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O cuidado com a juventude: a vocação, a vida! 

 

Os Irmãos da comunidade de Manaus nos sentimos muito felizes ao acolher alguns jovens 

que vêm a nossa comunidade para convívio, reuniões e, também, discernimento vocacional. 

Assim sendo, alguns jovens que estão procurando 

conhecer a vocação de Irmão, tem vindo conviver 

conosco. Nesses jovens vocacionados cada um tem sua 

maneira original de se questionar sobre o seu projeto de 

vida. Mas todos são comprometidos com a causa da 

infância ou da juventude, seja através da PJ, da catequese 

e liturgia, da arte ou outros meios favoráveis. 

Estão em contato conosco, tendo um continuado 

acompanhamento vocacional, os jovens: Wilson, Márcio, 

Carlos, Ricardo, Marlon e Jobson. 

Nesse caminhar vocacional, eles se aproximam de 

nós que os acolhemos periodicamente em nossa casa, aprofundando temas e vivências maristas. 

Participam também dos encontros vocacionais do SAV local. Isso, por sua vez, tem uma tonalidade 

intrinsecamente pastoral. Assim sendo, nossos encontros vocacionais tem um toque de 

compromisso pela causa juvenil, como vem exemplificado a seguir. 

 

O grito pela vida. Atendendo ao convite da PJ de Manaus fomos, na noite do dia 23 de 

junho, à comunidade S. João Batista, no bairro Jorge Teixeira, uma região periférica de Manaus. 

Motivo: representar a PJ da arquidiocese na missa de sétimo dia de um jovem da comunidade. 

Fomos, pois, Irmãos Lédio e João, com os vocacionados Marcio, Carlos e Ricardo, celebrar a vida 

de João Ramon Rodrigues da Costa: mais um jovem vítima da problemática da droga.  

Aquela celebração, que imaginávamos pesarosa – o que realmente foi – teve uma atmosfera 

muito especial. Surpreendeu-nos, inicialmente, a vitalidade da comunidade que reputávamos 

distante ou isolada. Mas, ali, em meio a tantas dificuldades sociais, a vida cristã se manifesta de 

maneira resistente e criativa. A comunidade é dinâmica, a juventude é participativa e atuante. A 

animação é bem assumida pelos Missionários da Consolata e de muitas lideranças leigas.  

A vida de Ramon lhes tinha sido muito cara. A comunidade sofria por sua ausência devido 

aos males que rondam a juventude e que cooptam, por vezes, membros do próprio grupo juvenil. 

Mas a tônica foi de esperança, de compromisso socioeclesial para a proteção da juventude, 

oferecendo espaços de participação e semeando ideais em seu horizonte existencial.  

A mãe e outros familiares de Ramon testemunharam, na dor, a irradiação da fé. Todos(as) 

pareciam muito bem integrados na comunidade. Lá, onde julgávamos deserto, brotavam atitudes de 

vida, antídoto às influências e consequências malévolas 

excludentes da outra face da sociedade. 

Fato marcante, simbólico, real e transcendente foi 

quando, a partir do momento do ofertório, Padre César 

convidou os familiares de Ramon a circundarem o altar para, 

junto ao Corpo e Sangue de Cristo, oferecerem a Deus a vida 

de Ramon. Em torno da família, colocaram-se também os 

jovens, formando a família ampliada do povo de Deus, na 

proclamação da vitória da vida! 

Nesse gesto eucarístico, o presidente da celebração fez 

memória também de várias outras pessoas desta e das comunidades circundantes, assassinadas nos 

últimos anos. Elas foram incluídas na celebração que primou em agradecer a Deus o dom da 

existência e a pedir perseverança para os tão importantes e necessários promotores da vida! 

 



 

Campanha Nacional contra a violência e o extermínio de Jovens. Ao escrever este texto, 

escuto a rádio local de Manaus e os comentários comovidos do locutor que noticia a vida eliminada 

de muita gente jovem, dia após dia. Também o Jornal Grito dos/as Excluídos/as, n. 53, fala da 

Juventude e Exclusão Social geradora de Violência: As marcas da violência atingem de forma 

inexorável a juventude, agravadas pela falta de acesso ou ausência de políticas públicas para esse 

seguimento. O mapa da violência 2010, 2011 e 2012, do Ministério da Saúde, constatou que as agressões 

físicas contra jovens são responsáveis, hoje, por cerca de 70% dos óbitos na faixa etária dos 14 a 24 anos, 

sendo que os jovens negros são 12 vezes mais vitimados que os demais. E, cerca de 73% das mortes são 

atribuídas aos homicídios, acidentes de trânsito e suicídios. 

Essa realidade nos faz lembrar a Campanha contra a violência e o extermínio de jovens. 

Tendo a promoção das Pastorais da Juventude do Brasil (Pastoral da Juventude, Pastoral da 

Juventude Estudantil, Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural), a 

Campanha é uma ação articulada de diversas organizações para levar a toda a sociedade o debate 

sobre as diversas formas de violência contra a juventude, especialmente o extermínio de milhares 

de jovens que está acontecendo no Brasil. Com isso, a Campanha objetiva avançar na 

conscientização e desencadear ações que possam mudar essa realidade de morte 
(www.juventudeemmarcha.org). 

Em Manaus, a Campanha tem dado passos significativos como realização de várias oficinas, 

celebrações, cinedebates, marchas, atos culturais, panfletagens e a realização do Seminário Estadual 

nos dias 28 e 29 de abril de 2012, em que se encaminhou a 

construção de um observatório das juventudes com o objetivo de 

fiscalizar, monitorar e trabalhar a formação política das 

juventudes. Os próximos passos serão a publicação da 

sistematização das oficinas realizadas no Seminário e os debates 

com candidatos a vereadores e prefeitos na construção das 

Políticas Públicas de Juventude. 

Atualmente a Coordenação da Campanha está composta 

pela Pastoral da Juventude Regional Norte 1, Canal Futura, 

jovens atores e atrizes sociais com apoio da Secretaria Municipal 

de Juventude, Rede de Educação Cidadã, Irmãos Maristas, CNBB 

Norte 1, Colégio La Salle  e a Coordenação de Pastoral da 

Arquidiocese de Manaus  (Cf. Jon – Coordenador). 
É um movimento de grande necessidade, mas nem sempre é fácil encontrar pessoas doadas e 

comprometidas com sua causa. Qual a razão desse alheamento? Seria a opção mais fácil por uma 

espiritualidade ou religiosidade mais gratificantes e sentimentais do que samaritana e 

comprometida com a vontade de Jesus: que todos tenham vida em abundância... (Jo 10,10)?  

 

Outro enfoque vocacional. No bojo de nosso informe-reflexão sobre vocação e sobre a 

vida, outra pedra de toque vem nos fazer refletir e muito nos alegrar. Abro o e-mail coletivo da 

Pastoral da Juventude de Manaus e acompanho o dinamismo da comissão organizadora denominada 

Despertar vocacional de assessores da PJ...   

O tema me chamou a atenção.  E vejam que beleza de conteúdo: Um Convite Especial 
Aos amados e às amadas jovens, adultos, religiosos e religiosas líderes e acompanhantes da Juventude, paz e bem! 

Nós, da Rede de Assessores e Cuidantes, queremos convidar algumas lideranças jovens e adultas, que 

desejam entender com mais carinho a respeito do tema assessoria e que futuramente, pretendem, ou já estão 

sendo indicados pelos jovens e/ou comunidade em geral, para o acompanhamento aos jovens.   

Este encontro se chama Despertar Vocacional para a Assessoria na Pastoral da Juventude e queremos 

que seja um espaço de formação, reflexão e despertar para novos assessores (jovens e adultos). Trataremos 

da Identidade, Missão, Espiritualidade e Prática do Ministério da Assessoria.  

A referida programação contou com a adesão inicial de 10 pessoas, sendo que aguarda um grupo 

mínimo de 20 inscritos para a sua realização. 

Pedimos a todos e todas que nos ajudem na divulgação desse importante encontro.   

Na luta, fé e na ternura!!!!            Rede de Assessores e Cuidantes da Juventude da Arquidiocese de Manaus. 
          Fraternalmente, Ir. João Gutemberg. 


