
 

Vitória-ES, 25 de outubro de 2020. 

 

 

 

À juventude da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, 

 

Queridos Jovens, diante deste tempo de pandemia, nós como igreja particular de Vitória, 

queremos acolher a cada um de vocês e assim como o Cristo, queremos ouvir e caminhar junto 

com cada expressão juvenil presente em nossa arquidiocese.  

Seguindo os ensinamentos de nosso Santo Padre o Papa Francisco em sua Exortação 

apostólica pós-sinodal Christus Vivit queremos dar a cada um de vocês a oportunidade de criarem 

raízes na igreja, de serem jovens comprometidos e agentes de uma igreja que se deixa renovar. 

  Neste ano, onde tantas vidas foram perdidas, nós jovens somos convidados a refletir sobre 

a Vida da Juventude, que é o maior dom de Deus. Dessa forma, sabendo que somos o agora de 

Deus, precisamos deixar que Ele, que também é jovem, renove em nós a esperança que nos foi 

roubada, nestes momentos de grandes desafios em que estamos vivendo. 

 Com isso, seguiremos os ensinamentos do Papa Francisco, que nos diz "que o mundo e a 

Igreja precisam de “jovens corajosos, que não se intimidam em frente às dificuldades, que 

enfrentam as provações” e que mantêm os seus olhos e corações “abertos à realidade”.''  

Assim, convidamos vocês, jovens, a não se paralisar diante do atual cenário a qual o mundo 

está inserido. Não paralisem a sua fé, a sua coragem. Seguindo os ensinamentos do próprio Cristo 

no evangelho “não tenham medo”, não tenham medo de serem santos, de dedicarem suas vidas à 

igreja. Sejam vocês a feliz resposta de amor que Deus dá a humanidade hoje, sejam fortes e 

corajosos diante das grandes dificuldades deste tempo, sejam reflexo do rosto de Cristo para a 

humanidade.  

E a exemplo do jovem Beato Carlo Acutis, queremos convidar a cada um de vocês a 

“observar o mundo e levar a alegria e a força aos demais”.  

Alegria e força, duas características próprias da juventude, características estas que 

desejamos que vocês nunca percam, lembrem-se sempre: “Nós Jovens somos o agora de Deus” 

e sem esse agora, não haverá um futuro. 

Peçamos a Deus a graça de independente de nossa idade termos um coração sempre 

jovem, disponível à sua vontade, assim como o de Maria nossa mãe, que diante da dificuldade do 

seu povo, soube dizer sim a Deus e se comprometeu fielmente com sua missão. 

Que o Senhor abençoe e ilumine sempre nossa juventude para que assim possamos trilhar 

um caminho rumo à santidade, assim seja. 

 

Comissão para a Juventude da Arquidiocese de Vitória. 


