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JUVENTUDE E
 SANTIDADE



O
 mês de novembro começa com a Festa de Todos os Santos e San-
tas de Deus. Esta festa é uma celebração e um convite ao 
mesmo tempo. Celebração da santidade de Deus que santifica 

os seres humanos. Convite a buscarmos essa santidade como meta da 
nossa vida. A Igreja deve e tem que se preocupar em acender na 
juventude o desejo de ser santos, porque é nesta fase que firmamos os 
nossos ideais e nosso compromisso. 

São João Paulo II disse que “os jovens são chamados a ser senti-
nelas do amanhã” e também que precisamos de “santos de calças 
jeans”. Bem sabemos que ele quis fazer-nos refletir que o futuro da 
humanidade depende em grande proporção do como formamos nossa 
juventude no hoje e que, dessa formação que oferecemos depende 
em grande parte os altos ideais dos nossos jovens, entre eles o ideal de 
ser santo.  

 A SANTIDADE COMEÇA NO SEGUIMENTO DE JESUS

O seguimento é um convite desafiador de Jesus: “Vem e segue-
me” (Lc 18,22). O Documento de Aparecida (nº 443), nos fala que “os 
jovens são sensíveis a descobrir sua vocação de amigos e discípulos de 
Jesus”. Essa realidade nos ajuda a pensar na necessidade de favorecer 
a formação integral do jovem discípulo: seu lado afetivo, o compro-

misso com a transformação da socie-
dade, com o meio ambiente, a espiri-
tualidade e por fim, a descoberta da 
própria existência tanto no que diz 
respeito ao trabalho, quanto também 
na sua vida pessoal: se assume a voca-
ção ao matrimônio ou a uma vida con-
sagrada a Cristo. Mais do que isso, a 
formação integral do jovem deve 
abrir-lhe as perspectivas da santida-
de, por uma vida de intensa configu-
ração a Jesus, vivendo como Ele 
viveu: todo do Pai e todo para a huma-
nidade.



 UM JOVEM A CAMINHO DOS ALTARES: 
 CARLO ACUTIS

Em 12 outubro de 2006, Carlo Acutis tinha 15 anos de idade e 
sua vida se apagou por uma agressiva leucemia. O adolescente, oriun-
do de Milão, comoveu familiares e amigos ao oferecer todos os sofri-
mentos de sua enfermidade pela Igreja e pelo Papa. 

Carlo era um adolescente de nosso tempo, como muitos outros. 
Esforçava-se na escola, entre os amigos, era um grande apaixonado 
por computadores. Ao mesmo tempo era um grande amigo de Jesus 
Cristo, participava da Missa diariamente e se confiava à Virgem Maria, 
era devoto do beato Pier Giorgio Frassati - www.piergiorgio.com.br. 
Depois de sua Primeira Comunhão, nunca faltou à celebração cotidia-
na da Santa Missa e da reza do Terço, seguidos de um momento de Ado-
ração Eucarística.

Com esta intensa vida espiritual, Carlo viveu plena e generosa-
mente seus quinze anos, deixando em quem o conheceu um profundo 
sinal. Era um adolescente especialista em computadores, lia textos de 
Engenharia de Informática e deixava a todos estupefatos, mas este 
dom o colocava a serviço do voluntariado e o utilizava para ajudar seus 
amigos. Carlo tinha uma verdadeira devoção a Eucaristia 
chegando a elaborar o site: www.miracolieucaristici-
.org

Sua grande generosidade o fazia interes-
sar-se por todos: os estrangeiros, os portadores 
de necessidades especiais, as crianças e os men-
digos. Estar próximo a Carlo era esta perto de 
uma fonte de água fresca. Recorda-se claramen-
te que pouco antes de morrer Carlo ofereceu 
seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Certa-
mente o heroísmo com a qual confrontou sua 
enfermidade e sua morte convenceram a mui-
tos que verdadeiramente era alguém especial. 
Quando o doutor que o acompanhava pergun-
tava se sofria muito, Carlo respondeu: 'Há 
gente que sofre muito mais que eu! ”.
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 “FAMA DE SANTIDADE”

A fé de Carlo, singular em uma pessoa tão jovem, madura e 
segura, levava-o a ser sempre sincero consigo mesmo e com os outros. 
Manifestou uma extraordinária atenção para o próximo: era sensível 
aos problemas e as situações de seus amigos, os companheiros, as pes-
soas que viviam perto a ele e quem o encontrava dia a dia.

Ele tinha entendido o verda-
deiro valor da vida como dom de 
Deus, como esforço, como resposta 
a dar ao Senhor Jesus dia a dia na 
simplicidade. Queria destacar que 
era um moço normal, alegre, sere-
no, sincero, que amava a vida, que 
gostava da amizade. Ele compreen-
deu o valor do encontro cotidiano 
com Jesus na Eucaristia, e era 
muito amado e procurado por seus 
companheiros e amigos por sua sim-
patia e vivacidade.

Depois de sua morte muitos 
sentiram a necessidade de escrever 
uma própria lembrança dele e 

outros comentaram que vão pedir sua intercessão em suas orações: 
isto fez com que sua figura fosse vista com particular interesse e em 
torno de sua lembrança se desenvolveu o que se chama "fama de san-
tidade".  No dia 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado na 
cidade de Assis, Itália, na mesma Basílica onde está sepultado um 
outro grande santo jovem: Francisco!

Que os exemplos desses jovens santos inspirem os nossos 
jovens no seguimento de Jesus, buscando ser santos como Ele, para a 
salvação da humanidade.

www.carloacutis.com/pages/accueil.html


