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épocas), que, na verdade, não favorecem escolhas definitivas 
no âmbito familiar. Mas o receio e a recusa dessas escolhas 
têm raízes mais profundas.
A propósito do casamento como escolha definitiva, que 
parece atrair cada vez menos jovens, diz o Papa na exortação 
apostólica Amoris Laetitia (n.ºs 131 e 132): «… o matrimónio 
supera qualquer moda passageira e persiste. A sua essência 
está radicada na própria natureza da pessoa humana e do 
seu caráter social. Implica uma série de obrigações; mas 
estas brotam do próprio amor, um amor tão decidido e gene-
roso que é capaz de arriscar o futuro. Semelhante opção pelo 
matrimónio expressa a decisão real e efetiva de transformar 
dois caminhos num só, aconteça o que acontecer e contra 
todo e qualquer desafio. (…) Este “sim” significa dizer ao 
outro que poderá sempre confiar, não será abandonado, se 
perder atrativo, se tiver dificuldades ou se se apresentarem 
novas possibilidades de prazer ou de interesses egoístas».
E escolha definitiva é também a das várias formas de especial 
consagração, que respondem ao “Deixa tudo e segue-Me” 
do Evangelho. Pode assustar a escassez destas vocações em 
muitos países, especialmente no Ocidente. Mas Deus, que sus-
citou tantas destas vocações no passado, com tantos frutos, 
não deixará de o fazer no futuro.
A propósito, parecem-me de sublinhar as palavras do cardeal 
Lorenzo Baldisseri, secretário do Sínodo dos Bispos, a um 
congresso sobre a pastoral da vida consagrada: «Não basta 
que nós próprios nos convençamos de que o Evangelho, e em 
especial a pessoa de Jesus Cristo, é o único caminho válido 
para atingir a verdadeira alegria e felicidade, o único capaz 
de responder verdadeiramente às expectativas, aos desejos, 
às esperanças inscritas no coração da pessoa. (…) É neces-
sário que este caminho de felicidade se torne “atraente”, 
fascinante. Se é verdade que só a beleza salvará o mundo e, 
portanto, só a beleza é capaz de dar sentido e salvar a vida 
de cada pessoa, é necessário que os jovens possam dizer: “É 
verdadeiramente belo viver assim, isto é, seguir este caminho 
que me é proposto. E esta beleza é para mim”». •

T
alvez o acontecimento mais marcante do ano de 2018, 
na vida da Igreja Católica, seja a reunião da assembleia 
do Sínodo dos Bispos, que decorrerá em outubro, sobre 

o tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. A 
propósito desta reunião, a presidente do Movimento dos 
Focolares, Maria Voce (Emmaus), no final de uma entrevista 
que deu à revista italiana Famiglia Cristiana, à pergunta 
“2018 será o ano dos jovens?”, respondeu: «Sim, e nós, adul-
tos, devemos escutá-los».
Escutar os jovens – é o desejo explícito do Papa Francisco 
nesta fase de preparação da assembleia do Sínodo dos Bispos. 
E quer que todos os jovens sejam escutados, os católicos e 
os não católicos. Todos foram convidados a responder a um 
questionário com esse objetivo.
Sobre a importância do diálogo entre as gerações, afirmou 
o Papa num discurso a um congresso sobre a Europa, que 
decorreu em outubro: «A partir dos anos sessenta do século 
passado existe um conflito geracional sem precedentes. Ao 
transmitir às novas gerações os ideais que fizeram grande 
a Europa, podemos dizer hiperbolicamente que à tradição se 
preferiu a traição. À rejeição daquilo que provinha dos pais, 
seguiu-se assim o tempo de uma esterilidade dramática. Não 
só porque na Europa se fazem poucos filhos – o nosso inverno 
demográfico – e demasiados deles foram privados do direito 
de nascer, mas também porque nos descobrimos incapazes de 
legar aos jovens os instrumentos materiais e culturais para 
enfrentar o futuro. A Europa vive uma espécie de  falta de 
memória. Voltar a ser comunidade solidária significa redes-
cobrir o valor do próprio passado, para enriquecer o próprio 
presente e comunicar à posteridade um porvir de esperança».
É certamente oportuno falar dos jovens e do discernimento 
vocacional nos tempos de hoje. São tempos marcados pela 
incerteza e pela precariedade, que não convidam a escolhas 
definitivas (como são as de resposta a uma vocação) e que 
já foram caraterizados como os de uma sociedade “líquida” 
(«hoje é assim, amanhã se verá»). A precariedade nota-se nos 
vínculos laborais dos jovens (em contraste com os de outras 
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