
Jovens e Jovens 

A juventude, os jovens de modo geral, têm sido assunto constante nos 
noticiários atuais.  

  
Fala-se das jovens adolescentes que engravidam prematuramente...  

  
De jovens perdidos no lodaçal dos vícios...  

  
De jovens que põem fogo em índios e mendigos...  

  
De jovens tresloucados, que se arrebentam em acidentes violentos nas 

competições ilegais, chamadas "rachas".  
  

Quando lemos ou ouvimos tais informações, ficamos chocados com tantos 
desatinos e logo imaginamos o que será do futuro da Terra, se a juventude 

está perdida.  
  

Todavia, os olhos e ouvidos interessados, podem ler ou ouvir vez que outra, 
uma tímida notícia de jovens que se dedicam com fervor ao bem geral.  

  
São jovens cientistas premiados pelos esforços dedicados em busca de melhor 

qualidade de vida para enfermos anônimos...  
  

Jovens que se entregam de corpo e alma às artes, exaltando o bem e o belo.  
  

Com habilidade extraem sons melodiosos dos teclados...  
  

Com graciosidade cantam, dançam, fazem acrobacias nas quadras 
esportivas...  

  
Jovens saudáveis que dedicam o tempo a distrair e alegrar pessoas idosas e 

enfermas enclausuradas em velhanatos...  
  

Adolescentes que se chocam com a miséria do próximo e envidam esforços 
para minorar-lhes o sofrimento...  

  
Tantos são os jovens que são arrimo da família. Que trabalham de sol a sol na 

lavoura, regando com o próprio suor a terra generosa de onde retiram o 
sustento...  

  
Jovens médicos que, com mãos hábeis, fazem cirurgias extraindo tumores dos 

corpos, sem deixar vazio o coração dos pacientes desesperados.  
  

Jovens que, apesar de conquistarem a fama, não se permitem a promiscuidade 
nem se prestam a promover produtos que incitam aos vícios nem aos 

desregramentos na área da sexualidade.  
  

Jovens que falam do Cristo e buscam viver Seus ensinos..  
  

Como podemos perceber, há jovens e jovens...  



  
Se o bem fosse mais divulgado, certamente seria imitado e adotado como 

postura por tantos jovens indecisos, inseguros, que acabam se decidindo pela 
maioria, ou pelo que pensam ser a maioria.  

  
Assim, tenhamos a certeza de que a juventude não está perdida e que o futuro 
já está acontecendo hoje, com essa força juvenil saudável e entusiasta, capaz 
de derrubar as estruturas apodrecidas da sociedade em que vive e fortalecer 

os costumes sadios e promissores vigentes.  
  

...............  
  

Ser jovem é não ter cumplicidade negativa com o passado. É não se deixar 
contaminar pelos hábitos viciados de outras gerações.  

  
Ser jovem é viver com entusiasmo, semeando alegria com discernimento.  

  
A juventude é a primavera da vida, e jovem sem entusiasmo é como uma flor 
sem perfume, que tende a ser derrubada pelos primeiros ventos do inverno.  

  
Portanto, o jovem para ser feliz, deve erguer bem alto a bandeira da 

solidariedade, da fraternidade e da verdadeira liberdade, que é a paz da 
consciência tranqüila. 

 


