esperienza umana, distanza che per loro è perpetrata dalla Chiesa.
Inoltre, le false immagini che alcuni giovani hanno di Gesù spesso li allontanano da Lui. Ideali erronei di cristiani
modello appaiono fuori portata, così come i precetti dati dalla Chiesa. A causa di questo, il Cristianesimo è
percepito da alcuni come uno standard irraggiungibile.
Un modo per sanare questa confusione che i giovani hanno riguardo a Gesù comporta un ritorno alle Scritture,
in modo da poter approfondire la loro conoscenza della persona di Cristo, la Sua vita, e la Sua umanità. I giovani
hanno bisogno di incontrare la missione di Cristo, e non ciò che a loro può sembrare una aspettativa morale
irraggiungibile. In ogni caso, si sentono insicuri su come fare tutto ciò. L’incontro con Gesù deve essere
promosso nei giovani, verso i quali la Chiesa deve rivolgersi.
7. La Fede e la Chiesa
Per molti giovani, la fede è diventata qualcosa inerente la sfera privata piuttosto che un evento comunitario, e le
esperienze negative che alcuni di questi hanno avuto con la Chiesa hanno certamente contribuito a questa
percezione. Molti giovani si relazionano con Dio ad un livello meramente personale, affermando di essere
“spirituali ma non religiosi”, oppure concentrandosi solamente su una relazione personale con Gesù Cristo.
Alcuni giovani pensano che la Chiesa abbia sviluppato una cultura dove si presta attenzione al coinvolgimento
nella sua compagine istituzionale, piuttosto che sulla persona di Cristo. Altri, invece, ritengono che le guide
religiose siano disconnesse e preoccupate della dimensione amministrativa più che della creazione di comunità,
e addirittura altri considerano la Chiesa come un’entità irrilevante. Sembra quasi che questa si dimentichi che la
Chiesa sono le persone e non la struttura. Ci sono giovani invece che sperimentano una Chiesa vicina, come
nel caso di Africa, America Latina e Asia, così come in diversi movimenti di scala mondiale. Persino giovani che
non vivono il Vangelo sentono un legame con la Chiesa. Questo senso di appartenenza e la famiglia
sostengono i giovani nel loro cammino. Senza questo legame e punto di riferimento comunitario rischiano di
trovarsi soli di fronte alle loro sfide. D’altro canto, ci sono molti giovani che non percepiscono il bisogno di essere
parte della Chiesa e che trovano senso per la loro esistenza al di fuori di essa.
Purtroppo, in alcune parti del mondo, i giovani stanno lasciando la Chiesa in grande numero. Capire i motivi di
questo fenomeno è cruciale per poter andare avanti. I giovani che non hanno legami con la Chiesa, o che si
sono allontanati da essa, lo fanno perché’ hanno sperimentato indifferenza, giudizio e rifiuto. È possibile
partecipare ad una messa e andar via senza aver sperimentato alcun senso di comunità o di famiglia in quanto
Corpo di Cristo. I cristiani professano un Dio vivente, ma nonostante questo, troviamo celebrazioni e comunità
che appaiono morte. I giovani sono attirati dalla gioia, che dovrebbe essere un segno distintivo della nostra fede.
Desiderano vedere una Chiesa che sia testimone vivente di ciò che insegna, e mostri l’autenticità della strada
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verso la santità, comprendendo l’ammissione degli errori commessi e avendo l’umiltà di chiedere perdono. I
giovani si aspettano che le guide della Chiesa – consacrati, religiosi e laici – ne siano un forte esempio. Sapere
che i modelli di fede sono sia autentici che vulnerabili fa sentire anche i giovani liberi di esserlo. Non si vuole qui
negare la sacralità del loro ministero, ma fare in modo che i giovani possano essere ispirati da loro in questo
cammino verso la santità.
Spesso, i giovani hanno difficoltà nel trovare uno spazio nella Chiesa in cui possano partecipare attivamente ed
avere delle responsabilità. I giovani, dalle loro esperienze, percepiscono una Chiesa che li considera troppo
piccoli e inesperti per prendere decisioni, e che si aspetta solo errori da loro. Occorre avere fiducia nel fatto che i
giovani possano guidare ed essere protagonisti del loro cammino spirituale. Non si tratta solo di imitare i più
saggi, ma di assumere veramente la responsabilità della propria missione, e di viverla seriamente. I movimenti e
le nuove comunità nella Chiesa hanno sviluppato vie feconde non solo per l’evangelizzazione dei giovani, ma
anche per legittimarli nell’essere i principali ambasciatori della fede per i loro coetanei.
Un’altra percezione comune di molti giovani è la mancanza di chiarezza sul ruolo delle donne nella Chiesa. Se
già da una parte è difficile per i giovani sentire un senso di appartenenza e leadership nella Chiesa, lo è ancora
di più per le giovani donne. Per questo, sarebbe d’aiuto se la Chiesa non solo affermasse il ruolo della donna,
ma che anche aiutasse i giovani a esplorarlo e a comprenderlo sempre più chiaramente.
8. Il senso vocazionale della Vita
Occorre trovare una semplice e chiara comprensione del significato di vocazione, che sia in grado di dare risalto
al senso della chiamata, della missione, del desiderio e dell’aspirazione a perseguirla. Un significato capace di
renderla un concetto con il quale i giovani possano relazionarsi in questo momento della loro vita. Il termine
“vocazione” è stato a volte presentato come un concetto intellettualistico, percepito da molti come fuori portata. I
giovani riescono a capire il senso di dare un significato alla vita e di essere al mondo per un motivo, ma molti
non sanno come collegare questo senso alla vocazione intesa come dono e chiamata di Dio.
Il termine “vocazione” è quindi diventato, negli ambienti ecclesiastici, sinonimo della chiamata al presbiterato e
alla vita religiosa. Se da una parte queste sono sante vocazioni degne di esser celebrate, è d’altro canto
importante per i giovani sapere che la loro vocazione viene dalla dignità intrinseca della vita stessa e che
ciascuno ha la responsabilità di discernere chi è chiamato ad essere e cosa è chiamato a fare da Dio. C’è una
pienezza propria in che va risaltata in ogni vocazione affinché i giovani possano aprire i loro cuori a questa
possibilità.
I giovani appartenenti alle diverse tradizioni religiose includono nel termine vocazione la vita, l’amore, le
aspirazioni, la ricerca del proprio posto nel mondo e il modo per contribuire ad esso, insieme alle vie per poter
lasciare un segno tangibile. L’idea generale che la vocazione è una chiamata non è chiara ai giovani, e per
questo occorre una maggiore comprensione della vocazione cristiana (al presbiterato, alla vita religiosa,
all’apostolato laicale, al matrimonio e alla famiglia, etc…) e della chiamata universale alla santità.
9. Discernimento vocazionale
Discernere la propria vocazione rappresenta una sfida, specialmente alla luce dei preconcetti inerenti a questo
termine, ma i giovani la accettano comunque. Questo processo di discernimento può essere un’avventura che
accompagna il cammino della vita. Detto questo, molti giovani non sanno come coinvolgersi in questo processo
di discernimento, e questo costituisce una opportunità per la Chiesa per accompagnarli.
Sono molti i fattori in gioco che influenzano la capacità di un giovane al momento di discernere la propria
vocazione: la Chiesa, le differenze culturali, l’offerta di lavoro, il mondo digitale, le aspettative familiari, la salute
mentale e lo stato d’animo, la pressione sociale dei propri pari, gli scenari politici, la vita di preghiera e
devozioni, la Scrittura, la società, la tecnologia, etc… Trascorrere tempo in silenzio, facendo introspezione e
pregando, così come leggere la Scrittura e approfondire la conoscenza d sé, sono opportunità che pochi giovani
in realtà sfruttano. Occorre una migliore introduzione a queste pratiche. Coinvolgersi con gruppi di preghiera,
movimenti e comunità costruite su interessi comuni può inoltre aiutare i giovani nel loro discernimento.
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Riconosciamo in particolar modo l’eccezionale sfida che le giovani donne devono affrontare al momento di
discernere la loro vocazione e il loro spazio nella Chiesa. Così come il “sì” di Maria alla chiamata di Dio è stato
fondamentale nell’esperienza cristiana, occorre dare alle donne di oggi spazi in cui possano dire “sì” alla loro
vocazione. Caldeggiamo la Chiesa ad approfondire la comprensione del ruolo della donna e valorizzando le
giovani donne, siano esse laiche o consacrate, nello spirito dell’amore che la Chiesa ha per Maria, madre di
Gesù.
10. Giovani e accompagnamento
I giovani cercano compagni di cammino per attorniarsi da uomini e donne fedeli che comunichino la verità
lasciandoli esprimere la loro concezione della fede e della vocazione. Tali persone non devono essere modelli di
fede da emulare, ma testimoni vivi, in grado di evangelizzare attraverso le loro vite. Molti possono essere gli
esempi all’altezza di queste aspettative: possono essere volti familiari del focolare domestico, colleghi nella
comunità locale, o martiri che testimoniano la loro fede dando la vita.
Queste guide dovrebbero possedere alcune qualità: essere un cristiano fedele impegnato nella Chiesa e nel
mondo; una continua ricerca verso la santità; non giudicare, bensì prendersi cura; ascoltare attivamente i
bisogni dei giovani; rispondere con gentilezza; avere consapevolezza di se’; saper riconoscere i propri limiti;
conoscere le gioie e i dolori della vita spirituale.
Una qualità di primaria importanza è il saper riconoscersi umani e capaci di compiere errori: non perfetti, ma
peccatori perdonati. Accade spesso che le guide vengano messe su un piedistallo, e se cadono questo ha un
impatto devastante nella capacità dei giovani di impegnarsi nella Chiesa.
Le guide non dovrebbero condurre i giovani ad essere dei seguaci passivi, ma a camminare insieme con loro,
lasciandoli essere partecipanti attivi di questo viaggio. Essi dovrebbero rispettare la libertà del processo di
discernimento di un giovane, fornendo gli strumenti necessari per compiere adeguatamente questo processo.
Una guida dovrebbe credere con tutto se stesso nella capacità che un giovane ha nel partecipare alla vita della
Chiesa. Una guida dovrebbe coltivare i semi della fede nei giovani, senza alcuna aspettativa di vedere i frutti del
lavoro che viene dallo Spirito Santo. Questo ruolo non dovrebbe esser circoscritto ai presbiteri e ai religiosi, ma
anche il laicato dovrebbe esser legittimato a ricoprirlo. Tutte queste guide dovrebbero poter beneficiare di una
buona formazione permanente.
PARTE III
L’azione educativa e pastorale della Chiesa
11. Stile di Chiesa
I giovani di oggi bramano una chiesa autentica. Con questo vogliamo esprimere, in particolar modo alla
gerarchia ecclesiastica, la nostra richiesta per una comunità trasparente, accogliente, onesta, invitante,
comunicativa, accessibile, gioiosa e interattiva.
Una Chiesa credibile è proprio quella che non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Per questo, la Chiesa dovrebbe
esser solerte e sincera nell’ammettere i propri errori passati e presenti, presentandosi come formata da persone
capaci di sbagli e incomprensioni.
Tra questi errori, occorre menzionare i vari casi di abusi sessuali e una cattiva amministrazione delle ricchezze e
del potere. La Chiesa dovrebbe continuare nel rafforzare la sua politica di tolleranza zero all’interno delle proprie
istituzioni, e così riconoscendosi umile e umana potrà aumentare la propria credibilità e la capacità di entrare in
empatia con tutti i giovani del mondo. Tale atteggiamento da parte della Chiesa costituirebbe già una grande
differenza rispetto a quelle istituzioni e autorità verso le quali i giovani di oggi, nella maggior parte dei casi, già
non nutrono alcuna fiducia.
La Chiesa attira ancor più l’attenzione dei giovani attraverso il suo radicarsi in Gesù Cristo. Cristo, infatti, è
quella Verità che rende la Chiesa diversa da qualsiasi altro gruppo secolare nel quale essi potrebbero
identificarsi. Per questo motivo, chiediamo alla Chiesa di continuare a comunicare la Verità sotto la guida dello
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Spirito Santo.
Desideriamo, inoltre, che la Chiesa sia in grado di comunicare questo messaggio attraverso i moderni mezzi di
comunicazione e di espressione. I giovani hanno molti interrogativi, ma non per questo chiedono risposte
annacquate o preconfezionate. Noi, giovani della Chiesa, chiediamo alle nostre guide di parlare con una
terminologia concreta su argomenti scomodi, come l’omosessualità e il dibattito sul gender, riguardo i quali i
giovani già liberamente discutono senza alcuna inibizione. Alcuni percepiscono la chiesa anche come
“antiscientifica”; per questo il dialogo con la comunità scientifica è altresì importante, in quanto la scienza è in
grado di illuminare la bellezza della creazione. In questo senso, la Chiesa dovrebbe anche prendersi cura delle
tematiche ambientali, in particolar modo del problema dell’inquinamento. Desideriamo anche vedere una Chiesa
solidale e protesa verso coloro che lottano nelle periferie, verso chi è perseguitato e chi è povero. Una chiesa
attraente deve essere necessariamente relazionale.
12. Giovani protagonisti
La chiesa deve coinvolgere i giovani nei processi decisionali e offrire loro ruoli di leadership. Questi devono
essere individuati in parrocchie, diocesi, a livello nazionale e internazionale, e persino a livello delle commissioni
in Vaticano. Siamo fermamente convinti di esser pronti per poter essere guide, capaci di maturare e imparare da
membri più esperti della Chiesa, siano essi religiosi o laici. Abbiamo bisogno di programmi di leadership o di
formazione, uno sviluppo continuo e qualificante di giovani guide. Alcune giovani donne percepiscono una
mancanza di figure di riferimento femminili all’interno della Chiesa, a cui anch’esse desiderano donare i loro
talenti intellettuali e professionali. Riteniamo inoltre che seminaristi e religiosi, a maggior ragione, dovrebbero
essere ancor più capaci di accompagnare i giovani che ricoprono tali ruoli di responsabilità.
Oltre a questo maggior coinvolgimento, vogliamo anche essere una presenza gioiosa e entusiasta e missionari
all’interno della Chiesa. Inoltre esprimiamo fortemente il desiderio di una voce creativa prominente. Questa
creatività trova sua naturale espressione nella musica, nella liturgia, nelle arti; purtroppo, al giorno d’oggi, questi
aspetti sono un potenziale inespresso, essendo il lato creativo della Chiesa sovente dominato dai suoi membri
più anziani.
Si aspira inoltre ad avere comunità nelle quali i giovani condividono le loro battaglie e dove possono essere
testimoni l’uno per l’altro. In molti luoghi ciò sta già accadendo attraverso iniziative laicali, ma c’è comunque
bisogno di maggior supporto, sia a livello istituzionale che economico.
I giovani della Chiesa vogliono avere uno sguardo in uscita. I giovani sono interessati alle attività politiche, civili
e umanitarie. Da cattolici, essi vogliono essere attivi nella sfera pubblica per il miglioramento della società
comune. In tutte queste iniziative, i giovani chiedono di essere accompagnati e di essere presi seriamente in
considerazione in quanto membri responsabili della Chiesa.
13. I luoghi da privilegiare
Auspichiamo che la Chiesa ci venga incontro nei diversi luoghi in cui è poco o per niente presente. In particolar
modo, il luogo in cui speriamo di essere incontrati dalla Chiesa sono le strade, dove si trovano persone di tutti i
tipi. La Chiesa dovrebbe provare a sviluppare creativamente nuove strade per andare ad incontrare le persone
esattamente là dove stanno, nei luoghi a loro consoni e dove comunemente socializzano: bar, caffetterie, parchi,
palestre, stadi, e qualsiasi altro centro di aggregazione culturale o sociale. Andrebbero presi in considerazione
anche spazi meno accessibili, quali gli ambienti militari, l’ambiente di lavoro e le aree rurali. Ma è altrettanto
importante che la luce della fede giunga in luoghi travagliati come orfanotrofi, ospedali, periferie, zone di guerra,
prigioni, comunità di recupero e quartieri a luci rosse.
Se da una parte la Chiesa viene già a incontrarci attraverso le numerose sue scuole e università sparse in tutto il
mondo, vorremmo vederla qui ancora più presente e efficace. Le risorse non sono mai sprecate se investite in
questa area, in quanto è proprio qui dove molti giovani trascorrono la maggior parte del loro tempo,
coinvolgendosi con persone provenienti da varie provenienze socio-economiche. Molti di noi sono già fedeli
membri di comunità parrocchiali o membri di varie istituzioni, associazioni e organizzazioni all’interno della
Chiesa. Supportare chi è già impegnato in questi contesti è un imperativo della comunità ecclesiale, in modo che
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costoro siano rafforzati e ispirati nella loro missione di evangelizzazione del mondo.
Allo stesso modo dei vari luoghi fisici in cui può essere incontrata, la Chiesa deve prendere in considerazione il
mondo digitale. Auspichiamo una Chiesa accessibile attraverso i social media e i vari spazi virtuali, cosi da poter
offrire una informazione più fruibile ed efficace sulla Chiesa e sui suoi insegnamenti per poter contribuire alla
formazione del giovane.
In breve, vorremo essere incontrati dove siamo — intellettualmente, emotivamente, spiritualmente, socialmente
e fisicamente.
14. Le iniziative da rafforzare
Bramiamo esperienze che possano accrescere la nostra relazione con Gesù nel mondo reale, iniziative efficaci
ci offrono un’esperienza di Dio. Per questo apprezziamo particolarmente le esperienze che ci permettono di
comprendere i Sacramenti, la preghiera e la liturgia, al fine di poter condividere e difendere la nostra fede nel
mondo. I Sacramenti hanno un forte valore per noi e perciò vogliamo sviluppare un più profondo senso di ciò
che significano nelle nostre vite. Ciò vale per la preparazione al matrimonio, per il sacramento della
riconciliazione, la preparazione al battesimo dei bambini, etc. A causa della mancanza di una chiara ed attraente
presentazione di ciò che i Sacramenti veramente offrono, alcuni di noi li ricevono senza tuttavia valorizzarli
adeguatamente.
Alcune iniziative feconde sono: eventi come la Giornata Mondiale della Gioventù, corsi e programmi che
forniscono risposte e formazione (specialmente per coloro che sono nuovi alla fede), pastorale sociale,
catechismo per i giovani, ritiri nei fine settimana ed esercizi spirituali, eventi di stampo carismatico, cori e gruppi
di preghiera, pellegrinaggi, iniziative sportive cristiane, gruppi giovanili parrocchiali e diocesani, gruppi di studio
della Scrittura, gruppi cristiani universitari, app riguardanti la fede, e l’immensa varietà di movimenti e
associazioni all’interno della Chiesa.
Ci piacciono gli eventi su larga scala, ma non necessariamente devono avere tutti la medesima estensione.
Anche piccoli gruppi locali dove possiamo esprimere i nostri interrogativi e condividere la fraternità cristiana
sono di primaria importanza nel conservare la fede. Questi piccoli eventi nei vari contesti sociali hanno la
capacità di colmare il divario tra gli eventi di grande scala nella Chiesa e la dimensione parrocchiale. Incontrarsi
in queste modalità è inoltre molto importante in paesi dove i cristiani sono poco accettati.
La dimensione sociale e spirituale delle iniziative della Chiesa possono completarsi l’un l’altra. Si nota inoltre un
desiderio di uscita verso il sociale e di evangelizzazione nei confronti di coloro che lottano contro la malattia e le
dipendenze, e allo stesso tempo entrando in dialogo con persone appartenenti alle diverse tradizioni religiose e
culturali e ai vari contesti socioeconomici. La Chiesa dovrebbe rafforzare iniziative volte a combattere la tratta
degli esseri umani e la migrazione forzata, così come il narcotraffico, tema urgente particolarmente in Sud
America.
15. Gli strumenti da utilizzare
La Chiesa deve adottare un linguaggio in grado di relazionarsi con gli usi e i costumi dei giovani, in modo che
tutti possano avere l’opportunità di ascoltare il messaggio del Vangelo. Siamo molto entusiasti della varietà delle
espressioni della Chiesa. Alcuni di noi vivono il “fuoco” degli odierni movimenti carismatici che sottolineano
l’azione dello Spirito Santo; altri sono invece attratti dal silenzio, la meditazione e le tradizioni liturgiche. Tutto ciò
è utile, in quanto è di aiuto per pregare in molti modi diversi. Al di fuori della Chiesa, molti giovani vivono una
spiritualità combattuta, ma la Chiesa potrebbe relazionarsi con loro attraverso strumenti adeguati.
• Multimedia — Internet offre alla Chiesa un’opportunità mai vista nell’evangelizzazione, specialmente attraverso
i social media e i contenuti multimediali online. Essendo giovani, siamo nativi digitali in grado di guidare questa
strada. È inoltre un luogo dove poter relazionarsi con chi proviene da una tradizione religiosa differente, o con
chi non ne ha una. La serie di video di Papa Francesco è un buon esempio di come internet possa esprimere un
potenziale di evangelizzazione.
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• Anni sabbatici — Periodi di tempo spesi in servizio con movimenti e associazioni caritatevoli danno ai giovani
un’esperienza di missione e uno spazio dove praticare il discernimento. Ciò può anche creare opportunità per la
Chiesa per incontrare non credenti e persone di altre tradizioni religiose nel mondo.
• Arte e bellezza — La bellezza è universalmente riconosciuta, e la Chiesa nel corso della sua storia ha saputo
evangelizzare e rendersi presente attraverso le espressioni artistiche, come la musica, le arti figurative,
l’architettura, il design, etc… I giovani rispondono con facilità e gradiscono la creatività e l’espressività.
• Adorazione, meditazione e contemplazione — apprezziamo inoltre il contrasto del silenzio che viene offerto
dalla tradizione della Chiesa attraverso l’Adorazione Eucaristica e la preghiera contemplativa. Essa fornisce uno
spazio lontano dal continuo brusio del moderno comunicare, ed è proprio lì dove possiamo incontrare Gesù. Il
silenzio è dove possiamo ascoltare la voce di Dio e discernere la sua volontà su di noi. Inoltre, sono in molti fuori
dalla Chiesa ad apprezzare la meditazione, perciò la ricca tradizione che la Chiesa ha su di essa può
rappresentare un ponte verso coloro che, pur non essendo persone di fede, si riconoscono spirituali. Questo può
essere controculturale, ma efficace.
• Testimonianza — Le singole storie delle persone che hanno fatto parte della Chiesa sono vie efficaci di
evangelizzazione, in quanto sulle esperienze personali non si può discutere. I moderni testimoni cristiani e la
testimonianza del perseguitato Medio Oriente Cristiano sono in modo particolare segni forti della pienezza di vita
che si trova nella Chiesa. Le vite dei Santi sono ancora rilevanti per noi in quanto percorsi si santità e di
pienezza.
• La sinodalità — Siamo stati entusiasmati nel vederci presi seriamente in considerazione dalla gerarchia
ecclesiastica, e sentiamo che questo dialogo è vitale un processo vitale e fecondo tra la giovane chiesa e quella
matura. Sarebbe un peccato se a questo dialogo non fosse data l’opportunità di andare avanti e crescere.
Questa cultura di apertura è estremamente salutare per noi.
All’inizio di questa Riunione pre-sinodale, in spirito di dialogo, Papa Francesco ha presentato questo versetto
della Bibbia: “Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani sogneranno, i vostri giovani avranno visioni.” (Gioele 3,1).
[00482-IT.01] [Testo originale: Inglese - Traduzione di lavoro]
Traduzione non ufficiale in lingua spagnola
SÍNODO DE LOS OBISPOS
XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
«LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL»
REUNIÓN PRE-SINODAL
ROMA, 19-24 DE MARZO 2018
DOCUMENTO
INTRODUCCIÓN
El joven de hoy se encuentra con una gran cantidad de desafíos y oportunidades internos y externos, muchos
de ellos son específicos de su ambiente, mientras otros son compartidos en todo el mundo. A la luz de esto, es
necesario que la Iglesia reflexione sobre su concepción de los jóvenes y el modo de interactuar con ellos, para
ser una guía que sea efectiva, relevante y portadora de vida.
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Este documento es una síntesis donde expresamos algunos de nuestros pensamientos y experiencias. Es
importante destacar que estas son las reflexiones de jóvenes del siglo XXI, de religiones y ambientes culturales
diversos. Con esto en mente, la Iglesia debería ver estas reflexiones, no como un análisis empírico de un
tiempo pasado, sino como una expresión de dónde estamos ahora, hacia dónde vamos, y como un indicador de
lo que ella tiene que hacer para avanzar.
Para iniciar, es importante clarificar los parámetros de este documento. No se trata de componer un tratado
teológico, ni de establecer una nueva enseñanza de la Iglesia. Más bien, es una reflexión sobre realidades
específicas, personalidades, creencias, y experiencias de jóvenes de todo el mundo. Este documento está
destinado a los Padres Sinodales, como una orientación que les ayude a comprender mejor a los jóvenes: una
hoja de ruta para el Sínodo de los Obispos sobre “Jóvenes, Fe y Discernimiento vocacional” de octubre de
2018. Es importante que estas experiencias sean vistas y entendidas de acuerdo a los distintos contextos en
que los jóvenes se encuentran.
Estas reflexiones surgen de la reunión de más de 300 jóvenes representantes de todo el mundo, convocados
en Roma del 19-25 de marzo de 2018, en la Reunión Pre-Sinodal de Jóvenes.
Este documento es un resumen de los aportes de todos los participantes, basado en el trabajo de 20 grupos
lingüísticos y en la participación de 15,000 jóvenes conectados online a través de grupos de Facebook. Este
documento es una de las fuentes, entre otras, que conformarán el Instrumentum Laboris, que contribuirá al
trabajo del Sínodo de Obispos de 2018. Esperamos que la Iglesia y otras instituciones puedan aprender de este
proceso Pre-Sinodal y escuchar la voz de los jóvenes.
Una vez aclarado lo anterior, podemos avanzar para explorar con apertura y fe dónde se encuentra el joven
hoy, dónde el joven se ve en relación con otros, y cómo nosotros como Iglesia podemos acompañarlos de la
mejor forma hacia una comprensión más profunda de ellos mismos y de su lugar en el mundo.
PARTE I
Desafíos y oportunidades de los jóvenes en el mundo actual
1. La formación de la personalidad
Los jóvenes buscan el sentido de su vida en comunidades que los apoyen, los inspiren, que sean auténticas y
abiertas: comunidades que les empoderen. Reconocemos varios lugares que nos ayudan al desarrollo de
nuestra personalidad, principalmente la familia. En muchas partes del mundo, el rol de los adultos y la
reverencia por los antepasados, son factores que contribuyen a la formación de la identidad. Sin embargo, esto
no es universal, ya que el modelo tradicional de familia está en crisis en algunas partes y esto hace sufrir a los
jóvenes. Algunos dejan atrás sus tradiciones familiares esperando ser más originales de aquello que consideran
como “estancado en el pasado” y “pasado de moda”. Por otro lado, en algunas partes del mundo, los jóvenes
buscan su propia identidad permaneciendo enraizados en sus tradiciones familiares y luchando por permanecer
fieles a la forma en que fueron criados.
La Iglesia necesita, por tanto, apoyar más a las familias y su formación. Esto es particularmente relevante en
algunos países donde no hay libertad de expresión, y donde se les impide participar en la Iglesia, teniendo que
ser formados en la fe por sus padres en el hogar.
El sentido de pertenencia es un factor significativo a la hora de formar la propia identidad. Muchos experimentan
que la exclusión social es un factor que contribuye a la pérdida de autoestima y de identidad. En el Medio
Oriente, muchos jóvenes se sienten obligados a convertirse a otras religiones para ser aceptados por sus pares
y el ambiente de una cultura dominante. Las comunidades de inmigrantes en Europa también sienten esto
agudamente, pues la presión social los empuja a dejar su propia identidad cultural y asimilar la cultura
dominante. Ésta es un área en la cual la Iglesia debe ser ejemplo y proveer espacio de sanación para nuestras
familias; al afrontar estas situaciones, la Iglesia demuestra que hay lugar para todos.
Vale la pena destacar que la identidad del joven también se forma por nuestras relaciones externas y
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pertenencia a grupos específicos, asociaciones y movimientos activos también fuera de la Iglesia. A veces, las
parroquias ya no son lugares de conexión. Reconocemos el rol de educadores y amigos, por ejemplo, líderes
de grupos juveniles que pueden llegar a ser para nosotros buenos ejemplos. Necesitamos encontrar modelos
atractivos, coherentes y auténticos. Necesitamos explicaciones racionales y críticas para los asuntos complejos.
Las respuestas simples no nos satisfacen.
Actualmente, algunos consideran la religión un asunto privado. A veces, sentimos que lo sagrado resulta lejano
de nuestra vida cotidiana. La Iglesia suele aparecer como demasiado severa y excesivamente moralista. En
otras ocasiones, en la Iglesia, es difícil superar la lógica del “siempre se ha hecho así”. Necesitamos una Iglesia
acogedora y misericordiosa, que aprecie sus raíces y patrimonio, y que ame a todos, incluso a aquellos que no
siguen los estándares. Muchos de los que buscan una vida pacífica acaban entregándose a filosofías o
experiencias alternativas.
Otros lugares clave de pertenencia son grupos como las redes sociales, los amigos y compañeros, como
también nuestro ambiente social y cotidiano. Estos son lugares en los que muchos de nosotros pasamos la
mayor parte de nuestro tiempo. A menudo, nuestras escuelas no nos enseñan a desarrollar nuestro
pensamiento crítico.
Momentos cruciales para el desarrollo de nuestra identidad son: decidir qué vamos estudiar, elegir nuestra
profesión, decidir nuestras creencias, descubrir nuestra sexualidad, y asumir compromisos decisivos para
nuestras vidas.
También nuestras experiencias con la Iglesia pueden modelar y afectar la formación de nuestra identidad y
personalidad. Los jóvenes están profundamente involucrados e interesados por temas como la sexualidad, las
adicciones, los matrimonios fracasados, las familias rotas; como también por otros temas de mayor alcance
social como el crimen organizado, el tráfico humano, la violencia, la corrupción, la explotación, el feminicidio, las
diversas formas de persecución y la degradación del medio ambiente. Todo esto es una preocupación grave
para comunidades vulnerables en todo el mundo. Tenemos miedo porque en muchos de nuestros países existe
una inestabilidad social, política y económica.
Al afrontar estos retos, necesitamos inclusión, acogida, misericordia y ternura de parte de la Iglesia como
institución y como comunidad de fe.
2. La relación con otras personas
Los jóvenes están tratando de encontrar el sentido a un mundo muy complicado y diverso. Tenemos acceso a
nuevas posibilidades para superar las diferencias y divisiones en el mundo, pero esto se está llevando a cabo
en varios niveles, dependiendo de las realidades. Muchos jóvenes están acostumbrados a ver en la diversidad
una riqueza, y encuentran una oportunidad en el mundo plural. La multiculturalidad tiene el potencial para
facilitar un ambiente que propicie el diálogo y la tolerancia. Valoramos la diversidad de ideas en nuestro mundo
globalizado, el respeto por el pensamiento ajeno y la libertad de expresión. Aun así, queremos mantener
nuestra identidad cultural y evitar la uniformidad y la cultura del descarte. No debemos temer nuestra
diversidad, sino celebrar nuestras diferencias y lo que nos hace únicos. A veces, nos sentimos excluidos por ser
cristianos en un ambiente adverso a la religión. Somos conscientes de que tenemos que encontrarnos con
nosotros mismos y con los otros para generar lazos profundos.
En algunos países, la fe cristiana es minoría, mientras que otra religión es la dominante. Los países con raíces
cristianas tienen actualmente la tendencia de rechazar gradualmente la Iglesia y la religión. Algunos jóvenes
están tratando de buscar el sentido de la fe en una sociedad cada vez más secular, donde la libertad de
conciencia y la religión están siendo atacadas. El racismo, a diferentes niveles, afecta a los jóvenes en las
diversas partes del mundo. Incluso aquí hay una oportunidad para la Iglesia de proponer otro “camino” para que
los jóvenes vivan su vida, aunque esto se debe realizar a menudo en un marco social complicado.
De este modo, a veces es difícil para los jóvenes escuchar siquiera el mensaje del Evangelio. Esto se acentúa
en aquellos lugares donde las tensiones sociales pueden llegar a ser muy comunes, a pesar de un aprecio
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general por la diversidad. Se necesita una particular atención hacia nuestros hermanos y hermanas cristianos
perseguidos en todo el mundo. Recordamos nuestras raíces cristianas en la sangre de los mártires y, mientras
rezamos para que termine todo tipo de persecución, estamos agradecidos por su testimonio de fe al mundo.
Además de eso, aún no existe un consenso unánime sobre la cuestión de la acogida de migrantes y refugiados,
ni sobre las causas de este fenómeno. Este desacuerdo se da a pesar del reconocimiento de la llamada
universal a cuidar de la dignidad de cada persona.
En un mundo globalizado e interreligioso, la Iglesia necesita, no sólo ser un modelo, sino también trabajar sobre
las directrices teológicas ya existentes, para un diálogo pacífico y constructivo con personas de otras creencias
y tradiciones.
3. Los jóvenes y el futuro
Los jóvenes sueñan con seguridad, estabilidad y plenitud. Muchos esperan una vida mejor para sus familias. En
muchos lugares del mundo, esto significa buscar seguridad física; para otros, esto se relaciona más
específicamente con encontrar un buen trabajo o un cierto estilo de vida. Un sueño común en todos los
continentes y océanos es el deseo de encontrar un lugar al cual el joven pueda sentir que pertenece.
Vislumbramos mejores oportunidades de una sociedad que es coherente y que confía en nosotros. Buscamos
ser escuchados y no meros espectadores en la sociedad sino participantes activos. Buscamos una Iglesia que
nos ayude a encontrar nuestra vocación en todos sus sentidos. Tristemente, no todos nosotros creemos que la
santidad sea algo alcanzable ni un camino a la felicidad. Necesitamos revitalizar el sentido de comunidad que
nos conduzca a un sentido de pertenencia.
Algunas situaciones concretas hacen difícil nuestra vida. Muchos jóvenes han experimentado grandes traumas
de diversas formas. Muchos sufren todavía el peso de enfermedades físicas y mentales. La Iglesia necesita
apoyarnos más y proveer vías que ayuden a nuestra salud. En algunas partes del mundo, la única forma de
asegurarse un futuro es recibiendo una educación superior o trabajando excesivamente. A pesar de que esto es
un estándar comúnmente compartido, no es siempre posible, debido a varias circunstancias en las que los
jóvenes se encuentran. Esta idea es una noción predominante que ha afectado nuestra concepción del trabajo.
No obstante esta realidad, los jóvenes desean afirmar la dignidad inherente al trabajo. A veces, terminamos
abandonando nuestros sueños. Tenemos demasiado miedo, y algunos de nosotros hemos dejado de soñar.
Esto se ve en muchas presiones socio-económicas que pueden robar el sentido de esperanza de los jóvenes.
En ocasiones, ni siquiera tenemos las oportunidades para seguir soñando.
Por esta razón, los jóvenes buscan comprometerse y afrontar la problemática de la justicia social en nuestro
tiempo. Buscamos la oportunidad de trabajar para construir un mundo mejor. En este sentido, la Doctrina Social
de la Iglesia es una herramienta particularmente informativa para los jóvenes católicos, quienes también quieren
seguir esta vocación. Queremos un mundo de paz, que armonice una ecología integral con una economía
global sustentable. Los jóvenes que viven en regiones inestables y vulnerables, desean y esperan acciones
concretas de parte de sus gobiernos y de la sociedad: poner fin a la guerra y la corrupción; afrontar el cambio
climático, la desigualdad social y la inseguridad. Lo que es importante destacar es que más allá del contexto,
todos comparten el mismo deseo innato por altos ideales: paz, amor, confianza, equidad, libertad y justicia.
Los jóvenes sueñan con una vida mejor, pero muchos se ven forzados a emigrar para encontrar una mejor
situación económica y ambiental. Buscan paz y son especialmente atraídos hacia el “mito occidental”, como lo
presentan los medios de comunicación. Los jóvenes africanos sueñan con una Iglesia local autónoma, que no
requiera de la ayuda que los lleve a la dependencia, sino una que sea capaz de dar vida a sus comunidades. A
pesar de las muchas guerras y las intermitentes propagaciones de violencia, los jóvenes mantienen la
esperanza. En muchos países occidentales, sus sueños están centrados en el desarrollo personal y la autorealización.
En muchos lugares existe una gran brecha entre los deseos de los jóvenes y su capacidad de tomar decisiones
a largo plazo.

Bollettino N. 0220 - 24.03.2018

26

4. La relación con la tecnología
Cuando nos referimos a la tecnología hay que entender la dualidad que conlleva su uso. Aunque los avances
tecnológicos modernos han mejorado bastante nuestras vidas, tenemos que ser prudentes en su uso. Como en
todas las cosas, su uso desconsiderado puede traer consecuencias negativas. Mientras que para unos, la
tecnología ha mejorado sus relaciones, para otros se ha convertido en una forma de adicción, sustituyendo la
relación humana e incluso a Dios. Ante todo, la tecnología es ahora una parte permanente de la vida de los
jóvenes y tiene que ser entendida como tal. Paradójicamente, en algunos países, la tecnología, y en particular
el internet, son accesible mientras que se carece de las necesidades y servicios más básicos.
El impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes no puede ser subestimada. Las redes sociales son
una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de los jóvenes. Los ambientes digitales tienen un gran
potencial para unir personas distantes geográficamente como nunca antes. El intercambio de información,
ideales, valores, e intereses comunes actualmente es más posible. El acceso a herramientas de aprendizaje
online ha abierto oportunidades educativas para jóvenes en zonas remotas y ha traído el mundo del
conocimiento al alcance de un clic.
La ambigüedad de la tecnología, sin embargo, se hace evidente cuando lleva a ciertos vicios. Este peligro se
manifiesta por medio del aislamiento, la pereza, la desolación y el aburrimiento. Es evidente que los jóvenes del
mundo están consumiendo obsesivamente productos virtuales. A pesar de vivir en un mundo híper-conectado,
la comunicación entre jóvenes permanece limitada a aquellos que son similares entre sí. Hay una falta de
espacios y oportunidades para el encuentro de las diferencias. La cultura de los medios de comunicación sigue
influyendo mucho en la vida e ideales de los jóvenes. La llegada de las redes sociales ha traído nuevos
desafíos dado el grado de poder que las compañías de estos nuevos medios ejercen sobre la vida de los
jóvenes.
A menudo, los jóvenes tienden a separar su comportamiento online y offline. Es necesario ofrecer a los jóvenes
formación sobre cómo vivir su vida digital. Las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios
digitales nos ciegan a la vulnerabilidad del otro y obstaculizan la reflexión personal. Problemas como la
pornografía distorsionan la percepción que el joven tiene de la sexualidad humana. La tecnología usada de esta
forma, crea una realidad paralela ilusoria que ignora la dignidad humana.
Otros riesgos incluyen: la pérdida de la identidad causada por una falsa comprensión de la persona, una
construcción virtual de la personalidad, y la pérdida de una presencia social concreta. Además, riesgos a largo
plazo incluyen: la pérdida de la memoria, de la cultura y de la creatividad ante el acceso inmediato a la
información, y una pérdida de concentración causado por la fragmentación. También, existe una cultura y
dictadura de las apariencias.
La temática de la tecnología no se limita al internet. En el campo de la bioética, la tecnología pone nuevos
desafíos y riesgos para la vida humana en todas sus etapas. La llegada de la inteligencia artificial y de las
nuevas tecnologías, como la robótica y la automatización, conllevan riesgos para las oportunidades de empleo
para las clases trabajadoras. La tecnología puede ser dañina para la dignidad humana si no es usada
conscientemente y con cuidado y si la dignidad humana no está en centro de su interés.
Ofrecemos dos propuestas concretas en lo que respecta a la tecnología. En primer lugar, al involucrar a los
jóvenes en un diálogo, la Iglesia debe profundizar en su comprensión de la tecnología para asistirnos en el
discernimiento sobre su uso. Además, la Iglesia debería ver la tecnología –particularmente el internet—como un
lugar fecundo para la Nueva Evangelización. Los resultados de esas reflexiones deberían ser formalizados en
un documento oficial de la Iglesia. En segundo lugar, la Iglesia debería expresarse sobre la crisis extendida de
la pornografía, que incluye el abuso online de niños, como también el ciber-bullying, y el daño que esto causa
en nuestra humanidad.
5. La búsqueda del sentido de la existencia
Muchos jóvenes, al ser preguntados sobre cuál es el sentido de su vida, no saben qué responder. No siempre
hacen la conexión entre vida y trascendencia. Muchos jóvenes, habiendo perdido la confianza en las

Bollettino N. 0220 - 24.03.2018

27

instituciones, se han desvinculado de la religión institucionalizada y no se ven a sí mismos como “religiosos”.
Sin embargo, los jóvenes están abiertos a lo espiritual.
Muchos también se lamentan por lo poco que los jóvenes buscan respuestas al sentido de la vida en el contexto
de la fe y la Iglesia. En muchos lugares del mundo, los jóvenes vinculan el sentido de sus vidas a su trabajo y al
éxito personal. La dificultad de encontrar estabilidad en estas áreas produce inseguridad y ansiedad. Muchos
tienen que emigrar para encontrar un buen lugar para trabajar. Otros, dada la inestabilidad económica,
abandonan familia y cultura.
Finalmente, otros notan que mientras los jóvenes se cuestionan sobre el sentido de la vida, esto no quiere decir
que estén preparados para comprometerse decisivamente con Jesús o con la Iglesia. Actualmente, la religión
ya no es vista como el principal medio a través del cual el joven busca sentido, y a menudo se dirigen hacia
otras corrientes e ideologías modernas. Los escándalos atribuidos a la Iglesia –tanto reales como
percibidos—afectan la confianza de los jóvenes en ella y en las instituciones tradicionales que representa.
La Iglesia puede jugar un rol vital asegurando que estos jóvenes no sean marginados, sino que se sientan
aceptados. Esto sucede cuando buscamos promover la dignidad de la mujer, tanto en la Iglesia como en la
sociedad. Hoy en día, existe un problema general en la sociedad en la cual la mujer aún no tiene un lugar
equitativo. Esto también es cierto en la Iglesia. Existen grandes ejemplos de mujeres que sirven en
comunidades religiosas y como laicas, en puestos de liderazgo. No obstante, para algunas mujeres jóvenes,
estos ejemplos no son siempre visibles. Una pregunta clave surge de estas reflexiones: ¿Cuáles son los lugares
en los que la mujer puede florecer en la Iglesia y en la sociedad? La Iglesia puede abordar estos problemas con
discusiones concretas y apertura de mente a diferentes ideas y experiencias.
Suele haber bastante desacuerdo entre los jóvenes, tanto dentro como fuera de la Iglesia, sobre algunas de sus
enseñanzas que hoy en día son especialmente polémicas. Ejemplos de éstas son la contracepción, el aborto, la
homosexualidad, el concubinato, el matrimonio y cómo el sacerdocio es percibido en diferentes realidades en la
Iglesia. Es importante hacer notar que, independientemente del nivel de compresión que se tenga sobre la
enseñanza de la Iglesia, sigue habiendo desacuerdo y discusión entre los jóvenes acerca de éstos temas
polémicos. Como resultado, muchos jóvenes quisieran que la Iglesia cambie su enseñanza o, al menos,
desearían tener acceso a una mejor explicación y formación en estas cuestiones. Aunque existe un debate
interno, los jóvenes católicos, cuyas convicciones están en conflicto con la enseñanza oficial de la Iglesia,
siguen deseando ser parte de la Iglesia. Muchos jóvenes católicos aceptan estas enseñanzas y encuentran en
ellas una fuente de alegría, y desean que la Iglesia no sólo se aferre a ellas en medio de la impopularidad, sino
que también las proclame y enseñe con mayor profundidad.
En todo el mundo la relación con lo sagrado es complicada. El cristianismo se suele ver como algo que
pertenece al pasado, y su valor o relevancia para nuestras vidas ya no es comprendido. Mientras tanto, en
ciertas comunidades, se le da prioridad a lo sagrado, ya que la vida cotidiana se estructura en torno a la
religión. En algunos contextos asiáticos, el sentido de la vida puede ser asociado con filosofías orientales.
Finalmente, muchos de nosotros tenemos un gran deseo de conocer a Jesús, pero muchas veces nos cuesta
darnos cuenta de que sólo Él es la fuente del verdadero descubrimiento de uno mismo, ya que es en la relación
con Él que la persona humana llega finalmente a descubrirse a sí misma. Por ello, recalcamos que los jóvenes
quieren testigos auténticos, hombres y mujeres que expresen con pasión su fe y su relación con Jesús, y al
mismo tiempo que animen a otros a acercase, encontrarse y enamorarse de Él.
PARTE II
Fe y vocación, discernimiento y acompañamiento
Es a la vez una alegría y una sagrada responsabilidad acompañar a los jóvenes en su camino de fe y
discernimiento. Los jóvenes son más receptivos a una narrativa de la vida que a un discurso teológico
abstracto; son conscientes y receptivos y también están comprometidos en estar activamente involucrados en el
mundo y en la Iglesia. Con este fin, es importante comprender cómo los jóvenes perciben su vocación, y sus
desafíos frente al discernimiento.
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6. Los jóvenes y Jesús
La relación de los jóvenes con Jesús es tan variada como el número de jóvenes en este mundo. Existen
muchos jóvenes que conocen y tienen una relación personal con Jesús como su Salvador y el Hijo de Dios.
Además, muchos jóvenes se sienten cercanos a Jesús a través de la relación con su Madre, María. Otros
puede que no tengan una relación de este tipo con Jesús, pero lo ven como un líder moral y un buen hombre.
Muchos jóvenes perciben a Jesús como una figura histórica de un cierto tiempo y cultura, que no es relevante
para sus vidas. Todavía, otros lo perciben distante de la experiencia humana, para quienes es una distancia
perpetuada por la Iglesia. Las falsas imágenes de Jesús que algunos jóvenes tienen, les lleva a no sentirse
atraídos por Él. Ideales erróneos de modelos cristianos aparecen inalcanzables para personas comunes, así
como los preceptos establecidos por la Iglesia. Por lo tanto, para algunos, el cristianismo es percibido cono un
estándar inalcanzable.
Una forma de superar la confusión que los jóvenes tienen con respecto a quién es Jesús, implica regresar a las
Escrituras para comprenderlo más profundamente en su vida y en su humanidad. Los jóvenes necesitan
encontrarse con la misión de Cristo, no con lo que pueden percibir como una expectativa moral imposible. No
obstante, se sienten inseguros sobre cómo hacerlo. Este encuentro necesita ser fomentado en los jóvenes y
abordado por la Iglesia.
7. La fe y la Iglesia
Para muchos jóvenes, la fe se ha convertido en un asunto privado en vez de comunitario, y las experiencias
negativas que algunos jóvenes han tenido con la Iglesia han contribuido a eso. Existen muchos jóvenes que se
relacionan con Dios sólo a un nivel personal, aquellos que son “espirituales pero no religiosos”, o están
enfocados sólo en una relación con Jesús. Para algunos jóvenes, la Iglesia ha desarrollado una cultura que se
enfoca fuertemente en la relación institucional entre sus miembros, y no con la persona de Cristo. Otros jóvenes
ven a los líderes religiosos desconectados y más centrados en la administración que en la construcción de la
comunidad, y todavía algunos ven irrelevante a la Iglesia. Podría parecer que la Iglesia olvida que son las
personas quienes conforman la Iglesia, y no el edificio. Otros jóvenes experimentan una Iglesia muy cercana a
ellos, en lugares como África, Asia y América Latina, así como en diferentes movimientos globales; inclusive
algunos jóvenes quienes no viven el Evangelio se sienten conectados a la Iglesia. Este sentido de pertenencia y
familia sostiene a estos jóvenes en su camino. Sin el apoyo y la pertenencia a la comunidad como punto de
referencia, los jóvenes se pueden sentir aislados frente a los desafíos. Existen muchos jóvenes que no sienten
la necesidad de formar parte de la comunidad eclesial y quienes encuentran sentido a su vida fuera de la
misma.
Desafortunadamente, existe un fenómeno en algunas áreas del mundo en las cuales un gran número de
jóvenes está dejando la Iglesia. Es crucial comprender el por qué para ir hacia adelante. Los jóvenes
desconectados o que se han alejado, lo hacen porque han experimentado la indiferencia, o se han sentido
juzgados y rechazados. Se puede asistir, participar e irse de la Misa sin experimentar un sentido de comunidad
o familia como Cuerpo de Cristo. Los cristianos profesan un Dios vivo, pero algunos asisten a Misas, o
pertenecen a comunidades, que parecen muertas. Los jóvenes son atraídos por la alegría que debería ser el
sello distintivo de nuestra fe. Los jóvenes expresan el deseo de ver una Iglesia que sea testimonio viviente de lo
que enseña, que sea testigo auténtico en el camino hacia la santidad, lo que incluye el reconocer los errores y
el pedir perdón por ellos. Los jóvenes desean líderes en la Iglesia –sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos—que sean un ejemplo evidente de esto. El saber que los modelos de fe son auténticos y vulnerables,
permite que los jóvenes, a su vez, puedan serlo con libertad. Con esto, no se quiere destruir la sacralidad
ministerial, sino que los jóvenes puedan verse inspirados por ellos en el camino hacia la santidad.
En muchas ocasiones, los jóvenes tienen dificultad para encontrar un espacio en la Iglesia en el que puedan
participar y ser protagonistas. Los jóvenes, a partir de sus experiencias, perciben una Iglesia que los considera
demasiado jóvenes e inexpertos para liderar o tomar decisiones, ya que se piensa que sólo cometen errores.
Hay una necesidad de confiar en que los jóvenes pueden ser protagonistas de su propio camino espiritual. Esto
no se refiere sólo a imitar a sus mayores, sino de asumir verdaderamente la responsabilidad de su propia
misión y de vivirla seriamente. Los movimientos y las nuevas comunidades en la Iglesia han desarrollado vías
enriquecedoras, no sólo para evangelizar a los jóvenes sino también para empoderarles, para que sean los
primeros embajadores de la fe hacia sus pares.
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Otra percepción común que muchos jóvenes poseen es la poca claridad del rol de la mujer en la Iglesia. Es
difícil para los jóvenes tener un sentido de pertenencia y liderazgo dentro de la misma, y esto se da sobre todo
en las jóvenes. Para este fin, sería provechoso para todos los jóvenes si la Iglesia no solamente aclarara el rol
de la mujer, sino que a su vez ayudara a explorarlo y entenderlo con mayor claridad.
8. El sentido vocacional de la vida
Existe la necesidad de una comprensión sencilla y clara sobre la vocación, subrayando el sentido de la llamada
y la misión, del deseo y la aspiración, lo cual lo hace un concepto más asequible para los jóvenes en esta etapa
de su vida. La “vocación” ha sido presentada algunas veces como un concepto abstracto, percibido por muchos
como algo inalcanzable. Los jóvenes comprenden el sentido general de darle significado a la vida, y el de existir
por una razón, pero muchos no saben cómo comprender la vocación como un don y llamada de Dios.
El término “vocación” se ha convertido en sinónimo de sacerdocio y de vida religiosa en la cultura de la Iglesia.
Si bien estas son llamadas sagradas que deben ser celebradas, es importante para los jóvenes saber que su
vocación es intrínseca a su propia vida, y que cada persona tiene la responsabilidad de discernir aquello que
Dios le llama a ser y a hacer. Existe una plenitud en cada vocación que debe ser subrayada, con el fin de abrir
el corazón de los jóvenes a sus posibilidades.
Los jóvenes de varias creencias ven la vocación como algo que abarca la vida, el amor, las aspiraciones, su
lugar y contribución en el mundo, y la manera de dejar una huella. El término vocación no es muy claro para
muchos jóvenes, de ahí que sea necesario una mayor comprensión de la vocación cristiana (sacerdocio, vida
religiosa, laicado, matrimonio y familia, rol en la sociedad, etc.) y el llamado universal a la santidad.
9. El discernimiento vocacional
Descubrir la propia vocación es un desafío, especialmente a la luz de las distintas interpretaciones de este
término. Sin embargo, los jóvenes desean asumir este desafío. El discernimiento de la propia vocación puede
convertirse en toda una aventura durante el viaje de la vida. Dicho esto, muchos jóvenes no saben cómo
emprender procesos de discernimiento; ésta es una gran oportunidad para que la Iglesia les acompañe.
Muchos factores influyen en la habilidad de los jóvenes para discernir su vocación, entre los cuales se
encuentran: la Iglesia, las diferencias culturales, las exigencias del trabajo, el mundo digital, las expectativas de
la propia familia, la salud y el bienestar mental, el ruido, la presión de sus compañeros, los escenarios políticos,
la sociedad, la tecnología, etc. Muy pocos jóvenes aprovechan las oportunidades que el silencio, la
introspección, la oración, la lectura de las Escrituras, y el mayor conocimiento de uno mismo, pueden ofrecerles.
Existe la necesidad de una mejor introducción en estas prácticas. Involucrase en grupos de fe, en movimientos
y en comunidades con intereses comunes, también pueden ayudar a los jóvenes en su discernimiento.
Reconocemos particularmente los desafíos singulares que las mujeres jóvenes tienen que afrontar para poder
discernir su vocación y su lugar en la Iglesia. Así como el “sí” de María a la llamada de Dios es fundamental
para la experiencia cristiana, hoy en día, las mujeres jóvenes necesitan ese espacio para poder decir “sí” a su
vocación. Por ello, animamos a la Iglesia para que puedan profundizar en su comprensión del rol de la mujer y
valorizar las mujeres jóvenes, laicas y consagradas, con el mismo espíritu de amor que la Iglesia tiene por
María, la Madre de Jesús.
10. Los jóvenes y el acompañamiento
Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres fieles que les guíen en su caminar y que expresen la verdad,
dejando al joven la capacidad de articular la comprensión de su fe y de su vocación. Dichas personas no tienen
que ser ejemplos a imitar, sino testimonios vivos, que evangelicen con su propia vida. Son muchos los que
pueden cumplir estas expectativas; rostros familiares que están en sus hogares, colegas en la comunidad local,
o mártires que dan testimonio de su fe a través de la entrega de su vida.
Las cualidades de dicho mentor incluyen: que sea un auténtico cristiano comprometido con la Iglesia y con el
mundo; que busque constantemente la santidad; que comprenda sin juzgar; que sepa escuchar activamente las
necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza; que sea muy bondadoso, y consciente de sí

30

Bollettino N. 0220 - 24.03.2018

mismo; que reconozca sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva.
Una característica especialmente importante en un mentor, es el reconocimiento de su propia humanidad. Que
son seres humanos que cometen errores: personas imperfectas, que se reconocen pecadores perdonados.
Algunas veces, los mentores son puestos sobre un pedestal, y por ello cuando caen provocan un impacto
devastador en la capacidad de los jóvenes para involucrarse en la Iglesia.
Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien a caminar a su lado,
dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben de respetar la libertad que el joven tiene en su
proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Un mentor debe confiar
sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la Iglesia. Por ello, un
mentor debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los frutos del
trabajo del Espíritu Santo. Este papel no debería de ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida consagrada,
sino que los laicos deberían poder igualmente ejercerlo. Por último, todos estos mentores deberían beneficiarse
de una buena formación permanente.
PARTE III
La acción educativa y pastoral de la Iglesia
11. El comportamiento de la Iglesia
Los jóvenes de hoy anhelan una Iglesia que sea auténtica. Queremos expresar, especialmente a la jerarquía de
la Iglesia, que debe ser una comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible,
alegre e interactiva.
Una Iglesia creíble es aquella que no tiene miedo de mostrase vulnerable. La Iglesia debe ser sincera en admitir
sus errores presentes y pasados, que sea una Iglesia conformada por personas capaces de equivocaciones y
de incomprensiones. La Iglesia debe condenar acciones como los abusos sexuales y los malos manejos de
poder y dinero. La Iglesia debería continuar a fortalecer su posición de no-tolerancia hacia los abusos sexuales
dentro de sus instituciones; y su humildad sin duda aumentará su credibilidad frente al mundo juvenil. Si la
Iglesia actúa de esta manera, entonces se diferenciará de otras instituciones y autoridades de las cuales los
jóvenes, en su mayoría, ya desconfían.
Aún más, la Iglesia atrae la atención de los jóvenes al estar enraizada en Jesucristo. Cristo es la Verdad que
hace a la Iglesia diferente de cualquier otro grupo mundano con el que nos podemos identificar. Por lo tanto,
pedimos a la Iglesia de continuar proclamando la alegría del evangelio bajo la guía del Espíritu Santo.
Deseamos que la Iglesia difunda este su mensaje a través de medios modernos de comunicación y expresión.
Los jóvenes tienen muchas preguntas acerca de la fe, pero desean respuestas que no sean diluidas o con de
fórmulas pre-fabricadas. Nosotros, la Iglesia joven, pedimos a nuestros líderes que hablen con una terminología
concreta acerca de temas incómodos como la homosexualidad y cuestiones de género, sobre las cuales ya los
jóvenes discuten libremente sin tabú. Algunos perciben una Iglesia como anticientífica, por esto su diálogo con
la comunidad científica también es importante, ya que la ciencia puede iluminar la belleza de la creación. En
este contexto, la Iglesia también debería preocuparse por cuestiones ambientales, especialmente la
contaminación. También deseamos ver una Iglesia que es empática y en salida hacia quienes están en las
periferias, los perseguidos y los pobres. Una Iglesia atractiva es una Iglesia relacional.
12. Jóvenes protagonistas
La Iglesia debe involucrar a los jóvenes en sus procesos de toma de decisiones y ofrecerles mayores roles de
liderazgo. Estas posiciones deben darse en todos los niveles: parroquias, diócesis, a nivel nacional e
internacional, inclusive una comisión ante el Vaticano. Sentimos con grande pasión que estamos preparados
para ser protagonistas, que podemos crecer y dejarnos enseñar por los miembros de la Iglesia que son
mayores que nosotros, por religiosos, religiosas, hombre y mujeres laicos. Necesitamos programas de liderazgo
juvenil para la formación y continuo desarrollo de jóvenes líderes. Algunas mujeres jóvenes sienten que hacen
falta mayores ejemplos de liderazgo femenino dentro de la Iglesia y desean contribuir con sus dones
intelectuales y profesionales a la Iglesia. También creemos que los seminaristas, los religiosos y las religiosas
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deberían tener una mayor capacidad para acompañar a los jóvenes líderes.
Más allá de la toma de decisiones institucional, queremos ser una presencia alegre, entusiasta y misionera
dentro de la Iglesia. También expresamos nuestro fuerte deseo de ser una voz prominente y creativa. Esta
creatividad a menudo se encuentra en la música, la liturgia y las artes, pero, de momento, este es un potencial
sin explorar, estando este aspecto creativo de la Iglesia dominado por sus miembros más antiguos.
También existe el deseo de comunidades sólidas en las que los jóvenes puedan compartir sus dificultades y
testimonio entre ellos. En muchos lugares, esto ya está sucediendo a través de iniciativas de laicos,
movimientos y asociaciones, pero los jóvenes desean ser más apoyados oficial y financieramente.
La Iglesia joven también mira hacia afuera; los jóvenes tienen una pasión por la política, la vida civil y las
actividades humanitarias. Como católicos quieren actuar en la esfera pública para mejorar toda la sociedad. En
todos estos aspectos de la vida de la Iglesia los jóvenes desean ser acompañados y tomados en cuenta como
miembros plenamente responsables de la misma.
13. Lugares a privilegiar
Quisiéramos que la Iglesia salga a nuestro encuentro en aquellos lugares donde actualmente su presencia es
poca o nula. Sobre todo, el lugar en el que queremos ser encontrados por la Iglesia es en la calle, donde todas
las personas se encuentran. La Iglesia debería buscar nuevas y creativas formas de salir al encuentro de las
personas ahí donde se sienten cómodas y donde naturalmente socializan: en los bares, cafeterías, parques,
gimnasios, estadios y en todos los centros culturales y populares. También se deben tener en cuenta aquellos
espacios menos accesibles como son el mundo militar, el mundo laboral y rural. Además de estos ambientes,
necesitamos la luz de la fe en lugares más difíciles como los orfanatos, hospitales, barrios marginados, regiones
destruidas por la guerra, cárceles, centros de rehabilitación y barrios en zonas rojas.
Mientras la Iglesia ya nos encuentra a muchos de nosotros en las escuelas y universidades en todo el mundo,
quisiéramos ver una presencia más fuerte y efectiva en esos lugares. Los recursos no se desperdician cuando
se invierten en estas áreas, ya que en ellas es donde el joven emplea el mayor tiempo y donde además
comparte con personas de variados contextos socioeconómicos. Muchos de nosotros ya somos fieles miembros
de nuestras comunidades parroquiales o miembros de varias instituciones, asociaciones u organizaciones
dentro de la Iglesia. Es imperativo que aquellos que ya están comprometidos estén apoyados por la comunidad
eclesial, de tal modo que se vean fortalecidos e inspirados para evangelizar el mundo externo.
Además de los muchos lugares físicos en los que puede ser encontrado el joven, la Iglesia debe tomar en
consideración el mundo digital. Queremos ver una Iglesia a la que se pueda acceder a través de las redes
sociales y de otros espacios digitales, para ofrecer información sobre la Iglesia y su enseñanza de manera más
fácil y efectiva. Esto contribuirá a la formación del joven. En síntesis, la Iglesia debe salir a nuestro encuentro
ahí donde estamos –intelectual, emocional, espiritual, social y físicamente.
14. Iniciativas a reforzar
Anhelamos experiencias a través de las cuales podamos profundizar nuestra relación con Jesús en el mundo
real. Las iniciativas exitosas son aquellas que nos ofrecen una experiencia de Dios. Por lo tanto, respondemos
a iniciativas que nos ofrecen una comprensión de los sacramentos, la oración y la liturgia, con el fin de poder
compartir y defender nuestra fe en un mundo secular. Los sacramentos son de gran valor para nosotros, que
tenemos el deseo de desarrollar un sentido más profundo de lo que significan ellos para nuestras vidas. Esto
vale en la preparación al matrimonio, en el sacramento de la Reconciliación, la preparación para el bautismo de
los niños, entre otros. A causa de una falta de claridad y de una presentación poco atractiva de aquello que
verdaderamente ofrecen los sacramentos, algunos de nosotros los recibimos pero sin valorizarlos
adecuadamente.
Algunas iniciativas que consideramos fecundas son: eventos como la Jornada Mundial de la Juventud; cursos y
programas que ofrecen respuestas y formación, especialmente para aquellos que se inician en la fe; pastoral de
frontera, catecismos juveniles; retiros durante los fines de semana y ejercicios espirituales; eventos
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carismáticos, coros y grupos de alabanza, peregrinaciones; ligas de deporte católicas; grupos juveniles
parroquiales y diocesanos; grupos para estudiar la Biblia; grupos universitarios católicos; “apps” sobre la fe; y la
inmensa variedad de movimientos y asociaciones dentro de la Iglesia.
Nosotros respondemos a eventos bien organizados a gran escala, aunque también consideramos que no todos
los eventos tienen que ser de esa magnitud. Pequeños grupos locales donde podemos expresar nuestras
preguntas y compartir en fraterna comunión, también son indispensables para mantener nuestra fe. Estos
eventos más pequeños en varios contextos sociales pueden ayudar a hacer de puente entre los grandes
eventos eclesiales y aquellos parroquiales. El encontrarnos de esta manera es especialmente importante para
aquellos jóvenes que viven en países donde los cristianos son menos aceptados.
Los aspectos sociales y espirituales de las iniciativas de la Iglesia pueden ser complementarios entre sí.
También existe un gran deseo de salir al encuentro y evangelizar a las personas que sufren de enfermedades y
adicciones, estando al mismo tiempo en diálogo con distintos contextos religiosos, culturales y
socioeconómicos. La Iglesia debería fortalecer iniciativas que combatan el tráfico humano y la migración
forzosa, así como el narcotráfico, lo cual es especialmente importante en América Latina.
15. Los instrumentos a utilizar
La Iglesia debe adoptar un lenguaje que asuma las costumbres y las culturas de los jóvenes, de modo tal que
todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, a nosotros nos entusiasman
las diferentes expresiones de la Iglesia. Algunos de nosotros experimentamos una atracción por “el fuego” de
los movimientos contemporáneos carismáticos, que ponen en el centro al Espíritu Santo; otros nos dejamos
guiar por el silencio, la meditación y las liturgias tradicionales y reverenciales. Todo esto es positivo en la
medida en que nos ayudan a orar de distintas formas. Fuera de la Iglesia, muchos jóvenes viven una gozosa
espiritualidad, pero la Iglesia podría también incluirlos con los instrumentos adecuados.
· Multimedia – El internet ofrece a la Iglesia una oportunidad evangélica sin precedentes, especialmente con las
redes sociales y los videos online. Nacidos en la cultura digital, nosotros, como jóvenes podemos ser guías en
este camino. El mundo digital es un gran espacio para encontrar y conectarse con gente de otras religiones y
también con no creyentes. Los constantes videos del Papa son un buen ejemplo de la potencialidad del internet
para evangelizar.
· Experiencias anuales – Los años de servicios dentro de los movimientos y las obras de caridad dan a los
jóvenes una experiencia de misión y un espacio para el discernimiento. Esto también ofrece a la Iglesia la
oportunidad de encontrar personas no creyentes y de otras confesiones religiosas de todo el mundo.
· El Arte y la Belleza – la belleza es reconocida universalmente y la Iglesia tiene una historia de compromiso y
evangelización a través del arte, como por ejemplo: la música, el arte visual, la arquitectura, diseño, etc. Los
jóvenes responden con facilidad y disfrutan siendo creativos y expresivos.
· Adoración, meditación y contemplación – También apreciamos el contraste del silencio que, desde siempre, la
Iglesia ofrece a través de la Adoración Eucarística y de la oración contemplativa. Ello ofrece un espacio lejos del
constante ruido de la comunicación moderna y es ahí donde podemos encontrar a Jesús. Es en el silencio
donde podemos escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad para nosotros. Muchos, fuera de la Iglesia,
aprecian la meditación y esta rica cultura de la Iglesia puede ser un puente para aquellos que no siendo
personas de fe, se reconocen espirituales. Esto puede parecer alternativo a la cultura actual, pero resulta eficaz.
· Testimonio – Las historias personales en la Iglesia son caminos efectivos de evangelización en cuanto son
experiencias personales verdaderas que no pueden ser discutidas. Los testigos cristianos modernos, así como
la persecución de los cristianos en Medio Oriente, constituyen testimonios particularmente fuertes de la plenitud
de la vida en la Iglesia. Las vidas de los santos siguen siendo hoy relevantes para nosotros como caminos de
santidad y plenitud.
· El proceso sinodal – Nos ha sorprendido gratamente ser tomados en cuenta por la jerarquía de la Iglesia, y

33

Bollettino N. 0220 - 24.03.2018

sentimos que este diálogo entre la Iglesia joven y antigua es un proceso vital y fecundo de escucha. ¡Sería una
pena si este diálogo no tuviera la posibilidad de continuar y crecer! Esta cultura de la apertura es extremamente
saludable para nosotros.Al comienzo de este encuentro pre-sinodal y en el espíritu del diálogo, el Papa
Francisco citó en su conversación con nosotros este versículo de la Biblia: “Yo derramaré mi Espíritu sobre
cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones.”
Joel 3,1.
[00482-ES.01] [Texto original: Inglés - Traducción no oficial]
Traduzione in lingua portoghese
SÍNODO DOS BISPOS
XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
“JOVENS, A FÉ E DISCERNIMENTO VOCACIONAL”
REUNIÃO PRÉ-SINODAL
ROMA, 19-24 DE MARÇO DE 2018
DOCUMENTO
INTRODUÇÃO

Os jovens de hoje encontram uma série de desafios e oportunidades externas e internas, muitas das quais são
específicas de seus contextos individuais e algumas são comuns entre os continentes. À luz disso, é necessário
para a Igreja examinar o modo com o qual enxerga os jovens e se compromete com eles, de modo que seja um
guia eficaz, relevante e vivificante no decorrer de suas vidas.
Este documento é uma síntese para expressar alguns dos nossos pensamentos e experiências. É importante
notar que essas são algumas reflexões dos jovens do século XXI provenientes de diversas religiões e contextos
culturais. Neste sentido, a Igreja deve ver essas reflexões não como uma análise empírica de um tempo
qualquer no passado, mas como uma expressão de onde nos encontramos, para onde nos direcionamos e
como um indicador do que a Igreja deve fazer para caminhar adiante.
Éimportante, sobretudo, esclarecer os parâmetros deste documento. Não se trata de fazer um tratado teológico
nem de estabelecer um novo ensinamento por parte da Igreja. É principalmente um documento que reflete as
específicas realidades, personalidades, crenças e experiências dos jovens. Este é destinado aos padres
sinodais. É destinado a direcionar os bispos a uma maior compreensão dos jovens; um instrumento de
navegação para o próximo sínodo dos bispos sobre os “Jovens, a fé e o discernimento vocacional” em outubro
de 2018. É importante que essas experiências sejam vistas e entendidas de acordo com os vários contextos
nos quais os jovens estão inseridos.
Essas reflexões surgiram de um encontro de mais de 300 jovens representantes de todo o mundo, reunidos em
Roma de 19 a 24 de março de 2018 por ocasião da Reunião Pré-sinodal dos jovens e da participação de
15.000 jovens através dos grupos do Facebook.
Este documento é um resumo de todas as contribuições dos participantes, divididos nos 20 grupos linguísticos
e outros 6 grupos através das redes sociais. Esta será uma das fontes que contribuirá com o INSTRUMENTUM
LABORIS do Sínodo dos bispos 2018. A nossa esperança é que a Igreja e outras instituições possam aprender
com o resultado dessa reunião e escutar a voz dos jovens.
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Dito isto, podemos continuar a explorar, com disponibilidade e confiança, os contextos nos quais o jovem está
hoje, como ele se percebe em relação aos outros e como nós, como Igreja, podemos acompanhar os jovens
para uma compreensão profunda de si mesmos e do lugar que ocupam no mundo.
PARTE I
Desafios e oportunidades dos jovens no mundo de hoje.
1. A formação da personalidade
Os jovens procuram o sentido de si mesmos em comunidades que sejam de sustento, edificantes, autênticas e
acessíveis, ou seja, comunidades capazes de valorizá-los. Reconhecemos a existência de contextos que
podem ajudar no desenvolvimento da própria personalidade, entre os quais a família ocupa uma posição
privilegiada. Em muitas partes do mundo, o papel dos idosos e a reverência aos antepassados são fatores que
contribuem com a formação da nossa identidade. Porém, isso não é um dado universalmente compartilhado,
visto que os modelos da família tradicional estão em declínio em vários lugares. Isso traz sofrimento também
para os jovens. Alguns se afastam das tradições familiares, esperando serem mais originais do que aquilo que
consideram “parado no passado” ou “fora de moda”. Por outro lado, em alguns lugares do mundo, os jovens
procuram sua identidade permanecendo apegados às suas tradições familiares, esforçando-se para serem fiéis
ao modo no qual cresceram.
A Igreja, então, precisa sustentar melhor as famílias e a sua formação. Isso é significativamente importante nos
países em que não há liberdade de expressão, onde aos jovens - especialmente aos menores - não é permitido
participar da vida da Igreja; por isso devem ser formados na fé por suas próprias famílias, em seus lares.
O sentido de pertença é um fator significativo na formação da própria identidade. A exclusão social é um fator
que contribui para a perda da autoestima e da identidade, frequente em muitos jovens. No Oriente Médio,
muitos jovens se sentem obrigados a se converterem a outras religiões para serem aceitos pelos seus
coetâneos e pela cultura dominante que os circunda. Isso é sentido também em comunidades de imigrantes na
Europa, que, além disso, sofrem o peso da exclusão social e do abandono de sua identidade cultural para
assemelharem-se à cultura dominante. Este é um campo no qual a Igreja precisa projetar e fornecer espaços
de cura para nossas famílias em resposta a esses problemas, mostrando que existe espaço para todos.
Além disso, é oportuno observar que a identidade dos jovens também é formada por interações externas e pela
pertença a grupos específicos, associações e movimentos ativos até mesmo fora da Igreja. Muitas vezes, as
paróquias não são mais lugares de encontro. Reconhecemos também o papel dos educadores e amigos como
responsáveis de grupos jovens que podem se tornar bons exemplos. Precisamos encontrar modelos atraentes,
coerentes e autênticos. Precisamos de explicações racionais e críticas às questões complexas - as respostas
simplistas não são suficientes.
Para alguns, a religião passou a ser considerada uma questão privada. Ás vezes sentimos que o sagrado
parece algo separado da vida quotidiana. Muitas vezes, a Igreja parece severa demais e, geralmente,
associada a um moralismo excessivo. É frequente, na Igreja, a dificuldade de superar a lógica do “sempre foi
assim”. Precisamos de uma Igreja acolhedora e misericordiosa, que tem apreço pelas suas raízes e seus
valores, amando a todos, até mesmo aqueles que não seguem o que acreditamos ser a fé “padrão”. Muitos
daqueles que buscam uma vida pacífica terminam se dedicando a filosofias ou experiências alternativas.
Outros lugares importantes de pertença dos jovens são grupos como as redes sociais, os amigos e colegas de
classe, assim como contextos sociais e o ambiente natural. Esses são lugares que muitos de nós passamos a
maior parte do tempo. Frequentemente nossas escolas não nos educam para desenvolvermos um pensamento
crítico.
Momentos cruciais para o desenvolvimento da nossa identidade incluem: escolher nossa faculdade, nossa
profissão, decidir em que crer, descobrir nossa sexualidade e fazer escolhas definitivas na nossa vida.
Além disso, as experiências eclesiais podem tanto formar quanto influenciar a construção da nossa
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personalidade e identidade. Os jovens são profundamente interessados em assuntos como a sexualidade, as
dependências, os casamentos falidos, as famílias desestruturadas, assim como nos grandes problemas sociais
como o crime organizado, o tráfico de pessoas, a violência, a corrupção, abusos, feminicídio e toda forma de
perseguição e degradação do nosso meio ambiente. Esses elementos são de profunda preocupação nas
comunidades de todo o mundo. Temos medo porque em muitos dos nossos países encontramos instabilidade
social, política e econômica.
Para lutarmos contra esses desafios, precisamos de inclusão, acolhimento, misericórdia e cuidado por parte da
Igreja, seja como instituição que como comunidade de fé.
2. Relação com os outros
Os jovens buscam dar sentido a um mundo muito complicado e diversificado. Temos acesso a novas
oportunidades para superar as diversidades e as divisões no mundo, mas isso acontece em níveis e realidades
diferentes. Muitos jovens são acostumados a ver a diversidade como uma riqueza e consideram um mundo
pluralista como uma oportunidade. O multiculturalismo tem o potencial de favorecer um ambiente de diálogo e
tolerância. Valorizamos a diversidade de ideias em um mundo globalizado, o respeito pela maneira de pensar
do outro e a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, queremos também preservar nossa identidade cultural
e evitar a uniformidade e a cultura do descarte. Não devemos temer nossas diversidades, mas valorizar nossas
diferenças e tudo aquilo que nos faz únicos. Às vezes, nos sentimos excluídos por sermos cristãos em
ambientes sociais que são contra a religião. Temos consciência que precisamos de encontros entre nós e com
outros para poder construir laços profundos.
Em alguns países a fé cristã é minoria, enquanto outra religião é dominante. Os países com raízes cristãs têm
uma tendência, hoje em dia, a rejeitar gradualmente a Igreja e a religião. Alguns jovens tentam dar um sentido à
fé em uma sociedade cada vez mais secularizada, onde a liberdade de consciência e religião está sendo
atacada. O racismo, em diferentes modos, é presente nos jovens de diversas partes do mundo. Existe ainda
uma oportunidade para a Igreja de propor aos jovens um outro “modo” de viver, mas isso deve ser feito em
meio aos contextos sociais muitas vezes complicados.
Dessa forma, é frequentemente difícil para os jovens escutar a mensagem do Evangelho. Isso é ainda mais
acentuado em lugares onde infelizmente, mesmo existindo um geral apreço pela diversidade, as tensões
sociais fazem parte da realidade. Uma atenção particular deve ser dada aos nossos irmãos e irmãs cristãos que
são perseguidos. Recordamos que nossas raízes cristãs são banhadas no sangue dos mártires e, enquanto
rezamos pelo fim de todo tipo de perseguição, somos agradecidos por seus testemunhos de fé em todo o
mundo. Ainda não existe um consenso unânime em relação à questão dos imigrantes e dos refugiados e muito
menos sobre as problemáticas que causam este fenômeno - tudo isso somado ao reconhecimento do dever
universal de tutelar a dignidade de cada pessoa humana.
Em um mundo globalizado e inter-religioso, a Igreja precisa não somente de um modelo mas também de uma
elaboração sobre as linhas teológicas já existentes para um pacífico e construtivo diálogo com pessoas de
outras crenças e tradições.
3. Os jovens e o futuro
Os jovens sonham com segurança, estabilidade e plenitude. Muitos esperam uma vida melhor para suas
famílias. Em muitas partes do mundo, isso significa buscar a segurança pessoal; para outros especificamente
quer dizer encontrar um bom trabalho e um certo estilo de vida. Identificar um lugar de pertença é um sonho
comum que ultrapassa continentes e oceanos.
Aspiramos melhores oportunidades em uma sociedade que seja coerente e que confie em nós. Buscamos ser
escutados, participando ativamente, e não somente espectadores na sociedade. Procuramos uma Igreja que
nos ajude a encontrar nossa vocação, em todos os seus significados. Além disso, infelizmente, nem todos
acreditamos que a santidade seja algo possível de se alcançar e que seja um caminho para a felicidade.
Precisamos revitalizar o sentido de comunidade que nos conduza a um verdadeiro sentido de pertença.
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Algumas preocupações práticas tornam nossa vida difícil. Muito jovens experimentaram grandes traumas em
vários modos. Muitos ainda sofrem sob o peso de desestabilidades mentais ou deficiências físicas. A Igreja
precisa sustentar melhor e prover recursos idôneos para nos assistir em nosso percurso de cura. Em algumas
partes do mundo, a única via para se ter um futuro seguro é receber uma instrução universitária ou trabalhar
excessivamente. Se, por um lado esse é um padrão comumente aprovado, por outro é importante dizer que
nem sempre é possível executá-lo por uma série de circunstâncias nas quais os jovens se encontram. Essa
ideia prevalece e tem mudado nosso modo de ver o trabalho. Mesmo diante desta realidade, os jovens afirmam
que existe uma dignidade intrínseca ao trabalho. Às vezes, acabamos renunciando aos nossos sonhos. Temos
muito medo e alguns de nós pararam de sonhar. Isso se percebe nas muitas pressões socioeconômicas que
ameaçam a esperança dos jovens. Acontece então que não temos nem mesmo mais a capacidade de continuar
sonhando.
Por esta razão os jovens se comprometem com os problemas de injustiças sociais do nosso tempo. Buscamos
a oportunidade de trabalhar e construir um mundo melhor. Com este propósito, a doutrina social da Igreja
Católica é, de modo particular, instrumento privilegiado de informação para os jovens católicos que se
identificam com essa vocação. Queremos um mundo de paz, com uma ecologia integral unida à uma economia
global sustentável. Para os jovens que vivem em regiões instáveis e vulneráveis, existe a esperança e uma
expectativa de ações concretas da parte dos governos e da sociedade: acabar com os conflitos, com a
corrupção; ter atenção às mudanças climáticas, às desigualdades sociais e à segurança. É importante saber
que, independentemente do contexto, todos compartilham a mesma aspiração inata por ideais nobres: paz,
amor, confiança, igualdade, liberdade e justiça.
Os jovens sonham com uma vida melhor, mas muitos são obrigados a migrar para encontrar uma melhor
situação econômica e ambiental. Desejam a paz e são, em particular modo, atraídos pelo “mito do Ocidente”,
assim como é representado pela mídia. Os jovens africanos sonham com uma Igreja local autônoma, que não
alimente a dependência, mas que seja uma contribuição viva para suas comunidades. Mesmo com tantos
conflitos e ondas de violência, os jovens permanecem cheios de esperança. Em muitos países ocidentais, seus
sonhos têm como base o desenvolvimento pessoal e a realização de si.
Em muitos lugares existe uma grande discrepância entre os desejos dos jovens e a sua capacidade de tomar
decisões a longo prazo.
4. Relação com a tecnologia
Quando nos referimos à tecnologia, é necessário entender o duplo aspecto do seu uso. Se, por um lado, os
progressos tecnológicos melhoraram sensivelmente a nossa vida, é igualmente necessário usá-la de maneira
prudente. Como em todas as coisas, um uso desregrado pode trazer consequências negativas. Enquanto para
alguns a tecnologia tem enriquecido nossas relações, para muitos outros têm gerado uma forma de
dependência, tomando o lugar das relações humanas e até mesmo da relação com Deus. Mesmo assim, a
tecnologia é considerada parte integrante da vida dos jovens e deve ser entendida como tal. Paradoxalmente,
em alguns países, a tecnologia, em particular a Internet, é gratuitamente acessível, enquanto os serviços de
necessidades básicas são insuficientes.
O impacto das mídias sociais na vida dos jovens não pode ser desvalorizado. As mídias sociais são parte
integrante da identidade dos jovens e do seu modo de viver. Como nunca, os ambientes digitais têm o poder
sem precedentes de unir pessoas geograficamente distantes. A troca de informações, ideais, valores e
interesses comuns é hoje muito mais possível. O acesso a instrumentos de formação online trouxe novas
oportunidades educativas para os jovens que vivem em áreas remotas e fez do conhecimento do mundo algo
mais acessível, até mesmo com um só click.
Todavia, a tecnologia tem mostrado uma outra face, aquela de certos vícios. Este perigo se manifesta de
diversas formas como isolamento, preguiça, desolação e tédio. É evidente que os jovens de todo o mundo
estejam consumindo excessivamente produtos eletrônicos. Embora vivamos em um mundo hiperconectado, a
comunicação entre os jovens permanece limitada a grupos de pessoas que pensam como eles. Faltam espaços
e oportunidades para que sejam feitas experiências com a diversidade. A cultura destes meios de comunicação
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em massa tem muita influência na vida e nos ideais dos jovens. O advento das redes sociais trouxe novos
desafios em relação à enorme influência que essas mesmas redes têm sobre os jovens.
Frequentemente os jovens tendem a se comportarem nos ambientes online diferente de como se comportam
nos ambientes offline. É necessário oferecer uma formação aos jovens de como ter uma vida digital sadia. As
relações online podem se tornar desumanas. Os espaços digitais nos deixam cegos para a fragilidade do outro
e impedem um olhar profundo. Problemas como a pornografia distorcem a percepção que o jovem tem da sua
própria sexualidade. A tecnologia usada deste modo cria uma realidade paralela ilusória, que ignora a dignidade
humana.
Outros riscos incluem: a perda de identidade relacionada a uma representação errada da pessoa, uma
construção virtual da personalidade e a perda de uma presença social embasada na realidade. Além disso, os
riscos a longo prazo incluem: perda de memória, de cultura e de criatividade diante do acesso imediato à
informação e a perda de concentração ligada à fragmentação. Além do mais, existe uma cultura ditatorial da
aparência.
Falar da tecnologia não se limita a internet. No campo da bioética, a tecnologia traz novos desafios e novos
riscos em relação à proteção da vida humana em cada fase. O advento da inteligência artificial e das novas
tecnologias como a robótica e a automação coloca em risco muitos trabalhadores, reduzindo as oportunidades
de empregos. A tecnologia pode ser nociva à dignidade humana se não é usada com conhecimento e
prudência: a dignidade humana deve sempre guiar o uso da mesma.
Oferecemos aqui duas propostas concretas no que toca à tecnologia. Primeiramente, a Igreja, comprometendose com um diálogo constante com os jovens, deveria aprofundar sua compreensão da tecnologia de modo a
poder nos ajudar a ponderar o seu uso. Além disso, a Igreja deveria considerar a tecnologia - em particular a
Internet - como um terreno fértil para a Nova Evangelização. Os resultados dessa reflexão deveriam ser
formalizados através de um documento oficial da Igreja. Em segundo lugar, a Igreja deveria voltar sua atenção
para o mal da pornografia, incluindo os abusos de menores na rede, o cyberbullismo e os prejuízos que isso
traz para a humanidade.
5. A busca de sentido de vida
Muitos jovens não sabem responder à pergunta: “qual o sentido da sua vida?”. Nem sempre conseguem coligar
a vida a um sentido transcendental. Vários jovens, perdendo a confiança nas instituições, não se reconhecem
mais nas religiões tradicionais e não se definem mais como “religiosos”. Porém, os jovens são abertos à
espiritualidade.
Vários lamentam-se que poucos são seus coetâneos que buscam as respostas do sentido de vida em um
contexto de fé e de Igreja. Em diversos lugares do mundo, os jovens dão significados às suas vidas através de
seus trabalhos e sucessos pessoais. A dificuldade em encontrar estabilidade nesses âmbitos produz
insegurança e ansiedade. Muitos são obrigados a migrar em busca de um contexto que lhes permita trabalhar.
Outros ainda abandonam suas famílias e cultura devido à instabilidade econômica.
Além disso, outros evidenciam que, embora os jovens se interroguem sobre o sentido de sua existência, isso
nem sempre significa que estejam prontos a se dedicarem em maneira decisiva a Jesus ou à Igreja. Hoje a
religião não é mais vista como o principal meio através do qual os jovens buscam sentido: dirigem-se,
frequentemente, a tendências e ideologias modernas. Os escândalos atribuídos à Igreja - tanto os reais, quanto
aqueles percebidos como tais - afetam a confiança dos jovens na Igreja e nas instituições tradicionais por ela
representadas.
A Igreja pode ter um papel vital na certificação de que esses jovens não sejam excluídos, mas que se sintam
aceitos. Isso acontece também quando buscamos promover a dignidade das mulheres, tanto na Igreja quanto
nos contextos sociais mais amplos. Hoje a falta de igualdade entre homens e mulheres é um problema difuso
na sociedade. Isso acontece também na Igreja. Existem grandes exemplos de mulheres que realizam um
serviço em comunidades religiosas, consagradas, tendo papel de grande responsabilidade na vida dos leigos.
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No entanto, para algumas jovens esses exemplos não são sempre visíveis. Uma pergunta-chave surge destas
reflexões: “quais os lugares em que as mulheres podem prosperar dentro da Igreja e da sociedade?”.
A Igreja pode lidar com esses problemas com um olhar aberto às diversas ideias e experiências.
Geralmente existe uma grande divergência entre os jovens, tanto na Igreja quanto no mundo, em relação aos
ensinamentos que são particularmente controversos atualmente. Entre estes encontramos: contracepção,
aborto, homossexualidade, convivência, matrimônio e também como o sacerdócio é entendido nas diversas
realidades da Igreja. É importante notar que, independentemente do nível de compreensão dos jovens dos
ensinamentos da Igreja, ainda existem divergências e um debate aberto entre os próprios jovens sobre essas
problemáticas. Consequentemente, muitos gostariam que a Igreja mudasse seus ensinamentos ou, ao menos,
que forneça melhores explicações e formação sobre essas questões. Mesmo com este debate interno, os
jovens católicos com convicções em contraste com os ensinamentos da Igreja desejam, de toda forma, fazer
parte da Igreja. Por sua vez, muitos jovens católicos aceitam estes ensinamentos e encontram neles uma fonte
de alegria. Desejam que a Igreja não somente mantenha firme seus ensinamentos, mesmo se impopulares,
mas os proclame com ainda mais profundidade.
No mundo, a relação com o sagrado é uma questão complexa. O cristianismo é visto, muitas vezes, como algo
que pertence ao passado, e o seu valor ou relevância para nossas vidas não são mais compreendidos. Ao
mesmo tempo, em algumas comunidades observa-se uma prioridade ao sagrado enquanto a vida cotidiana é
estruturada em torno à religião. Em alguns contextos asiáticos, o sentido de vida pode ser associado a filosofias
orientais.
Por fim, muitos de nós desejamos fortemente conhecer Jesus, mas geralmente temos dificuldade de
compreender que somente Ele é a fonte de uma verdadeira descoberta de si, pois é na relação com Ele que a
pessoa descobre si mesma. Consequentemente, evidenciamos que os jovens pedem testemunhos autênticos:
homens e mulheres capazes de expressar com paixão sua fé e relação com Jesus, e ao mesmo tempo, de
encorajar outros também a se aproximarem, se encontrarem e se apaixonarem por Jesus.
PARTE II
Fé e vocação, discernimento e acompanhamento
Éuma alegria e uma responsabilidade sagrada acompanhar os jovens em sua trajetória de fé e discernimento.
Os jovens são mais receptivos diante de “uma narrativa de vida” que diante de um abstrato sermão teológico;
eles são conscientes e atentos, empenhando-se ativamente no mundo e na Igreja. Por isso, é importante
compreender como os jovens percebem a fé, a vocação e os desafios que se apresentam no discernimento.
6. Os jovens e Jesus
O relacionamento que muitos jovens têm com Jesus é tão variado quanto o número de jovens no mundo.
Muitos deles veem Jesus como seu Salvador e Filho de Deus. Ainda, muitas vezes, os jovens encontram a
proximidade de Jesus através da Sua Mãe, Maria. Outros, ao contrário, podem não ter tal relação com Jesus,
mas o veem mesmo assim como um referencial moral e uma boa pessoa. Muitos jovens percebem Jesus como
um personagem histórico, pertencente a uma época e a uma cultura passadas, e por isso, não relevante para
as suas vidas. Outros, ainda, percebem Jesus distante de sua experiência humana, distância que para eles é
perpetrada pela Igreja. Além disso, as falsas imagens que alguns jovens têm de Jesus muitas vezes os afastam
dele. Ideais errôneos de modelos cristãos parecem como algo fora de alcance, assim como os preceitos dados
pela Igreja. Por causa disso, o Cristianismo é percebido por alguns como um padrão inalcançável.
Um modo de superar a confusão que os jovens têm a respeito de Jesus compreende um retorno às Escrituras,
de modo a poder aprofundar o conhecimento da pessoa de Cristo, da Sua vida, e da Sua humanidade. Os
jovens têm a necessidade de encontrar a missão de Jesus, e não aquilo que a eles pode parecer uma
expectativa moral inalcançável. Em todo caso, se sentem inseguros sobre como fazer tudo isso. O encontro
com Jesus deve ser promovido entre os jovens e a Igreja deve se dirigir a eles.
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7. A Fé e a Igreja
Para muitos jovens, a fé se tornou algo inerente mais à esfera privada do que a um evento comunitário, e as
experiências negativas que alguns destes tiveram com a Igreja certamente contribuíram para esta percepção.
Muitos jovens se relacionam com Deus em um nível meramente pessoal, afirmando serem “espirituais, mas não
religiosos”, ou mesmo concentrando-se somente em uma relação pessoal com Jesus Cristo. Alguns jovens
pensam que a Igreja desenvolveu uma cultura na qual se presta mais atenção às instituições do que à pessoa
de Cristo. Outros, por sua vez, consideram que os líderes religiosos são distantes, mais preocupados com a
dimensão administrativa do que com a criação de uma comunidade; ainda mais, alguns veem a Igreja como
uma entidade irrelevante. Como se a Igreja se esquecesse que é constituída por pessoas e não por estruturas.
Existem jovens que, ao contrário, experimentam uma Igreja próxima, como no caso da África, da América
Latina e da Ásia, assim como em diversos movimentos de escala mundial. Mesmo jovens que não vivem o
Evangelho sentem uma ligação com a Igreja. Este sentido de pertença e família sustenta os jovens em seu
caminho. Sem esta ligação e ponto de referência comunitário, correm o risco de se encontrarem sós diante de
seus desafios. Por outro lado, existem muitos jovens que não percebem a necessidade de serem parte da
Igreja e que encontram sentido para sua existência fora dela.
Infelizmente, em algumas partes do mundo, os jovens estão deixando a Igreja em grande número. Entender os
motivos deste fenômeno é crucial para poder continuar em frente. Os jovens que não têm ligação com a Igreja,
ou que estão distantes dela, o fazem porque experimentaram indiferença, julgamento e rejeição. É possível
participar de uma missa e sair sem ter experimentado nenhum sentido de comunidade ou de família enquanto
Corpo de Cristo. Os cristãos professam um Deus vivo, mas não obstante a isso, encontramos celebrações e
comunidades que parecem mortas. Os jovens são atraídos pela alegria, que deveria ser um sinal distintivo da
nossa fé. Desejam ver uma Igreja que seja testemunha viva daquilo que ensina, e que mostre a autenticidade
do caminho em direção à santidade, compreendendo a admissão dos erros cometidos e tendo a humildade de
pedir perdão. Os jovens esperam que as lideranças da Igreja - consagrados, religiosos e leigos - sejam o mais
forte exemplo disso. Saber que os modelos de fé são autênticos, mas também vulneráveis, faz os jovens se
sentirem livres para também eles o serem. Não se deseja aqui negar a sacralidade de seus ministérios, mas
exercê-los de modo que os jovens possam ser inspirados por eles no caminho para a santidade.
Muitas vezes os jovens têm dificuldade de encontrar um espaço na Igreja no qual possam participar ativamente
e ter responsabilidades. Os jovens, a partir de suas experiências, percebem uma Igreja que os considera
demasiado jovens e pouco experientes para tomar decisões, e que deles se espera somente erros. Deve existir
confiança no fato de que os jovens podem guiar e ser também protagonistas de seu caminho espiritual. Não se
trata somente de imitar os mais sábios, mas de assumir verdadeiramente a responsabilidade da própria missão
e de vivê-la seriamente. Os movimentos e as novas comunidades na Igreja têm desenvolvido caminhos
fecundos não só para a evangelização dos jovens, mas também para legitimá-los a ser os principais
embaixadores da fé para os seus coetâneos.
Uma outra percepção de muitos jovens é a falta de clareza acerca do papel das mulheres na Igreja. Se, já de
uma parte, é difícil para os jovens terem um sentido de pertença e liderança na Igreja, isso é ainda mais difícil
para as mulheres jovens. Por isso, seria de grande ajuda se a Igreja não só afirmasse o papel da mulher, mas
que também ajudasse os jovens a explorá-lo e a compreendê-lo sempre mais claramente.
8. O sentido vocacional da vida
É preciso encontrar uma simples e clara compreensão do significado de vocação, que seja capaz de dar
destaque ao sentido do chamado, da missão, do desejo e da aspiração em persegui-la. Um significado capaz
de torná-la um conceito com o qual os jovens possam relacionar-se neste momento de suas vidas. O termo
“vocação” foi por vezes apresentado como um conceito meramente intelectual, entendido por muitos como fora
de alcance. Os jovens conseguem entender o sentido de dar um significado à vida e de existir no mundo por
uma razão, mas muitos não sabem ligar este sentido à vocação entendida como dom e chamado de Deus.
O termo “vocação” se torna então, nos ambientes eclesiásticos, sinônimo do chamado ao sacerdócio e à vida
religiosa. Se, de um lado, estas são santas vocações e dignas de serem celebradas, por outro é importante que
os jovens saibam que sua vocação vem da dignidade intrínseca da própria vida e que cada um tem a
responsabilidade de discernir ‘quem’ é chamado a ser e ‘o quê’ é chamado por Deus a fazer. Existe uma
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plenitude própria que é evidenciada em cada vocação para que os jovens possam abrir os seus corações a esta
possibilidade.
Os jovens pertencentes às diversas tradições religiosas incluem no termo vocação: a vida, o amor, as
aspirações, a busca do próprio lugar no mundo e o modo para contribuir com este, juntamente com as vias para
poder deixar um sinal tangível. A ideia geral de que a vocação é um chamado não é clara aos jovens, e por isso
é necessária uma maior compreensão da vocação cristã (ao sacerdócio, à vida religiosa, ao apostolado laical,
ao matrimônio e à família, etc.) e do chamado universal à santidade.
9. Discernimento vocacional
Discernir a própria vocação representa um desafio, especialmente à luz dos equívocos inerentes a este termo,
porém os jovens o aceitam mesmo assim. Este processo de discernimento pode ser uma aventura que
acompanha o caminho da vida. Dito isto, muitos jovens não sabem envolver-se neste processo de
discernimento, e isto constitui uma oportunidade para que a Igreja os acompanhe.
São muitos os fatores que influenciam a capacidade de um jovem no momento de discernir a própria vocação: a
Igreja, as diferenças culturais, as exigências do trabalho, o mundo digital, as expectativas da família, a saúde
mental e o estado de ânimo, ruídos, a pressão dos outros jovens, os cenários políticos, a sociedade, a
tecnologia, etc… Passar tempos em silêncio, em introspecção e rezando, assim como lendo a Escritura e
aprofundando o conhecimento de si, são oportunidades que poucos jovens de fato desfrutam. É necessária
uma melhor introdução a estas práticas. Envolver-se com grupos de oração, movimentos e comunidades
construídas sob o interesse comum pode também ajudar os jovens em seu discernimento.
Reconhecemos de modo particular o excepcional desafio que as jovens moças devem enfrentar no momento
de discernir a sua vocação e seu espaço na Igreja. Assim como o “sim” de Maria ao chamado de Deus é
fundamental na experiência cristã, é necessário dar às mulheres de hoje espaços nos quais possam dizer “sim”
à sua vocação. Encorajamos a Igreja a aprofundar a compreensão do papel da mulher e valorizar as jovens,
sejam essas leigas ou consagradas, no mesmo espírito de amor que a Igreja tem por Maria, mãe de Jesus.
10. Jovens e acompanhamento
Os jovens buscam companheiros de caminho, buscam estar em torno de homens e mulheres fiéis que
comuniquem a verdade, ao mesmo tempo deixando-os exprimir a sua consciência de fé e de vocação. Tais
pessoas não devem ser modelos de fé irrepreensíveis, mas testemunhos vivos, capazes de evangelizar através
de suas vidas. São muitos os que podem ser exemplos à altura desta expectativa: podem ser rostos familiares
no próprio lar, colegas da comunidade local, ou mártires que testemunham a sua fé doando suas vidas.
Estes guias devem possuir algumas qualidades: ser um cristão fiel e engajado na Igreja e no mundo; buscar
constantemente a santidade, não julgar, mas cuidar; escutar ativamente as necessidades dos jovens e
responder com gentileza; ser profundamente amoroso e ter consciência de si, saber reconhecer os próprios
limites, conhecer a alegria e as dores da vida espiritual.
Uma qualidade de importância primária para os educadores é saber reconhecer-se humano e capaz de
compreender os erros: não ser perfeito, mas um pecador perdoado. Acontece muitas vezes que os guias e
lideranças são colocados em um pedestal, e sua eventual ‘queda’ pode causar um impacto devastador na
capacidade dos jovens de se engajarem na Igreja.
As lideranças não devem conduzir os jovens a ser seguidores passivos, mas caminhar junto deles, deixando-os
serem participantes ativos desta viagem. Devem respeitar a liberdade do processo de discernimento de um
jovem, fornecendo os instrumentos necessários para o cumprimento adequado deste processo. Um
acompanhador deve acreditar de todo o coração na capacidade que um jovem tem de participar da vida da
Igreja. Um guia deve cultivar a semente da fé nos jovens, sem nenhuma expectativa de ver os frutos do
trabalho, pois este é feito pelo Espírito Santo. Este papel não pode ser restrito aos sacerdotes e religiosos, mas
também os leigos deveriam ser legitimados a desenvolvê-lo. Todos estes guias e acompanhadores deveriam
poder ser beneficiados por uma boa formação permanente.
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11. O estilo da Igreja
Hoje os jovens procuram uma Igreja autêntica. Queremos dizer, especialmente para a hierarquia da Igreja que
ela deve ser transparente, acolhedora, honesta, convidativa, comunicativa, acessível, alegre e interativa com a
comunidade.
Uma Igreja crível é aquela que não tem medo de ser vista como vulnerável. A Igreja deveria ser sincera em
admitir os erros passados e presentes e se apresentar como uma Igreja feita de pessoas capazes de erros e
incompreensões. A Igreja deveria condenar atos como abusos sexuais e o mau uso do poder e da riqueza. A
Igreja deveria continuar a reforçar sua posição em não tolerar o abuso sexual dentro das suas instituições, e
assim, reconhecendo-se mais humilde e humana aumentaria, sem dúvida, sua credibilidade entre os jovens do
mundo. Se a Igreja agir deste modo, ela se distinguirá das demais instituições e autoridades que, em grande
parte, despertam a desconfiança dos jovens.
No mais, a Igreja atrai a atenção dos jovens na medida em que está enraizada em Jesus Cristo. Cristo é a
Verdade que faz a Igreja ser diferente de qualquer outro grupo secular com o qual poderíamos nos identificar.
Portanto, pedimos que a Igreja continue a proclamar a Alegria do Evangelho guiada pelo Espírito Santo.
Nós desejamos que a Igreja difunda essa mensagem através dos meios modernos de comunicação e
expressão. Os jovens têm muitos questionamentos sobre a fé, mas desejam respostas que não sejam aguadas
ou que utilizem formulações pré-fabricadas. Nós, a Igreja jovem, pedimos que os nossos líderes falem em
termos práticos sobre assuntos controversos como homossexualidade e questões de gênero, dos quais os
jovens já conversam livremente sem tabus. Alguns percebem a Igreja como anticientífica, por isso o seu diálogo
com a comunidade científica também é importante, já que a ciência ilumina a beleza da criação. Neste contexto,
a Igreja deveria também cuidar de questões ambientais, especialmente a poluição. Nós também queremos uma
Igreja empática que alcança os que estão às margens, os perseguidos e os pobres. Uma Igreja atrativa é uma
Igreja relacional.
12) Jovens Protagonistas
A Igreja deve envolver jovens em seus processos de tomadas de decisão e oferecer-lhes mais funções de
liderança. Essas funções devem ser na paróquia, diocese, a nível nacional e internacional, e até em comissões
do Vaticano. Nós sentimos fortemente que estamos prontos para sermos líderes, amadurecermos e
aprendermos com os membros mais experientes da Igreja, religiosos ou leigos. Nós precisamos de programas
de liderança e formação para o desenvolvimento contínuo de lideranças jovens.
Algumas jovens sentem falta de referências femininas dentro da Igreja, com quem também elas desejam
contribuir com seus talentos intelectuais e profissionais. Nós também acreditamos que os seminaristas e
religiosos deveriam ter uma maior capacidade para acompanhar os jovens.
Além deste maior envolvimento institucional, queremos também ser uma presença alegre, entusiasmada e
missionária dentro da Igreja. Nós também expressamos fortemente o desejo de participar como uma voz
criativa proeminente. Essa criatividade é frequentemente encontrada na música, liturgia e artes, mas até o
momento, esse é um potencial inexplorado, visto que a parte criativa da Igreja vem sendo dominada pelos
membros mais velhos.
Existe também o desejo por comunidades fortes, nas quais os jovens partilhem suas lutas e testemunhos uns
com os outros. Em muitos lugares, isso já acontece por iniciativas de leigos, movimentos e associações, mas
estas têm necessidade de receber maior suporte, oficial e financeiramente.
Os jovens da Igreja querem ter também um olhar para fora. Eles têm paixão por atividades políticas, civis e
humanitárias. Eles querem agir como católicos na esfera pública para o aperfeiçoamento da sociedade como
um todo. Em todas estas dimensões da vida da Igreja, os jovens desejam ser acompanhados e levados à sério,
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como membros responsáveis da Comunidade eclesial.
13. Lugares preferenciais
Nós gostaríamos que a Igreja nos encontrasse em lugares onde ela atualmente tem pouca ou nenhuma
presença.
Particularmente, desejamos que a Igreja nos encontre nas ruas, onde se encontram pessoas de todos os tipos.
A Igreja deve buscar formas novas e criativas de encontrar as pessoas exatamente onde elas vivem, em
lugares onde socializam naturalmente: bares, cafés, parques, academias, estádios e outros centros culturais
populares. Outros lugares menos acessíveis também deveriam ser considerados, como os ambientes militares,
os locais de trabalho e as áreas rurais. De igual modo, nós precisamos da luz da fé em lugares mais
desafiantes como orfanatos, hospitais, bairros marginalizados, regiões devastadas pela guerra, prisões, centros
de reabilitação e zonas de prostituição.
Enquanto a Igreja já nos encontra em escolas e universidades, queremos ver sua presença nestes lugares de
maneira mais consistente e eficaz. Os recursos não são desperdiçados quando investidos nessas áreas pois
são estes os lugares onde muitos jovens passam grande parte do seu tempo e frequentemente se envolvem
com pessoas de várias classes sociais. Muitos já são membros de comunidades paroquiais ou de várias
instituições, associações e organizações dentro da Igreja. É indispensável que aqueles que já estão engajados
sejam apoiados pela comunidade eclesial para que sejam fortalecidos e inspirados em sua missão de
evangelização no mundo.
Assim como podemos ser encontrados em muitos lugares físicos, o mundo digital tem de ser levado em conta
pela Igreja. Nós desejamos uma Igreja que seja acessível por meio das mídias sociais assim como outros
espaços digitais, para mais facil e efetivamente disponibilizar informações da Igreja, seus ensinamentos, e para
favorecer a formação dos jovens.
Em resumo, queremos ser encontrados onde estamos – intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente,
socialmente e fisicamente.
14. Iniciativas a serem reforçadas
Nós esperamos por experiências que possam aprofundar nossa relação com Jesus no mundo real. Iniciativas
bem-sucedidas oferecem-nos uma experiência com Deus. Portanto, concordamos com iniciativas que nos dão
um entendimento dos Sacramentos, oração e liturgia, para que possamos partilhar e defender a nossa fé no
mundo secularizado.
Os Sacramentos são de grande valor para nós e desejamos conhecer os seus mais profundos significados nas
nossas vidas. Isso vale para a preparação para o Matrimônio, o Sacramento da Reconciliação, o Batismo de
crianças e assim por diante. Por causa da falta de uma apresentação clara e atrativa daquilo que os
sacramentos verdadeiramente oferecem, alguns de nós os recebemos sem valorizá-los adequadamente.
Algumas iniciativas frutuosas são: eventos como a Jornada Mundial da Juventude, cursos e programas de
formação, em especial aos que são novos na fé; pastorais sociais, catecismo para jovens, retiros de finais de
semana e exercícios espirituais, eventos carismáticos, coros e grupos de oração, peregrinações, iniciativas
esportivas cristãs, grupos paroquiais ou diocesanos, grupos de estudo bíblico, grupos universitários cristãos,
diferentes aplicativos de fé e a imensa variedade de movimentos e associações dentro da Igreja.
Nós gostamos de eventos grandes e bem organizados, mas não significa que todos os eventos precisam ser de
grande porte. Pequenos grupos locais onde podemos expressar dúvidas e partilhar uma convivência cristã
também são primordiais para mantermos a fé. Esses pequenos eventos, nos vários contextos sociais,
preenchem a lacuna entre os grandes eventos da Igreja e a paróquia. Reunir-se dessa forma é especialmente
importante nos países onde os cristãos são menos aceitos.
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Os aspectos sociais e espirituais das iniciativas da Igreja podem ser complementares uns aos outros. Existe
também um desejo de um alcance social e de evangelização das pessoas que lutam contra doenças e vícios,
assim como o envolvimento em um diálogo com pessoas de diferentes religiões e contextos culturais e
socioeconômicos. A Igreja deve reforçar as iniciativas que combatem o tráfico humano e migrações forçadas,
assim como o narcotráfico que é especialmente importante na América Latina.
15. Instrumentos a serem usados
A Igreja deve adotar uma linguagem que a torne capaz de se relacionar com os costumes e culturas dos jovens,
de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Somos
apaixonados pelas diferentes expressões da Igreja. Alguns têm um forte entusiasmo pelo “fogo” dos
movimentos Carismáticos contemporâneos, que focam na ação do Espírito Santo; outros são atraídos pelo
silêncio, meditação e tradições litúrgicas. Todas essas coisas são boas pois nos ajudam a rezar de formas
diferentes. Fora da Igreja, muitos jovens vivem uma espiritualidade difícil, mas a Igreja poderia ajudá-los com os
instrumentos adequados.
• Multimídia – A internet oferece à Igreja uma oportunidade de evangelização sem precedentes, especialmente
por meio das mídias sociais e dos conteúdos de vídeo online. Como jovens, somos nativos no meio digital e por
isso podemos guiar a Igreja neste caminho. Também é um lugar fantástico de encontro e relação com pessoas
de outra fé ou sem fé alguma. As séries de vídeos do Papa Francisco são um bom exemplo do potencial de
evangelização da internet.
• Experiências de um Ano (Ano Sabático) – Anos de serviço dentro dos movimentos e obras de caridade dão
aos jovens a experiência de missão e espaço para o discernimento. Também criam a oportunidade para a
Igreja encontrar os não- crentes e pessoas de uma outra fé.
• A Beleza e as Artes – A beleza é universalmente reconhecida e a Igreja tem um belo histórico de evangelizar
por meio das artes, como a música, artes visuais, arquitetura, design etc. Os jovens respondem a isto com
facilidade e gostam de ser criativos e expressivos.
• Adoração, Meditação e Contemplação – Nós também apreciamos o contraste do silêncio oferecido pela
tradição da Igreja, na Adoração Eucarística e na oração contemplativa. Isto nos afasta dos barulhos constantes
da comunicação moderna e assim podemos nos encontrar com Jesus. O silêncio é onde podemos ouvir a voz
de Deus e discernir a Sua Vontade para nós. Muitos, mesmo fora da Igreja, também apreciam a meditação, e
isto pode ser uma ponte para aqueles que, mesmo não tendo fé, se reconhecem como pessoas espirituais.
Pode ser contra-cultural, mas é eficaz.
• Testemunho – As histórias pessoais de quem fez parte da Igreja são meios eficazes de evangelizar já que
experiências pessoais não podem ser contraditas. Testemunhos de cristãos modernos e aqueles perseguidos
no Oriente Médio são particularmente fortes sinais da vida plena que se encontra na Igreja. As histórias dos
santos são muito relevantes para nós, pois são caminhos rumo à santidade e à plenitude.
• O processo Sinodal – Ficamos entusiasmados por termos sido levados a sério pela hierarquia da Igreja e
sentimos que este diálogo entre os jovens e a Igreja madura é um processo vital e frutuoso. Seria uma pena se
a este diálogo não fosse dada a oportunidade de continuar crescendo! Esta cultura de abertura é extremamente
saudável para nós.
Ao início deste encontro Pré-Sinodal, e neste espírito de diálogo, o Papa Francisco propôs o seguinte trecho
bíblico: “Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E, então, todos os vossos
filhos e filhas falarão como profetas: Os anciãos receberão em sonho suas mensagens e os jovens terão
visões” (Joel 3,1).
[00482-PO.01] [Texto original: Inglês - Tradução não oficial]
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