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Queridos jovens, 

A 2ª Jornada Arquidiocesana da Juventude deve ser para nós lugar privilegiado para que as mais
diversas expressões juvenis se sintam representadas. Este momento de graça em nossa Igreja
particular deve fazer estampar em toda ela o rosto dos muitos jovens que se doam em nossas
comunidades, pastorais, movimentos e serviços.
Celebrar este momento é a expressão do verdadeiro caminho de sinodalidade, que não se prende
ao ritualismo e as respostas superficiais, mas torna-se evidente de uma compreensão sinodal.
Caminhamos juntos, sonhamos juntos e cá estamos!
Na Exortação Apostólica pós Sinodal Christus Vivit dirigida de modo especial aos jovens o papa
Francisco nos convida: “Fazem-nos ver a necessidade de assumir novos estilos e estratégias. Por
exemplo, enquanto os adultos procuram ter tudo programado, com reuniões periódicas e horários
fixos, hoje a maioria dos jovens sente-se pouco atraída por estes esquemas pastorais” (CV, 204).
É preciso entender e compreender o dinamismo dos jovens. Por isso, a proposta da Noite Cultural é
a oportunidade de que as expressões juvenis sejam celebradas conforme seus carismas e saboreadas
na comum unidade, afinal “Não importa a cor delas: se são ‘conservadoras ou progressistas’, se são
‘de direita ou de esquerda’. O importante é recolher tudo aquilo que deu bons resultados e seja
eficaz para comunicar a alegria do Evangelho” (CV, 205).
Assim, neste espírito sinodal entendemos que “um ‘caminhar juntos’ que implica a valorização –
através dum dinamismo de corresponsabilidade – dos carismas que o Espírito dá a cada um dos
membros [da Igreja], de acordo com a respectiva vocação e missão. (…) Animados por este espírito,
poderemos avançar para uma Igreja participativa e corresponsável, capaz de valorizar a riqueza da
variedade que a compõe” (CV, 206).
Nós buscamos por meio das necessidades e das realidades propor às Foranias este momento em
que a juventude possa se expressar e celebrar. “Não podemos esquecer as expressões artísticas,
como o teatro, a pintura e outras. De importância muito peculiar se reveste a música, que representa
um verdadeiro e próprio ambiente onde os jovens estão constantemente imersos, bem como uma
cultura e uma linguagem capazes de suscitar emoções e moldar a identidade”  (CV, 226).
Que a noite cultural, em cada realidade, torne-se um verdadeiro oásis da juventude, “peregrinos do
agora”.

Paz e bem! 
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