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Brasília, 12 de junho de 2018. 

Caros participantes do Encontro Nacional de Congregações que trabalham 
com Jovens. 

Paz e bem!  

Neste Ano do Laicato, do Sínodo dos Bispos: Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional, dando continuidade ao Projeto IDE, de evangelização da juventude, 
proposto pela Igreja do Brasil, a partir da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Juventude, é com imensa alegria que saudamos a todos reunidos em São Paulo. 

Caros jovens, assessores e todos que caminham com as juventudes e as 
acompanham em seu discernimento vocacional.  

Em primeiro lugar, quero agradecer a Dom Nelson Francelino Pereira, a Dom 
Antônio Emídio Vilar e a Pe. Antônio Ramos (Pe. Toninho) por caminharmos juntos 
como Comissão Episcopal no serviço da evangelização da juventude de nosso país. 

Agradeço também a Coordenação Nacional de Jovens, , a Comissão de 
Subsídios, os Bispos Referenciais Regionais, os Padres Referenciais Regionais e os 
Responsáveis Diocesanos de Juventude, os Jovens Conectados, por formarmos a 
família que leva adiante o trabalho de evangelização da juventude em nosso país. 

DEUS É JOVEM é o título do livro de Papa Francisco lançado no dia 20 de 
março de 2018.  

Diz o Papa: “Deus é Aquele que sempre renova, porque Ele é sempre novo: 
Deus é jovem! Deus é o Eterno que não tem tempo, mas é capaz de renovar, 
rejuvenescer-se continuamente e rejuvenescer tudo.”  

Continua o Papa: “As características mais peculiares dos jovens são também as 
Suas. Deus é jovem porque “faz novas todas as coisas” e gosta de novidades; 
porque surpreende e ama o estupor; porque sabe sonhar e deseja os nossos 
sonhos; porque ele é forte e entusiasmado; porque constrói relacionamentos e 
nos pede para fazermos o mesmo, é social.”  

Na abertura da Reunião Pré-sinodal, com 300 jovens do mundo inteiro, no dia 
19 de março de 2018, assim falou Papa Francisco: “Queridos jovens, o coração da 
Igreja é jovem precisamente porque o Evangelho é como uma linfa vital que a 
regenera continuamente. Cabe a nós ser dóceis e cooperar nesta fecundidade.” 

Continuou dizendo Francisco: “Os jovens devem ser levados a sério! Parece-
me que estamos circundados por uma cultura que, se por um lado idolatra a juventude 
procurando nunca a fazer passar, por outro impede que muitos jovens sejam 
protagonistas” 

Com estas palavras de papa Francisco, no caminho do Sínodo e, desde já, 
acolhendo as orientações que virão dele, eu vos saúdo. Vos abraço. Vos abençoo. 
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Este ano das juventudes e este julho das juventudes são um tempo de graça, 
kairós, tempo de Deus para caminhar, crescer, acreditar, seguir em frente. 

Que o Projeto IDE nos una. Que a preparação, realização e decisões do Sínodo 
nos sirvam de luz. 

Peço vossa oração pois, em outubro, se Deus permitir, estaremos no Sínodo, 
em Roma, durante 4 semanas, com Papa Francisco. 

Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Que este Encontro Nacional seja 
uma profunda experiência de Deus, para que, apaixonados por Jesus Cristo, possais 
espalhar a alegria do evangelho no coração das juventudes de nosso país. 

Que o Deus jovem vos abençoe, vos faça corajosos e que Mãe Aparecida vos 
anime a caminhar. 

!  

Dom Vilsom Basso, SCJ 
Bispo de Imperatriz - MA 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB 
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