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INTRODUÇÃO 

 

O Papa Francisco dirigindo-se aos bispos da Conferência Episcopal Portuguesa em 

2015 falava da ―debandada da juventude‖ da Igreja em Portugal. E perguntava: A 

juventude deixa, porque assim o decide? Decide assim, porque não lhe interessa a 

oferta recebida? Não lhe interessa a oferta, porque não dá resposta às questões e 

interrogativos que hoje a inquietam? Não será simplesmente porque, há muito, deixou 

de lhe servir o vestido da Primeira Comunhão, e mudou-o? É possível que a 

comunidade cristã insista em vestir-lho?  Avançava que hoje a nossa proposta de Jesus 

não convence.  Sobre a nossa catequese o Papa afirmava: Eu penso que, nos guiões 

preparados para os sucessivos anos de catequese, esteja bem apresentada a figura e a 

vida de Jesus; talvez mais difícil se torne encontrá-Lo no testemunho de vida do 

catequista e da comunidade inteira que o envia e sustenta, apoiada nas palavras de 

Jesus: «Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28, 20). Que Ele está, 

não há dúvida; mas onde é que O escondemos? Porque, se a proposta é Jesus Cristo 

crucificado e redivivo no catequista e na comunidade, se este Jesus se põe a caminho 

com o jovem e lhe fala ao coração, este seguramente abrasa-se (cf. Lc 22, 15.32).
1
 

O Papa avançava com um diagnóstico da nossa realidade: a nossa proposta de Jesus 

não convence os destinatários. Entre várias razões, a principal: não se vê Jesus no 

testemunho de vida do catequista e da comunidade inteira. E indicava o caminho 

seguro: quando, através do catequista e da comunidade, Jesus (crucificado e 

ressuscitado) se põe a caminho com o jovem e lhe fala ao coração, o coração do 

jovem arde. 

 

Nos anos seguintes, a Igreja portuguesa deu passos para inverter a situação:  

A Conferência Episcopal Portuguesa publicou um novo documento orientador da 

catequese, ―Catequese: a alegria do encontro com Jesus Cristo‖ (13 de Maio de 2017). 

Como o título indica, no centro do documento está o encontro com Jesus Cristo. Os 

bispos portugueses convidam a ultrapassar o modelo escolar da catequese: ―Ao 

catequista e a toda a comunidade é pedido para passar do modelo escolar ao 

catecumenal: não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus 

Cristo, vivido em dinâmica vocacional segundo a qual Deus chama e o ser humano 

responde‖. (...) ―Isto significa, antes de mais, que a catequese se não pode reduzir à 

transmissão de conteúdos doutrinais, como no modelo escolar. A transmissão tem de 

fazer-se de modo vivenciado, inserida no encontro com Jesus Cristo. De resto, todo 

o encontro de catequese tem de ser encontro com Ele. Porque é Ele quem, vindo ao 

nosso encontro, nos pode despertar para a fé, uma fé que atinja todo o nosso ser: a 

cabeça, o coração e as mãos ―
2
. Note-se que é um documento que pretende dar um 

                                                      
1
 Discurso do Papa Francisco aos bispos da Conferência Episcopal de Portugal na visita ―ad limina 

Apostolorum‖, Sala Clementina, 7 de Setembro de 2015. 
2
 Nº 2 e 12. O documento está acessível on line: http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/catequese-a-

alegria-do-encontro-com-jesus-cristo/ 

 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/catequese-a-alegria-do-encontro-com-jesus-cristo/
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impulso missionário a toda a catequese: no centro está o querigma que é sempre 

primeiro pela sua importância. 

Está em curso uma renovação das estruturas catequéticas em Portugal. E estes encontros 

de catequistas são importantes. Um dos desafios mais importantes vem da adolescência, 

que hoje designamos por novas adolescências. Desafio e oportunidade. 

 

Quando falamos de adolescentes que idade compreende? São várias as teorias. Podemos 

dizer: é a idade que precede a juventude. Todavia, se chegarmos à conclusão que abarca 

várias idades, então não tem referência biológica, mas incluirá notas de evolução 

psicológica que encontramos em vários momentos da vida das pessoas.  

Existe a tradição em Portugal, no contexto da catequese, de considerar os adolescentes 

nas idades dos 12 aos 16 anos (7º/10º anos). 

A frequência da catequese no período da adolescência, pelas estimativas, tem 

decrescido muito e existe um afastamento dos jovens sobretudo após o Sacramento da 

Confirmação. Debandada geral. A ideia base não é frequentar a catequese para inserção 

numa comunidade, mas sim para celebrar um sacramento. Porquê? Quais são as causas 

antropológicas, comunitárias e catequéticas que explicam este facto? Será que a 

adolescência é um período propício para o anúncio da Boa Nova ou não? 

 

A nossa intervenção situa-se, pois, no período da adolescência e os desafios que se 

colocam à catequese e à iniciação cristã 
3
. Incide sobre dois aspetos: em primeiro lugar, 

os catequistas e a sua missão e, em seguida, uma breve descrição das novas 

adolescências. 

 

 

A. CATEQUISTAS 
 

1) Terão os catequistas de hoje desistido da catequese com adolescentes? 

 

Para entrar na temática recuperemos um artigo de Pierre Babin, publicado há 50 anos, a 

seguir ao Maio de 68, com o título ―J‘abandonne la catéchèse‖
4.

. Convém recordar que 

o contexto francês da época era de convulsão social e política e havia uma busca e 

ensaios de novas formas de catequese. Ensino Religioso e catequese coexistiam. Falava-

se muito duma catequese a partir da vida. Mas, por exemplo, não se falava muito de 

iniciação cristã. 

O referido artigo começava assim: há dez anos havia um mal-estar difuso: a catequese 

com os 14-16 era difícil. Hoje é uma constatação: não somos capazes. A catequese com 

os 14-16 anos é impossível. Há dez anos a reação teria sido: transformar os métodos 

partindo da vida. Hoje, depois de ter tentado tudo, abandonamos, desistimos. Antes 

atribuiríamos a culpa a nós mesmos, confessando a nossa inadaptação. Hoje não se 
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 A nossa reflexão faz eco das Jornadas Nacionais da AECA (Asociación Española de Catequetas) 

realizadas em Madrid de 5 a 7 de dezembro de 2017 dedicadas à `Iniciação cristã dos adolescentes‖ onde 

tomamos parte ativa. As conferências foram publicadas em Sinite 177 (vol. LIX), 2018. 
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P. BABIN, J’abandonne la catéchèse, em ―Catéchistes‖ 76 (1968) 415-428. Pierre Babin, nasceu em 

1925 em Paray-le-Monial (França) e faleceu a 7 de maio de 2012 em Lyon. Sacerdote católico francês, 

autor, formador, e fundador do Centre de recherche et d'éducation en communication (CREC). Os seus 

trabalhos são conhecidos no campo da catequese dos jovens e adolescentes e na evangelização na era dos 

media. O artigo a que fazemos referência foi comentado por Álvaro GINEL, Afrontar el presente, Em 

―Sinite‖ 177, 2018(Jan/Mai), 33-37. 

 



acusa ninguém. Diz-se: os adolescentes estão noutra onda, não lhes interessam as 

realidades religiosas.  

O autor não fala de como são os adolescentes. Diz que a catequese não é viável. 

Portanto abandona-se a catequese. 

P. Babin enumera as razões que justificam tal opção:  

 Depois de tantos anos de catequese, eles estão fartos e dizem que é sempre a 

mesma coisa, já sabem tudo, está na hora de parar;  

 O problema é a linguagem. Já tentamos tudo para os motivar e não adianta. 

Querem sempre outra coisa;  

 A Igreja tornou-se para eles um sistema caduco. A Boa Nova não tem afinal 

nada de novo. No meio de crenças, o Evangelho deixou de ser sal e luz para a 

vida de hoje. A igreja é uma espécie de museu. A vida, os verdadeiros 

problemas dos adolescentes não têm nada a ver com a Igreja. A reação do 

catequista é de indiferença e recusa porque duvidam de si mesmos, já não se 

atrevem a falar; 

 Não há feedback: os adolescentes reagem não com empatia e interesse, mas com 

indiferença e hostilidade às propostas catequéticas. 

Para o autor o problema não está nos adolescentes, mas no catequista e a sua fé. Como 

proclamar a Boa Nova na realidade atual? 

Abandonar a catequese de adolescentes? Sim, abandonemos uma determinada 

catequese.  

Todavia, precisamos de uma nova catequese que nasça da paixão pelo anúncio do 

Evangelho (catequista) e que responda, neste momento, ao sujeito que está à nossa 

frente (realidade e mundo dos adolescentes). 

E apresenta três propostas: catequese de adultos como prioridade; programar com os 

jovens atividades que promovam o humano total da pessoa e as questões religiosas hão-

de surgir naturalmente; haja estruturas abertas interpeladoras para a busca da fé em 

espaços de liberdade. 

Pierre Babin conclui que o catequista de adolescentes deve renunciar à sua tarefa de 

mestre tradicional para ser sobretudo guia e profeta que serve, propõe e acompanha. 

 

2)  A missão do catequista 

 

a) Uma questão de atitude 

 

Muitas vozes falam de um certo desencanto com a catequese no período da 

adolescência. Fala-se de pessimismo, conformismo, e até abandono secreto de muitos 

pastores e catequistas (mesmo que o não digam!). O modelo escolar continua na nossa 

catequese, mesmo que usemos expressões como propor a fé, acompanhar, iniciação 

cristã
5
. Na prática só pensamos: ensinar-aprender! O suposto fracasso da ação 
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 Veja-se a descrição feita no documento acima referido ― Catequese – a alegria do encontro com Cristo‖, 

nº 2: Apesar de todos os esforços em contrário, reconhecemos que entre nós ainda é o modelo escolar 

que predomina, apoiado aliás por outros fatores: a redução da catequese a um encontro semanal, por 

vezes em apertados horários pós-escolares e a par ou mesmo em concorrência com atividades formativas 

ou recreativas talvez mais aliciantes; uma calendarização idêntica à da escola, com os catequizandos 

ausentes das maiores celebrações, como as da Páscoa e do Natal, por se realizarem em tempo de férias; 

a instrumentalização das celebrações ao longo do percurso catequético, incluindo a do Crisma, para 

segurar os catequizandos até, uma vez crismados, deixarem a Igreja como deixam a escola; a linguagem 

usada, predominantemente escolar – “matrículas”, “exames” “aulas”, “alunos” e a identificação destes 

por anos, como na escola. 

 



catequética com os adolescentes pode ser uma oportunidade, um desafio. O futuro 

começa hoje. Nestes adolescentes está Deus à nossa espera. E não haja desculpas. ―Não 

os entendo‖, ―eles não são capazes‖ – são preconceitos. Um campo não dá fruto de um 

dia para o outro. E não esperemos ver cristãos feitos quando chegam até nós. Não 

somos nós, é Deus que os há-de atrair. 

 

O problema não são os adolescentes. Eles são o que são: fruto duma cultura, duma 

sociedade. É seu direito serem assim. O problema é a comunidade cristã e em especial o 

catequista que deve ser profeta no mundo dos adolescentes. Não se pode pedir aos 

adolescentes que entendam a Igreja. A Igreja é que precisa de os entender. Aqui a pressa 

é uma inimiga que pode fechar precisamente a porta que queríamos abrir. 

Evidentemente, que vai ser necessário compreender bem como são os adolescentes. Mas 

primeiro, que catequistas para estes adolescentes, qual o seu perfil. 

 

b) Perfil e tarefas do catequista  

O modelo de catequista como acompanhante foi apresentado à Igreja portuguesa por 

Enzo Biemmi
6 

no 50º Encontro dos Responsáveis da Catequese, realizado na Guarda 

em abril de 2011. Partiu da exegese de um trecho dos Actos dos Apóstolos (Act 8 -

Filipe e o eunuco), encontrando aí as várias etapas de acompanhamento da fé. Defendeu 

uma ―lógica formativa de acompanhante/formador‖, de ―hospitalidade mútua‖ referindo 

que o esforço da fé implica que o evangelizador se deixe acolher na vida, nas 

perguntas, nas dúvidas, na necessidade de vida do outro. E não se trata de uma 

estratégia didática, mas de uma profunda atitude humana. 

 

Este tema do acompanhamento é caro ao Papa Francisco. Recorde-se a expressão 

emblemática ―o tempo é superior ao espaço‖ (Cf. EG 222-225; AL 260-262): um 

convite a acompanhar processos, a não estar preocupado por controlar os espaços, mas 

antes desenvolver uma série de virtudes e atitudes pastorais (saber respeitar os ritmos, 

cuidar da escuta...) que poderíamos englobar com o termo ―paciência pastoral‖. 

 

Notemos ainda que este era o perfil do catequista nos primeiros séculos da Igreja que, 

num ambiente de minoria, tinha como figuras fundamentais da estrutura catecumenal os 

pastores e os catequistas designados por mistagogos
7
. A Igreja precisa hoje destas 

pessoas. Quando falamos em acompanhamento pastoral e catequético não falamos 

apenas de estar com, mas sobretudo cuidar de no sentido evangélico. Evidentemente 

que é necessário ter objetivos claros: amadurecimento da conversão e da fé, abertura ao 
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Enzo BIEMMI é irmão religioso da Congregação dos Irmãos da Sagrada Família. Filósofo, catequeta e 

especialista em antropologia religiosa. De 1997 a 2003 foi diretor da revista Evangelizzare (EDB). Foi 

Presidente da Equipa Europeia de Catequese (2008-2017) É atualmente diretor do Istituto Superiore di 

Scienze Religiose de Verona. 
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 AVILA BLANCO, Antonio, El acompañamiento em la catequeses de iniciación cristiana, Catequética 

59/6 (Nov./Dic 2018), 362-363. ―O papel do acompanhante, do mestre de vida, foi fundamental na 

origem do cristianismo no processo dos que se incorporavam na Igreja‖. Os catequistas faziam a 

articulação do processo de iniciação à fé através do catecumenato. O que se esperava deles é que fossem 

mestres de vida pelo seu exemplo na forma de viver o cristianismo: ―pessoas com autoridade moral e não 

apenas doutrinal, capazes de introduzir os catecúmenos no mistério da fé. Por isso se chamavam 

mistagogos, mestres e acompanhantes no encontro pessoal com o mistério de Deus‖. 

Este papel deixou de ter relevo com as conversões em massa e ganhou preponderância o batismo da 

cultura. O encontro pessoal e a vida de oração era ensinada pelos monges. A catequese passou a ser cada 

vez mais dirigida às crianças e assim ganha preponderância o ensino dos conteúdos da fé. 



Espírito e imersão no mistério de Deus, iniciação aos conteúdos da fé, mudança de vida, 

potenciação de pertença eclesial, testemunho de valores num projeto de vida. Para tal, 

implica que o catequista-acompanhante tenha um certo perfil: saber acolher cada pessoa 

na sua situação real e intuir o sonho que Deus tem para essa pessoa; saber acompanhar a 

busca ativa de cada um num processo de liberdade; saber propor a alegria do Evangelho 

no momento oportuno; saber gerar as relações pessoais e interações necessárias para 

que aproxime o projeto pessoal de cada um da comunidade de referência e vice-versa; e 

quando a opção cristã foi tomada e consolidada deixar de ser catequista e passe a ser 

amigo e companheiro da comunidade. 

 

 

B. NOVAS ADOLESCÊNCIAS 
 

Como realizar tal missão sem conhecer os adolescentes? Missão impossível! Assim o 

catequista deve conhecer bem o adolescente e a sua realidade vital. Não pretendemos 

descrever os traços psicológicos e sociológicos dos adolescentes de hoje (não cabe neste 

tempo limitado e alertamos para o facto de que o que estes dados precisam de 

atualização permanente e cada dia surgem novos estudos). Assim, limitamo-nos a 

propor aos catequistas algumas pistas para conhecer melhor os adolescentes de hoje e 

terem a capacidade de uma intervenção positiva. 

 

1) A relação pessoal 

 

No dia a dia da catequese, o catequista faz parte da vida do adolescente e o adolescente 

faz parte da vida do catequista. Assim, a qualidade da relação entre os catequistas 

(comunidade) e os adolescentes e as suas famílias permite conhecer o mundo complexo 

de cada pessoa: o caminho que cada pessoa percorre, as suas necessidades, sonhos, 

sucessos e frustrações, bem como o tecido das suas relações sociais. 

 

2) Estudo e pesquisa 

 

A pesquisa e interesse permanente por tudo o que tenha a ver com os adolescentes de 

hoje é um desafio permanente para os educadores.  

Como são, como vivem, quais são os escolhos e os sonhos dos adolescentes 

portugueses?  

O estudo realizado pelo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2018, 

divulgado a 19 de dezembro de 2018 conclui que, na população adolescente escolar dos 

12 aos 16 anos, 81,7% considera-se feliz, e  que 27,6% se sente preocupado "todos os 

dias, várias vezes por dia". E 21,8% dos adolescentes afirma que quando tem uma 

preocupação intensa, esta "não o larga" e "não o deixa ter calma para pensar em mais 

nada"
8
. 

Apresentamos em seguida alguns âmbitos para entrar no universo da adolescência: 

 

a) Sites de interesse  
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 Estes e outros dados do estudo foram sintetizados num artigo do Diário de Notícias (19/12/2018) 

acessível em https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/mais-de-oito-em-cada-dez-adolescentes-

consideram-se-felizes---estudo-10341059.html 
 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/mais-de-oito-em-cada-dez-adolescentes-consideram-se-felizes---estudo-10341059.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/mais-de-oito-em-cada-dez-adolescentes-consideram-se-felizes---estudo-10341059.html


Existem inquéritos, estatística e estudos que estão acessíveis e atualizados. 

Apresentamos alguns exemplos em Portugal e Espanha: 

 

 Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade de Lisboa: https://www.opj.ics.ulisboa.pt 

 Observatório da juventude Ibero-Americano da Fundação SM (Sociedade de 

Maria) https://www.observatoriodajuventude.org 

 Web do Centro Reina Sofia sobre a Adolescência e Juventude – Proyecto 

SCOPIO http://www.adolescenciayjuventud.org 

 

b) Plataformas digitais 

 

A plataforma YouTube tornou-se muito popular entre jovens. O conteúdo deste site é, 

muitas vezes, feito de jovens para jovens, o que faz com que adolescentes se 

identifiquem com as visões e vídeos de alguns youtubers, que vão conquistando legiões 

de fãs. Ver e partilhar o youtube do dia faz parte da vida de grande parte dos 

adolescentes. Muitos sonham ser youtubers. SirKazzio, o português de maior sucesso, já 

por 12 vezes superou o Cristiano Ronaldo. Ultrapassa os 5 milhões de subscritores. 

Seguem-se Darkframe e Feromonas. A Youtubber de maior sucesso é Sea3PO que é o 

alter-ego de Catarina Lowndes, a maior youtuber feminina em Portugal
9
. 

 

c) Redes sociais 

 

Na época dos millenials e da geração Z, entrar na adolescência é sinónimo de abrir 

conta em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram...  

Tratando-se de bons meios de comunicação e interação entre as pessoas, através das 

quais se partilham momentos, fotografias, vídeos e comentários, o seu uso correto e 

responsável não é fácil. Surgem problemas de cybersegurança e privacidade que podem 

ser evitados com a ajuda e exemplo dos pais e educadores. 

 

d) Cinema streaming 

 

O universo da adolescência (dramas, conflitos, amores intensos, guerras entre 

grupinhos, dúvidas existenciais...) fornece um rico material para produções de cinema e 

televisão. 

Não é por acaso que algumas das séries mais bem-sucedidas até agora utilizam essa 

temática como plano de fundo de histórias dos mais diversos gêneros – romances, 

dramas, suspenses, crimes, ficção científica, desastres naturais e apocalipses. 

A Netflix (cinema streaming) tem a preferência dos adolescentes de hoje. Poderíamos 

elaborar uma extensa lista de séries
10

, que normalmente os adolescentes vêm sozinhos, 

no seu quarto.  

                                                      
9
 O nome vem da cor do seu cabelo, azul, e de C3PO, o famoso robô da saga ‗Guerra das Estrelas‘. Em 

pouco mais de um ano, conquistou 600 mil subscritores no YouTube, 267 mil seguidores no Instagram, 

18 mil no Facebook e 69 mil no Twitter. No final de 2017, lançou uma revista com o seu nome. Um dos 

fenómenos portugueses da geração YouTube lança-se agora na escrita com ‗Como ser um Unicórnio‘ (ed. 

Manuscrito). 
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 Em 2018, a lista das séries preferidas dos adolescentes portugueses na NetFlix, estava assim ordenada: 

Simplesmente acontece; A primeira vez; Querido John; Seis anos; Dude - a vida é assim; d.u.f.f.; carta 

para Julieta. 

https://www.opj.ics.ulisboa.pt/
https://www.observatoriodajuventude.org/
http://www.adolescenciayjuventud.org/


Um exemplo de sucesso é 13 Reasons Why (Por 13 razões) baseada no livro de Jay 

Ascher e produzida por Selena Gomez que conta a história de Hannah Baker (Katherine 

Langford) sob a sua própria perspetiva, a partir do momento em que ela comete 

suicídio. Antes de morrer, Hannah gravou fitas com os 13 motivos pelos quais ela 

escolheu por termo á própria vida. Uma temática polémica e uma narrativa que dialoga 

com o público adolescente
11

. 

Uma cena chocante é a selfie tirada junto do monumento fúnebre na escola onde 

estudava Hannah com as jovens a chorar e, mal terminaram e publicaram nas redes 

sociais, desataram à gargalhada. 

 

e) Música teen 

O mundo musical abre espaço para todos os gêneros musicais e artistas de praticamente 

todas as idades, mas, são os talentos jovens a conquistar influência cada vez maior entre 

o público adolescente. 

Tal influência não se limita à musicalidade propriamente dita, os artistas juvenis da 

atualidade já conseguem ditar moda, e até mesmo novas formas de pensar e agir.  

Embora nem todos ouçam o mesmo tipo de música, nomes como Rihanna, Katy Perry, 

Taylor Swift, Ariana Grande, Beyoncé, David Guetta, Nicki, Minaj, Calvin Harris, 

Kylie Minogue e Ellie Goulding estão no top das mais ouvidas, partilhadas e muitas 

vezes cantadas e dançadas na solidão do quarto e depois nas festas e concertos. 

A influência latina é evidente já desde Jennifer López e Shakira. Mas, o electropop, 

música eletrónica para dançar, e o R&B gozam de grande popularidade.  

Uma referência especial merecem os grupos musicais adolescentes do momento (nem 

todos são adolescentes). Auryn, e One Direction são apenas dois exemplos. 

O auge do vídeo elevou para outro nível os videoclips: os vídeos musicais converteram-

se em verdadeiras peças artísticas que, com grande criatividade, combinam música, 

dança, maquilhagem, vestuário e mise em scène. Famosos são o videoclips de Katy 

Perry, que servem de inspiração para muitos jovens. 

 

f) Os super-heróis da ficção 

 
Já está anunciado o novo filme da Marvel, Vingadores: ultimato depois do sucesso 

Guerra do infinito. São mais de 5000 as personagens da Marvel. As mais conhecidas 

são Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Thor ou Wolverine. A concorrente da 

Marvel é a DC Comics que criou personagens como o Superman, Batman, Mulher-

Maravilha. Nos filmes vem aí o novo Shazam. 

Porque é que os adolescentes (e não só!) gostam destes super-heróis? 

 Num mundo, por vezes aterrador, os super-heróis fazem sonhar: ancorados na 

realidade, ajudam a combater os medos. Faz bem ver os bons triunfar 

(geralmente) e os maus serem exterminados ou reenviados para outro planeta. 

 É fácil identificar-se com eles porque são pessoas normais que se transformam 

em pessoas fora do comum: quem sabe se não seremos nós, algum dia,  

mordidos por uma aranha radioativa! 

 São fonte de inspiração inesgotável desde a arte à cultura popular. E há sempre 

novas histórias, novos personagens e novas criações. 
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 No portal oficial do governo do Québec (27/04/2017) a jornalista Eve BEAUDIN analisava o efeito 
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Estes super-heróis estão associados a símbolos mitológicos de várias origens, que com 

muita criatividade são ligados à vida e experiências dos adolescentes.  

 

g) Videojogos 

 

Quem não ouviu falar da PlayStation? Mas hoje existem inúmeros jogos de ação ou 

velocidade, desportivos, de luta, de habilidade e inteligência que se podem baixar 

diretamente para o Smartphone, Tablet ou Computador.  

Os adolescentes (e não só) acham que os jogos funcionam como métodos para 

extravasarem os seus sentimentos e se divertirem. Passam muito tempo em frente aos 

écrans, deixando as atividades sociais e familiares para segundo plano, pela satisfação 

da conclusão do jogo ou fase naquele momento.  

Importa referir que a utilização dos meios tecnológicos de forma adequada e com 

orientação para o desenvolvimento é positiva. O jogo ajuda  a aprimorar habilidades 

como o raciocínio, a lógica, a perceção motora, agilidade de pensamento, atenção, 

reflexão, estratégias de jogo, planeamento, curiosidade, criatividade, dimensão lúdica, 

organização e  compromisso. 

O problema são as dependências de quem gasta muito tempo com os jogos e não 

desenvolve relações saudáveis e/ou prejudica a sua própria saúde e equilíbrio. 

A organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu recentemente os videojogos no manual 

de Classificação Internacional de Doenças. 

Para a OMS, os videojogos inserem-se na categoria de patologia aditiva sem 

substância. São capazes de gerar dependentes que não precisam de uma droga para o 

serem, pois envolvem os mesmos circuitos e regiões cerebrais responsáveis pelos 

comportamentos aditivos com substância. O mecanismo de adição é semelhante ao dos 

jogos a dinheiro: pontuação, repetição de ciclos rápidos de jogo e reforço da auto-

estima de quem tiver longos períodos de permanência no jogo
12

. 

 

3) A Odisseia dos adolescentes 

A adolescência é hoje um período complexo e com muitas matizes. Por isso os sociólogos 

preferem usar a expressão ―novas adolescências‖ porque já não se refere apenas a 

marcadores críticos de passagem, mas a uma verdadeira cultura
13

. Quais são os traços 

característicos da cultura adolescente? 

Seguindo uma ideia original de Jesús Rojano
14

, tentaremos encontrar algumas pistas 

servindo-nos de um clássico da literatura mundial – A Odisseia de Homero – que, 

frequentemente, encontrou eco e releituras em várias épocas da história
15

.  
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a) A odisseia de Ulisses e a odisseia dos adolescentes  

A viagem de volta (nostos) de Ulisses até à sua amada ilha de Ítaca para o reencontro com 

a sua querida esposa Penélope, após a guerra de Troia, à partida, seria feita num ápice. 

Contudo, converte-se numa gigantesca e demorada odisseia fruto das circunstâncias e dos 

equívocos de um herói que se sente joguete do destino. E quando se dá o reencontro com 

Penélope, Ulisses é um homem bem diferente daquele que partira para a guerra tantos anos 

antes.   

Assim é a adolescência. O que, até há algumas décadas atrás se reduzia a uma breve 

passagem entre a infância e a juventude, tornou-se hoje uma prolongada e problemática 

viagem.  Começa cada vez mais cedo e prolonga-se por muitos anos em tantos casos. A 

precocidade é descrita por Alfredo Teixeira como um dos traços mais característicos das 

―novas adolescências‖: Por via da hiperestimulação própria da nossa cultura, os efeitos 

próprios da adolescência têm sido antecipados. A multiplicação de possibilidades 

comunicativas, a disseminação de culturas visuais, a dilatação do tempo «entre-eles», são 

fatores decisivos nessa experiência de antecipação
16

.Outros explicam com as 

transformações na alimentação e no clima. O mesmo autor explica também o 

prolongamento da adolescência a partir da distinção entre autonomia e independência: As 

novas adolescências caracterizam-se pela experiência de uma conjugação que não teve, 

até agora , os mesmos contornos: por um lado, uma forte autonomia (na gestão das suas 

relações e do seu tempo), por outro, uma total dependência material do mundo dos 

adultos. É esta autonomia sem independência que tende a remodelar profundamente o 

papel dos pais, da família e das instituições de socialização
17

. A independência emocional 

e económica alcança-se cada vez mais tarde. Tal como aconteceu com Ulisses, não há 

pressa de chegar. Passemos o caminho o melhor possível.  

A propósito da consolidação problemática da identidade na adolescência é sintomática a 

letra duma canção – Esta soy yo - do grupo espanhol El sueño de Morfeo. ―sou um livro 

sem argumento‖, perco-me entre sonhos, ―tenho de dormir mais‖. Sentem-se como ―cães 

sem dono‖ ou um ―barco sem mar‖
18

. 

b) Nos braços de Calipso 

O obstáculo que mais atrasou a viagem de Ulisses foi o enredo amoroso com a ninfa 

Calipso. Continua a amar a sua esposa Penélope e está decidido a voltar para ela. Porém, 

perde a cabeça durante anos a fio e entrega-se à ninfa pelo prazer imediato que prevalece 

em relação aos bons propósitos. O seu poder mágico faz dele mais vítima do que culpável. 

E vai disfrutando o dia de hoje. 

                                                                                                                                                           
GAGNEBIN afirma: hoje, intérpretes tão diferentes como Adorno e Horkheimer ou Pierre Vidal -Naquet 

e François Hartog leem essa viagem muito mais como uma trajetória  alegórica entre a perda inicial de 

rumo, a desorientação funesta sobre “o mar sem caminhos” , como diz Homero, a volta a Ítaca, à Pátria, 

à ordem familiar e política . Adorno e Horkheimer encontraram na Odisseia a descrição da construção 

exemplar do sujeito racional que, para se construir a si mesmo como “eu” soberano, deve escapar das 

tentações e das seduções do mito, assegurando o seu domínio sobre a natureza externa e, também, sobre 

a natureza interna, sobre si mesmo (Jeanne-Marie GAGNEBIN, Lembrar, escrever, esquecer, São Paulo: 

Editora 34 Ltda., 2006). 
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 Ibid, p.99. 
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 Pode ouvir-se a música em https://www.youtube.com/watch?v=c7jyp3DXTpU 

https://www.youtube.com/watch?v=c7jyp3DXTpU


Assim os adolescentes se vão enredando no seu mundo carregado de emoções e ligações 

afetivas. Buscam calor afetivo, alguém que os aceite (já que para eles é difícil aceitar-se a 

si mesmos!). E ganha importância o grupo de amigos da mesma idade, onde o importante é 

estar juntos. Alfredo Teixeira descreve o ―estilo adolescente‖ pela afirmação da via da 

distinção (pertencer a um grupo determinado excluindo outros) e pela hipervalorização das 

relações entre pares. A identidade do adolescente é definida , hoje, pelo círculo de amigos. 

A escolha das atividades que preenchem o seu quotidiano é precedida de escolhas 

relacionais: é mais importante «estar com» do que «fazer com»
19

. E as tecnologias de 

comunicação permitem um estar com contínuo, sem interrupções. 

Diga-se também, que este ―estar nos braços de Calipso‖ é vivido por muitos adultos (40/50 

anos) com o denominado síndrome de Peter Pan e querem viver uma segunda adolescência 

abandonando a família, com novas experiências amorosas, consumos desregrados de álcool 

e drogas, descuido nas responsabilidades profissionais...  

No que diz respeito às novas adolescências a valorização do emocional e do relacional 

pode ser uma oportunidade catequética muito importante, embora não sem tensão, porque o 

evangelho de Jesus Cristo provoca o mundo autocentrado do adolescente, exige um sair de 

si e ir a encontro dos diferentes. 

c) O feitiço de Circe 

A feiticeira Circe, que habita noutra ilha, através de um licor, converte a tripulação de 

Ulisses em animais (porcos) que se esquecem da viagem e dos seus objetivos....  

Muitos dos lugares reais e sobretudo virtuais que frequentam os adolescentes e a que 

dedicam muito tempo, são uma espécie de feitiço para os adolescentes (e não só!): a troca 

de mensagens, fotos e vídeos, através de inúmeras aplicações (o Messenger, WhatsApp ...) 

que podem durar horas e sem sair do seu quarto; o Youtube do dia;  a série da Netflix; os 

jogos de simulação da Play Station... 

Em muitos casos é uma espécie de fuga, de esquecer os problemas ou uma realidade que 

não os satisfaz. E, além disso nos chats pode-se fingir que se tem outra idade, ligar-se com 

um personagem inventado que gostaria de ser ou ouvir. 

Evidentemente que não se trata aqui de demonizar as novas tecnologias, que são uma 

janela para o mundo e para os outros, que potenciam a comunicação e a informação, mas 

simplesmente de denunciar o seu carater alienante para muitos adolescentes e adultos. 

Zigmut Bauman no seu livro Amor líquido refere episódios impressionantes sobre estas 

realidades. 

Uma das consequências é a dificuldade de comunicar olhos nos olhos para muitos 

adolescentes. 

d) O Ciclope contra ninguém 

Movidos tanto pela necessidade como pela curiosidade, Ulisses e os seus companheiros 

entram no antro de Polifemo mesmo sabendo que se trata da morada de um ciclope. 
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Quando o gigante de um olho só regressa com o seu rebanho, Ulisses pede hospitalidade 

em nome de Zeus, mas o monstro responde que os ciclopes não temem os deuses e, logo, 

devora vários companheiros de Ulisses violando assim a lei da hospitalidade. Ulisses vinga 

a morte dos companheiros embriagando, cegando o ciclope e saindo indemne do antro 

mediante um ardil. Com efeito, quando Polifemo pergunta o nome de Ulisses, ele responde: 

―O meu nome é Ninguém‖; assim, quando o ciclope ferido pede ajuda a seus camaradas e 

eles perguntam o que está a acontecer, ele responde: ―Socorro, Ninguém me cegou, 

Ninguém me quer matar‖ e eles vão embora chateados pensando que se trate de uma 

moléstia enviada pelos deuses. Odisseu, já a salvo no seu navio, não resiste à tentação de 

zombar e de revelar o seu nome verdadeiro a Polifemo. 

Algo de semelhante se passa com os adolescentes na elaboração da sua identidade. O 

adolescente sente muitas vezes desgosto consigo mesmo, porque não sabe quem é. Isto 

explica, ao menos em parte, comportamentos de massa em que participam muitos 

adolescentes para se fazerem notar, serem ―alguém‖: grupos com fanatismo e violência...      

A pedagogia indica-nos a importância dos modelos. O problema agrava-se quando os 

únicos modelos são os futebolistas multimilionários, os que vencem as Operações Triunfo e 

as estrelas das séries e revistas com as receitas de felicidade rápida e imediata.   

e) O canto das sereias 

Aproximando-se do mar das sereias, os marinheiros quiseram colocar cera nos seus 

ouvidos, mas Ulisses, teimoso, não o permitiu e insistiu em ser amarrado a um mastro. 

A incitação ao consumo é una melodia que os adolescentes atuais captam continuamente, e 

a culpa nem sempre é deles: obsessão pelas marcas, piratear o último jogo ou filme, ser tão 

delgada como essa modelo semi anoréxica Um livro interessante é o de Juan Maria 

Gonzalez-Anleo com o sugestivo título Consumidores consumidos
20

 que descreve esta 

realidade do consumo entre os adolescentes, nicho de mercado que mais cresceu nos 

últimos tempos. 

f) A viagem ao Hades 

Nesta ilha do Hades (Infernos) apenas havia desolação e as sombras, as almas vagueando… 

Cérbero, o cão de três cabeças, o cão que dorme comos olhos abertos, guarda a gruta. 

Ulisses vê a mãe que ele ainda imaginava viva. Ela fala-lhe dos perigos que ameaçam a sua 

família e do estratagema que Penélope arranjara para adiar os seus pretendentes: de noite 

desmancha a teia que tece durante o dia. 

Sem querer dramatizar, como fazem alguns meios de comunicação sensacionalista, não 

podemos deixar de mencionar que a busca de calor, as novas experiências, acabam por 

vezes em pesadelo: consumo de drogas, contágios de SIDA, gravidez precoce e suicídio. 

As campanhas de Educação para a saúde têm, por vezes entre os adolescentes, efeito 

contrário. 
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Uma nota sobre o fenómeno da Baleia Azul e mais recentemente da Momo. Começa com o 

convite para adicionar um determinado número ao seu contacto e depois segue-se um 

conjunto de jogos e desafios que podem acabar no suicídio
21

.  

 

 

4) A abertura à experiência religiosa nos adolescentes
22

 

 

a) Breve descrição da experiência religiosa 

 
Sabendo que é um fenómeno complexo e multifacetado, podemos apontar alguns 

elementos que constituem o núcleo fundamental da experiência religiosa: 

 

 Todo o âmbito do mundo em que vivemos é sagrado e, por isso, qualquer 

tempo ou espaço são passíveis duma experiência religiosa, de encontro com 

o Mistério
23

. Uma experiência religiosa dá-se quando o Mistério se revela e 

simultaneamente o sujeito, com intencionalidade ou não, tenha abertura 

suficiente para o acolher.  

 Nesse preciso momento – independentemente da resposta que seja dada – o 

sujeito experimenta uma ruptura de nível: sem deixar o mundo que o rodeia, 

toma consciência de si mesmo na sua totalidade e na sua radicalidade. O seu 

ser foi tocado por algo ou alguém diferente dele que o visita e o afecta. Não 

provocou essa experiência, não a buscou, foi encontrado. É descrito muitas 

vezes com uma luz que o atingiu na sua intimidade, diferente de tudo o que 

tinha conhecido e que ilumina o conhecimento e a identidade pessoal ao 

ponto de sentir que antes estava perdido e agora encontrou salvação. Inclui 

sentimentos de paz, serenidade, alegria, plenitude, amor e perdão e ao 

mesmo tempo sente-se pequeno, frágil, limitado, pecador.... 

 O momento que se segue a essa ruptura de nível está mediado por linguagens 

e experiências. Podem ser referidas a uma força imanente ou transcendente, 

a um ser pessoal ou impessoal, a uma tradição religiosa, a um movimento, 

ou à margem de destes, com uma postura de indiferença face ao religioso. 

 Quando se dá uma resposta positiva dentro das tradições religiosas, o 

momento imediatamente posterior ao acontecimento é considerado como 

conversão (tradições proféticas) ou iluminação (tradições místicas); seguem-

se depois uma série de ritos de iniciação que garantam a incorporação numa 

comunidade e exprimam a nova vida dessa pessoa. 

                                                      
21
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 Esta perspectiva, hoje comumente aceite pelos estudiosos do fenómeno religioso, colide, em parte, com 

a visão essencialista apresentada por Mircea Eliade no seu estudo clássico o sagrado e o profano.  



 

b) Algumas interrogações 

 

Um dos requisitos para a experiência religiosa é ter consciência de si mesmo, ser um 

sujeito constituído e logo ter uma identidade pessoal. Ora, um adolescente ainda busca, 

semi-conscientemente, essa identidade: procura construir-se , com valores próprios, 

forma de estar no mundo e de se relacionar. Está a tentar tomar consciência da sua 

biografia pessoal, integrando experiências, recusando outras da sua infância e , jovem 

em miniatura, sente distância do mundo dos adultos. Ora, não tendo um ―eu‖ mais ou 

menos definido como pode relacionar-se com um ―tu‖? Muitas vezes, sentirá isso como 

uma ameaça ou dificuldade para construir-se a si mesmo. É uma questão de liberdade. 

Além disso, tem medo. Medo de se enganar, de sofrer, de ficar só! 

Outro requisito da experiência religiosa é a capacidade de acolher o Mistério e de tomar 

consciência da profundidade de si mesmo e da realidade. Os adolescentes procuram 

estímulos positivos, imediatamente gratificantes. Tudo o que implica processo, 

caminho, constância e paciência é naturalmente recusado. Instalar-se noutro nível fora 

do concreto será visto como desconfortável. Outra dificuldade é a falta de categorias 

que a ajudem a integrar as experiências vividas para além do emotivo. ―Gosto ou não 

gosto‖ é o seu critério de discernimento ou de escolha. Ainda não tem articulada a 

emotividade e a racionalidade. Daí muitas vezes a frustração e insatisfação. Mais ainda, 

não saberá distinguir uma experiência religiosa doutra qualquer que lhe cause intensa 

comoção. 

 

Podem contrariar: Mas, nós conhecemos adolescentes que frequentam as nossas 

catequeses que têm experiências religiosas, acreditam em Deus e se relacionam com 

Ele, participam na vida da Igreja de modo ativo e gratificante!  

 

c) Fatores favoráveis à experiência religiosa na adolescência 

 

Cristina Sá Carvalho observou que há́ algo na estrutura psicológica da pessoa que lhe 

fornece os meios necessários, uma predisposição para o seu encontro com Deus. E 

adianta que este facto parece ser subestimado pelos adultos de hoje, marcados pela 

indiferença, em relação aos adolescentes, quando, na realidade, estes têm interesse claro 

pelo religioso
24

. 

Existem alguns elementos do facto religioso e da própria religião a que os adolescentes 

são mais sensíveis: 

 Relacionado com o ambiente em que se desenvolveram ganha relevo a imagem 

de Deus: o seu amor incondicional e a sua presença íntima. Deus que os aceita e 

que compensa as suas insatisfações e necessidades afetivas. Frequentemente 

rezam com orações breves e sinceras, por vezes, de modo instrumental e 

egocêntrico baseadas nos seus problemas e necessidades, sem compromisso 

pessoal. Surge em muitos a dúvida (será que Deus existe, se eu não o sinto e há 

tantas coisas no mundo que o negam?). Alguns conseguem articular o 

transcendente, o relacional e a liberdade humana e amadurecem na fé, outros 

fecham a porta à fé. Singular é a relação com Jesus a quem todos admiram pela 

sua coerência, coragem e uma certa rebeldia. Mais difícil é segui-lo como 

alguém vivo e presente na sua história. 
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 Embora colocando muitas reticências a algumas práticas religiosas 

(Reconciliação e Eucaristia), gostam do comunitário, sobretudo entre iguais, que 

tenha a ver com o seu mundo afetivo e intimista. Gostam dos grandes encontros 

porque podem manter algum anonimato e identificarem-se com um grupo de 

iguais. O grupo será progressivamente valorizado por eles se for um espaço onde 

se cuidam e consolidam afetos. 

 Já Campbell dizia que ―a adolescência é uma crise de fé‖: o que antes 

acreditavam já não o compreendem e as respostas dos adultos não os 

convencem. É uma crise de fé nos pais, educadores e nas instituições (são 

críticos e reticentes em relação à Igreja) e uma crise de fé em si mesmos. Vale o 

que sentem e também, diga-se, o que fazem. Por isso sentem-se bem com 

atividades solidárias e altruístas.  

 

Que fazer para criar abertura e educar a experiência religiosa dos adolescentes? Que 

pedagogia utilizar? Que dados da fé cristã são mais favoráveis? Que catequese? 

 

d) Catequese e experiência religiosa 

 

Existe hoje uma consciência, cada vez mais viva, de que a catequese com adolescentes 

deverá adquirir um perfil diferente. Como toda a catequese, mais ainda na adolescência, 

deverá incluir constantemente o caracter querigmático, ou seja de primeiro anúncio
25

. 

 

Como já foi dito a experiência religiosa não se provoca, depende da condescendência 

divina. Todavia, podem ser criadas condições favoráveis e ser educada. A quem já a 

tenha vivido, é importante ajudar na sua interpretação e assimilação. Este é o trabalho 

da catequese: compreender o que se passa quando Deus toca o coração de alguém e 

saber como pode responder. As referências bíblicas propícias são a vocação de 

Jeremias, Samuel ou, no Evangelho, o episódio do jovem rico. Também na tradição da 

Igreja encontramos Santo Agostinho. 

A fé cristã torna-se assim um elemento potenciador e estruturador da maturidade do 

adolescente, ajudando-o a tomar consciência da sua identidade, facilitado processos de 

escolha, adequirindo uma racionalidade afectiva que supere o emotivismo. Embora o 

afectivo seja importante como porta de entrada seria uma perversão do cristianismo 

trilhar, ainda que de modo insconsciente, , caminhos de sentimentalismo e 

irracionalismo. Para encontrar as ―razões do coração‖ existem biografias interessantes: 

Santo Agostinho, São Bernardo ou S. Francisco de Sales, entre outros. 
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 Isto é absolutamente decisivo. A catequese já não pode ser mera apresentação da fé mas sim anúncio. 

Anúncio de que a fé é grande, bela, emocionante, absolutamente nova, capaz de tocar o coração e a 

mente, capaz de transformar o mundo, de conduzir a Deus e à vida eterna. Anúncio de que a fé é 

verdadeira, credível e boa. Além disso, o anúncio é constitutivo da fé cristã, porque esta não nasce da 

especulação humana, mas é um dom que só se alcança através da revelação: aprouve a Deus dar-se a 

conhecer para viver em comunhão com Ele (Cf. DV 2). Sem esta comunhão com Ele não há para o 

homem, criado por Deus, felicidade verdadeira. É portanto felicidade divina e felicidade humana. A Dei 

Verbum pretende mostrar como o inimaginável aconteceu na história: que Deus tenha querido revelar-se a 

si mesmo. Colocando a revelação de Deus antes da Bíblia e antes da tradição da Igreja, o Concílio indicou 

a via para a catequese. A Igreja anuncia - este deve ser sempre o anúncio claro da catequese - que a 

Palavra de Deus não é primariamente um livro: a Palavra de Deus é Jesus Cristo feito carne, veio até nós, 

morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. "A Palavra de Deus precede e excede a Bíblia". O mistério da 

Encarnação mostra como Deus se faz próximo de nós. E na Cruz dá a vida por nós, por amor. A 

catequese deve fazer vibrar o coração do homem com esta realidade que o centro da fé cristã (Cf. Andrea 

LEONARDO, Come trasmettere la fede ai ragazzi? La catechesi sacramentale tra annuncio kerigmatico 

e mistagogia in «Sacramentaria & scienze religiose», Cittadella Editice, 27 (2018), pp. 63-92) 



 

e) Catequese com adolescentes: prioridades e desafios 

 

A catequese com adolescentes deverá ser capaz de favorecer e articular as várias fases 

duma experiência religiosa desde o acolhimento até à inserção numa comunidade de 

crentes. 

 

 Processo 

 

O Diretório Geral da Catequese, a propósito do catecumenato batismal e pós batismal 

(DGC 88-90) oferece-nos indicações preciosas para a organização da catequese. Entre 

estas, destacamos a dimensão de processo formativo e verdadeira escola de fé que 
 

oferece à catequese pós-batismal uma dinâmica e algumas notas qualificativas: a 

intensidade e a integridade da formação; o seu caráter gradual, com etapas 

definidas; a sua vinculação com ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e 

litúrgicos; a sua constante referência à comunidade cristã...
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Assim, mais do que preparar para um sacramento num determinado tempo de formação, 

importa que cada passo tenha expressão real na experiência religiosa de cada pessoa. 

Por isso, os prazos, embora previstos, terão de ser flexíveis, sujeitos a escrutínios que 

validem o amadurecimento pessoal. A meta já não será dar ―todos os conteúdos‖ num 

tempo determinado mas que os conteúdos e experiências oferecidas sejam assimilados 

vitalmente conforme a maturidade dos destinatários. Para que tal seja possível, nestas 

idades, talvez seja mais importante a escuta do que a proposta, não aconteça que as 

propostas, sendo boas e acertadas,  não tenham bom acolhimento. 

 

 Ambiente 

 

Só um ambiente acolhedor, caloroso e muitas vezes festivo e lúdico cativará os 

adolescentes. Paralelamente, é necessário trabalhar com as famílias e libertá-las do peso 

de ter que dizer aos filhos ―tens de ir à catequese‖, ―são apenas mais x anos‖, ―tens de 

receber o Crisma‖... Também é importante que elas saibam o que se faz com os seus 

filhos e envolvê-los em atividades com os filhos ou em paralelo. A catequese inter-

geracional tem produzidos bons frutos em diversos lugares. Se os pais virem que os 

seus filhos andam felizes na catequese serão os primeiros a apoiar. 

 Catequistas 

 

Não será fácil ser um bom catequista para os adolescentes. Para além do que foi dito no 

primeiro capítulo, poderá ser útil apostar em jovens, que não tendo ainda todo um 

caminho cristão percorrido, têm a vantagem de estar próximos dos adolescentes, pela 

linguagem e cultura. Estes jovens podem ser acompanhados num processo próprio e 

serão simultaneamente acompanhantes dos mais novos. Também podem ser 

constituídas equipas (duas ou mais pessoas) que preparam e avaliam em conjunto o 

processo catequético do grupo. 

 

 Boas práticas 

 

 Educação da Memória 
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 DGC 90 



Passagens do livro do Êxodo e e relato de Emaús (Lc 24) são inspiradoras e ajudam 

o adolescente a tomar consciência da sua própria história de salvação 

 

 Oração 

 

 Símbolos 

 

 Encontros 

 

 Compromisso 

 

 Escolhas 

 

CONCLUSÃO 

Concluindo, deixamos a problemática em aberto, com uma referência ao amadurecimento 

que é o grande objetivo dum adolescente que quer ser adulto e também dum catequista que 

quer ser melhor. 

Recorremos a algumas citações: 

Existir significa mudar. Mudar significa amadurecer. Amadurecer significa criar-se a si 

mesmo incessantemente (Henri Bergson, L´évolution créatice). 

A vida alcança-se e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é, 

definitivamente, a missão (Francisco, Evangelii Gaudium, 10). 

Sonhamos uma Igreja que se faça companheira de viagem dos jovens, sempre atenta aos 

seus sonhos, anseios e problemas, tendo em conta que os jovens procuram a Igreja, não 

para se divertirem, mas para se alimentarem interiormente (Conferência Episcopal 

Portuguesa, Promover a Renovação da Pastoral da Igreja em Portugal, 11 de Abril de 

2013, nº 2). 


