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À velocidade da luz 
Elsa Correia – Socióloga 

Notas introdutórias 
 

Estou grata por poder escrever este pedacinho de livro. Que o Senhor Jesus faça 

produzir bênçãos em abundância a partir destas pequenas sementinhas que tenciono 

plantar aqui. 

 

“Segue o que sentes” frase que deu cor a uma marca de produtos de 

telecomunicações da sociedade portuguesa actual. Há tempos atrás ouvi um pregador 

dizê-la no sentido de nos alertar para o ambiente social que teremos de enfrentar se 

queremos falar de Jesus como Salvador. 

É um pouco da sociedade “segue o que sentes”, “experimenta” ou “vive o momento 

– now” que quero descrever neste capítulo, com base em estudos sociológicos, o mais 

recentes possíveis. As estatísticas apresentadas dizem respeito aos adolescentes / 

jovens da sociedade portuguesa em geral, pois é neste contexto que os adolescentes das 

igrejas evangélicas, cristãos ou não, se movem, estudam, crescem, consolidam a sua 

personalidade, escolhem os seus valores, atitudes, estilos de vida e fazem os seus 

projectos para o futuro. 

Há uma coisa que eu gostava que o leitor tivesse sempre em mente à medida que lê 

este texto: se queremos que os nossos adolescentes tenham um estilo de vida alternativo 

– Jesus – temos de lhes dar alternativas, a todos os níveis, em todas as áreas e tentar 

passar-lhes a mensagem de que essas alternativas funcionam bem, têm bons resultados, 

nos fazem sentir mais completos. Não quero com isto dizer que a mensagem do 

Evangelho deva ser passada de forma que a vida cristã soe como um mar de rosas, mas 

que quando temos Jesus a vida tem um sentido, um propósito e um sabor, ainda que não 

entendamos porque algumas coisas nos acontecem. A procura de sentido é uma 

condição inerente às sociedades da modernidade tardia1, e condiciona, sem dúvida, os 

estilos de vida e as escolhas dos adolescentes contemporâneos. 

Na minha opinião a Bíblia é um livro que, sendo intemporal, fornece alternativas – 

porque o Espírito Santo sabia que este livro maravilhoso haveria de chegar à era 

contemporânea e seriam necessárias alternativas. 

                                                
1 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade pessoal. 1.ª edição, Oeiras, Celta Editora, 1994, p.208. 
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Por exemplo, a alternativa de Deus ao “segue o que sentes” é bem melhor: “Segue o 

que sentes, mas com limites, e assim evitas sofrer as consequências de atitudes erradas” 

– para mim, esta é a mensagem que Deus quer transmitir quando diz, através do sábio 

Salomão no Livro de Eclesiastes: “Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o seu 

coração nos dias da sua juventude! Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua 

vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento.” 

(Eclesiastes 11:9).2 

Por outro lado, se os adolescentes responderem aos apelos da Igreja (os braços, os 

pés e a voz de Deus hoje e agora no planeta terra) de acordo com o lema “segue o que 

sentes”, é bom que os adolescentes sintam algo que os cativa no meio da Igreja ou 

quando estão com uma ou outra pessoa de entre os filhos de Deus. É bom que eles 

sintam algo muito melhor do que o mundo actual lhes tem para oferecer. Sim, a sociedade 

oferece-lhes inúmeras opções de escolha porque os adolescentes procuram; procuram 

algo diferente, original, que esteja na moda, que os faça sentir especiais, adultos, 

capazes, heróis, vencedores, poderosos; mas também: protegidos, seguros, amados, 

amparados. Muitas destas sensações alguns adolescentes só conseguirão experimentar 

pela intervenção do Espírito Santo, mas poderemos sempre semear. 

E é nesta luta saudável entre os sentimentos / necessidades de criança (sentir amor, 

protecção, segurança) e o objectivo de ser adulto, que os adolescentes traçam o seu 

caminho com atitudes bem características face ao corpo, à família, aos amigos, à escola, 

ao lazer/ consumo, às Novas Tecnologias, à sexualidade, à religião. São as posturas dos 

adolescentes face a estas diversas áreas que procurarei explorar no sub-capítulo 

seguinte. 

As mudanças no seu corpo e na sua mente operam-se à velocidade da luz. Só 

adultos bem informados e com a força de Deus poderão não cair nos extremos da 

repressão excessiva que leva à revolta ou da liberalização que leva à perda de limites. 

Uma última nota referente à nomenclatura “adolescente”. Não é consensual o que 

ela engloba ou define. No entanto, deixo aqui algumas pistas. A adolescência 

compreende o período situado entre a infância e a vida adulta. Vem a seguir à puberdade 

(ou pré-adolescência) e corresponde aproximadamente ao período entre os 11 e os 19 

anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, caracterizado por mudanças corporais e 

emocionais, provenientes da maturação física e psicológica. 

                                                
2 VÁRIOS. Bíblia Sagrada – Nova Versão Internacional. S/e, São Paulo, Editora Vida, 2005, p. 535 (1248 p.). 
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A palavra adolescência vem do latim “adolescere” que significa “fazer-se homem / 

mulher”  ou “crescer na maturidade”3, sendo que somente a partir do final do século XIX 

foi vista como uma etapa distinta do desenvolvimento. 

Desejo ao estimado leitor que possa aprender com estas palavras e com a ajuda do 

Espírito Santo, para que todos juntos possamos auxiliar o processo de “fazer-se homem / 

mulher” saudável, cristão, feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 Muuss (1976) citado por FERREIRA, Manuela e BATISTA NELAS, Paula. “Adolescências… Adolescentes…”in 
Educação, Ciência e Tecnologia. Millenium on-line, Instituto Politécnico de Viseu, n.º 32, p. 141 – 162, Fevereiro, 
2006 (semestral) – www.ipv.pt/millenium/Millenium32/11.pdf.   
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i. Características gerais dos adolescentes actuais 
 

a) Atitudes face ao corpo 
Procurando afirmar-se numa multidão ao seu redor, o corpo é um instrumento de 

comunicação dos jovens para com o mundo que os rodeia. A ele, os adultos devem estar 

atentos para perceberem algumas mensagens. 

Ao mesmo tempo os adolescentes procuram ser “todos diferentes, todos iguais”. A 

insatisfação com o que são, o desejar seguir uma moda, ou a necessidade de se sentir 

parte de um grupo, fazem com que os adolescentes, através de uma marca corporal 

digam, por exemplo, ao grupo de adolescentes mais perto de si: “Vocês tatuam-se, então 

eu quero ser vosso amigo vou tatuar-me também”. No fundo, eles como nós, querem 

sentir que pertencem a algum sítio, a algum grupo, que alguém os protege. 

A insatisfação com o que são pode advir exactamente das transformações do seu 

próprio corpo a nível físico: por exemplo, o crescimento repentino em altura e a 

desproporção dos membros em relação ao resto do corpo, podem produzir alguma 

desarticulação ao andar; o crescimento dos pêlos, o aparecimento das borbulhas, pode 

causar transtorno à imagem que o adolescente tem de si. E especialmente naqueles 

jovens cuja auto-estima não é muito elevada, o enfeitar do corpo pode ser uma tentativa 

de lutar contra as mudanças que eles não conseguem controlar. Mas o inverso também é 

válido: se virmos um adolescente sem cuidado com o corpo, com a higiene e com a 

apresentação, podemos estar perante alguém com baixa auto-estima, que não gosta de 

si, provavelmente porque não sente amor da parte dos que lhe são próximos – aqui, a 

valorização do adulto é muito importante para a construção de uma correcta imagem de si 

– esse adolescente, não importa a sua família, casa ou condição social, tem muito valor 

para Deus! E ele só vai perceber isso se lhe mostrarmos que ele tem muito valor para nós 

– por isso, damos-lhe um pouco de atenção. Se é um jovem que não prima por uma boa 

apresentação, mas se num dia vemos que tem uns sapatos limpinhos, então é uma boa 

oportunidade para que o adulto utilize o reforço positivo (ou seja, o elogio como forma de 

estimular a repetição de uma atitude adequada) “Hum! Esses sapatos são muito giros!” 

A vivência, agora mais específica, da sua sexualidade (e utilizo sexualidade aqui no 

sentido lato do começo do interesse pelo sexo oposto [esperamos nós!]) e do início do 

desenvolvimento dos sinais corporais que mostram que o corpo está a preparar-se para 

mais tarde poder ter uma vida sexual activa e saudável, impele também os jovens e as 

jovens para o investimento no corpo. 
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Muito jovens “(…) tatuam-se, drogam-se, perfuram-se, adelgaçam-se, musculam-se, 

bronzeiam-se, depilam-se… As caras maquilham-se, perfumam-se, exibem-se com 

óculos originais, carregam penteados exóticos e coloridos”.4 Não é apenas uma questão 

de moda, mas a necessidade de afirmação da sua identidade. As tatuagens, os piercings 

e outras coisas semelhantes pretendem ser marcas individuais sem deixarem de ser 

símbolos de grupo. E são também formas de linguagem do corpo e reivindicação do uso 

livre do mesmo. 

Em relação a estas atitudes face ao corpo, há uma que causa mais preocupações 

na sociedade – a droga. Do encontro entre o jovem e a droga, pode resultar apenas uma 

experiência, um consumo ocasional ou um percurso de dependência de muitos anos.5 

A investigação Traços e riscos de vida revela que existem muitos consumidores de 

haxixe [considerado droga leve] que nunca experimentarem outras drogas. No entanto, 

esta droga provoca um quadro clínico semelhante ao da depressão, quando fumada em 

doses e com frequência elevadas. 

O consumo de heroína, por outro lado, leva a uma dependência rápida, que culmina 

na desinserção pessoal e social, e num indivíduo que já não tem prazer em mais nada. 

Este estudo conclui ainda que são preocupantes a falta de consciência dos jovens 

em relação aos perigos das substâncias consumidas e a necessidade que estes 

demonstram de procurar sentir prazer na vida através da sua ingestão. 

Para concluir, gostaria de salientar que o investimento no corpo no sentido de 

melhorar a sua aparência (ter cuidado com as roupas, mostrar higiene, perfumar-se, fazer 

desporto…) pode mostrar um adolescente bem integrado, que quer ser atraente, que 

agradar, não necessariamente por vaidade, mas que investe em si porque gosta de si. E 

gostar de si é o primeiro passo para gostar do próximo: “Ame o seu próximo como a si 

mesmo” (Romanos 13:9). E se esse adolescente ama o próximo, então está mais perto de 

amar a Deus: “Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, mas odiar seu irmão, é mentiroso, 

pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.” (I 

João 4: 20-21).  

 

 

 

 

                                                
4 PAIS E CABRAL (2004), citados por MACHADO PAIS, José. Jovens e Cidadania. Sociologia, problemas e práticas. 
Oeiras, nº.49, p. 53-70, 2005. http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n49/n49a04.pdf.  
5 MACHADO PAIS, José (coord.), Traços e riscos de vida: uma abordagem qualitativa a modos de vida juvenis. 
Lisboa, ICS, 2000, 323p. 
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b) Atitudes face à sexualidade 
Num estudo realizado em 19976, vemos que os jovens do género7 masculino 

confessam que a televisão, e o cinema/ vídeo são os meios de comunicação que mais 

influenciam a sua visão da sexualidade. 

De facto, já no estudo sobre os jovens de Loures8 se tinha constatado que estes 

dizem não ter necessidade de esclarecimentos nem de apoio técnico por parte de 

serviços especializados sobre a sexualidade, aprendendo eles de forma “autodidacta”, 

com recurso aos meios de comunicação. 

Diz o estudo de 1997 que os jovens portugueses têm uma clara propensão para a 

matrimonialidade com projectos de parentalidade. Os jovens saem da família para 

constituírem uma nova família. 

Contudo, as fases de namoro e até coabitação informal são consideradas 

reversíveis, uma vez que se revestem de um carácter experimental, especialmente no que 

diz respeito à sexualidade. 

Segundo este estudo, muitos jovens portugueses (rapazes e raparigas, mas 

principalmente os primeiros) têm uma sexualidade activa antes dos 18 anos. Da parte 

masculina verifica-se uma grande disponibilidade para a sexualidade, quase como prova 

de virilidade. Nas mulheres, apesar de revelarem a sua sexualidade ainda constrangida, 

já legitimam uma sexualidade juvenil e nomeadamente pré-matrimonial. 

O sociólogo Pedro Vasconcelos divide a população jovem inquirida em três grupos 

face à sexualidade: 

- um tradicionalista (agregando 20 a 25 % da população juvenil), que se caracteriza 

por ser composto pelos jovens menos escolarizados, com estatuto social mais baixo e 

religiosamente empenhados. 

- um de posições modernistas (agregando 35 a 40% dos jovens), composto pelos 

jovens mais escolarizados, de status social mais elevado e não religiosos, que vivem em 

união de facto ou são separados / divorciados. 

- um grupo de transição (com 35 a 40 % dos jovens). 

Tendo em conta os dados apresentados anteriormente, constata-se que este estudo 

sociológico associa as posições conservadoras face à sexualidade (que implicam com 

                                                
6 VILAVERDE CABRAL, Manuel e MACHADO PAIS, José (coord.) Jovens portugueses de hoje: resultados do 
inquérito de 1997. Oeiras, Celta Editora, 1998. 
7 Na literatura actual, a palavra “género” tende a substituir a palavra “sexo” no que diz respeito ao masculino e 
feminino. Isto porque se considera hoje, que ser “homem ou mulher” pode ser mais uma construção social ou opção de 
escolha do indivíduo do que uma imposição física de natureza biológica com a qual se nasce. Vide AMÂNCIO, Lígia, 
Masculino e Feminino – a construção social da diferença. Porto, Eduções Afrontamento, 1994, 204 p. 
8 FERREIRA DE ALMEIDA, João, Jovens de hoje e de aqui: resultados do inquérito à juventude do concelho de 
Loures. Loures, Câmara Municipal de Loures, 1996. 
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certeza a abstinência pré-matrimonial, a rejeição do aborto, entre outras) à baixa 

escolaridade e à religiosidade. Este tipo de concepção é um desafio à igreja: tentemos 

mostrar que os “religiosos” não são necessariamente iletrados e por isso crêem em 

qualquer mito que se lhes ofereça; existem fundamentos, além de evangélicos, científicos 

também, que deverão ser conhecidos por todos para uma argumentação coerente contra 

a libertinagem sexual e a favor de núcleos familiares sólidos. 

Um aspecto que não podemos deixar de referir aqui, uma das problemáticas 

relacionadas com a sexualidade na adolescência que mais preocupações tem gerado 

para o Estado português: Portugal tem a taxa de gravidez adolescente mais elevada da 

União Europeia, que segundo o estudo Traços e Riscos de Vida deriva de uma educação 

sexual juvenil incipiente e de um acesso difícil à informação anti-concepcional. 

Segundo esta investigação, a iniciação sexual entre os jovens por vezes surge como 

algo acidental, criando o risco de gravidezes indesejadas e doenças infecto-contagiosas. 

Por outro lado, e nomeadamente no caso dos rapazes, continua a apostar-se mais na 

quantidade de contactos, do que na valorização dos aspectos qualitativas da relação. 

No caso das gravidezes adolescentes, a atitude das famílias oscila entre a rejeição e 

a aceitação. Para uma adolescente que se confronta com uma total rejeição da família e 

que se vê obrigada a acolher-se nua Instituição, existe grande risco de exclusão social – 

dificuldades de integração profissional e consequentes dificuldades económicas e um 

percurso de vida que se antevê difícil, com vários relacionamentos amorosos, sem 

estabilidade, na procura de um afecto que antes não foi recebido e que agora, raramente 

é encontrado. 

Por outro lado, outra consequência da gravidez precoce é o abandono da 

escolaridade, por vergonha, por falta de tempo, por falta de apoio – mais um contributo 

para a dificuldade de inserção destas jovens mães no mercado de trabalho. 

Contudo, não podemos deixar de analisar as causas escondidas deste fenómeno: às 

vezes, a vivência precoce da sexualidade pode ser uma forma de tentar encontrar refúgio 

afectivo ou de fugir às pressões familiares de relacionamentos falhados entre os 

progenitores. Amigos cristãos, antes de criticarmos uma jovem nestas circunstâncias, 

vamos sentir compaixão, assim como Deus sentirá, e terá misericórdia, se lhe for pedida. 

Uma adolescente que, no seu crescimento e numa altura de grande necessidade de apoio 

afectivo, encontra em sua casa uma multidão de desordens, sendo talvez utilizada como 

trunfo nas disputas entre os pais, tenta ela própria criar um relacionamento onde tudo dê 

certo – raramente consegue. Perpetua assim um ciclo de sofrimento emocional, violência 

psicológica e/ou física e rejeição. Para uma pessoa que cresceu sendo-lhe dado o devido 
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valor e carinho, dificilmente se consegue compreender, e julga-se mesmo que é uma 

mera opção pessoal, de alguém sem juízo, seguir um caminho tão tortuoso como o da 

sexualidade precoce e instável; mas as crianças aprendem os modelos que contemplam. 

Por isso, é fácil para uma menina que cresceu no meio de brigas, ir parar a uma igual 

circunstância. Esta menina será capaz de dar tudo de si para sentir um pouco de afecto, 

nem que seja por uns instantes, nem que seja uma ilusão: é capaz até de dar o melhor de 

si, as suas emoções, o seu corpo, o seu coração. Não é fácil inverter uma situação assim, 

nem com benefícios económicos, nem com o fornecimento de um modelo familiar 

alternativo, nem tão pouco com ajuda psicológica (embora ela seja muito necessária) – 

nalguns casos só o amor de Deus pode transformar uma personalidade que cresceu com 

este tipo de referências. 

Numa escola onde leccionei, numa zona predominantemente rural do país, estudava 

uma aluna, com 16 anos, no 7.º ano. Não tinha referências familiares, e fora vítima de 

abusos sexuais. Teve oportunidade de viver numa família afectiva e economicamente 

estável. Tinha ajuda psicológica. Aparentemente nada lhe faltava. No entanto, além de se 

envolver afectivamente com vários rapazes, acabou por fugir de casa com um deles. A 

primeira leitura desta situação será “Não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada”, 

contudo, não é raro haver casos em que fazemos tudo, e nada parece dar resultado. Não 

desanimemos. Há coisas que dificilmente conseguimos mudar, especialmente porque, 

desde que uma criança nasce (e até ainda na barriga da mãe) que se inscreve na sua 

mente todo o tipo de situações que são vivenciadas ao seu redor. Mas sempre podemos 

semear amor e ajuda, o resto, só Deus pode fazer.9 Veja–se a delicadeza com que Jesus 

abordou a sexualidade da mulher de Samaria, deixando-a, ela própria falar da sua vida 

pessoal, sem que fosse ele a fazer perguntas (João 4). A sede de que esta mulher sofria 

(sede de afecto) é a mesma sede que têm muitos adolescentes dos nossos dias. 

Para concluir, gostaria apenas de registar um último ponto. Do lado oposto à 

permissividade sexual está o paradigma excessivamente proibicionista, que, na sociedade 

em que vivemos não trava a maioria dos adolescentes. Neste sentido, é bom manter um 

equilíbrio. Por isso, numa época em que é defendido que as pessoas têm legitimidade 

para escolher a sua orientação sexual, não é necessariamente problemático que os 

adolescentes digam que estão “apaixonados” ou procurem agradar a alguém do sexo 

oposto. Pelo contrário, se eles tiverem liberdade junto dos adultos para exporem as suas 

primeiras emoções e dúvidas, poder-se-á evitar males maiores, e que existem 

                                                
9 Para a melhor compreensão do funcionamento psicológicos das crianças e adolescentes recomendo as obras de Pedro 
Strecht (pedopsiquiatra).  
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efectivamente, como experiências sexuais (de conhecimento e curiosidade) com o mesmo 

sexo ou o sexo oposto, a dúvida relativamente a gostar de rapazes ou raparigas, as 

perguntas sobre o desenvolvimento do seu corpo. Com as palavras certas, podemos 

ensinar coisas que de outra maneira, poderiam ser aprendidas com actos errados. 
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c) Atitudes face aos amigos 
Um adolescente vive na procura de segurança, mas também de aceitação. É isso 

que o faz, por vezes, negar os valores que a família lhe transmitiu durante 10 ou 12 anos 

e procurar experimentar algo novo que o seu grupo lhe oferece, ignorando por vezes as 

consequências que esse comportamento de experimentação lhe poderá trazer. 

“Experimentar” é a palavra-chave, como se da apropriação de algo muito importante 

se tratasse, o “poder fazer”, o “poder ter”. E nesta força do grupo “mas o meu colega 

também vai”, os avisos dos pais, dos professores, da autoridade, passam para segundo 

plano. 

A adolescência e a juventude são, na nossa cultura, uma fase da vida em que os 

jovens se envolvem num processo de autonomização que é caracterizado pela tentativa 

de separação do sistema emocional familiar e afirmação no meio social envolvente, daí 

que os amigos sejam tão importantes. 

É importante também reflectir aqui sobre a situação da descriminação. Ela é talvez 

mais visível com as segundas e terceiras gerações de imigrantes, especialmente de 

origem africana, mas também de outras etnias, que, não conseguindo encontrar grupos 

de pertença no meio dos habitantes do país que os acolhe, tendem a perceber que são 

diferentes, que são rejeitados, o que diminui a sua auto-estima, trazendo risco para o seu 

desempenho escolar, inserção profissional e relacionamento com os pares. O facto de 

alguns jovens se sentirem descriminados por uma comunidade, poderá levar a que eles 

tenham comportamentos violentos, para manifestar a sua revolta.  

Normalmente pensamos que são aqueles que chegam que têm de se adaptar à 

cultura desse país, no entanto, enquanto igreja devemos fazer um esforço para chegar à 

cultura daqueles que às vezes não conseguem encontrar o seu grupo de pertença.  

Por exemplo, muitos adolescentes de origem brasileira e africana gostam de um 

certo estilo de música próprio dos seus países, e é natural que procurem também esse 

tipo de música na igreja, ou que na igreja reajam à música de forma diferente dos 

portugueses (nomeadamente movimentando o corpo). Isso é cultural e deve ser 

entendido dentro desse contexto. O que acontece por vezes também, é que os jovens 

portugueses gostam também desse tipo de música e ritmo por ser diferente da sua 

cultura, e por isso mesmo, tendem a valorizá-los. 

Quando, há alguns anos atrás, a disciplina de EMRE organizou na escola onde 

leccionava, no interior do país, a Festa da Amizade, o grupo dos King’s Kids foi muito bem 

recebido. Para além de terem vários elementos de origem africana, a mensagem do 

Evangelho foi passada, entre outras coisas, através do Rap, estilo musical muito 
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apreciado entre os adolescentes. Por isso, no final da festa, toda a gente queria um 

autógrafo do rapper, o Emil. 

Mas voltando aos grupos de amigos…Eles influenciam-se entre si para o bem e para 

o mal. É importante saber que grande parte das condutas de risco e de experimentação 

são levadas a cabo com amigos, e nalguns jovens, quanto mais se proíbe tanto mais 

aumenta o gosto pela subversão. Se enquanto líderes, pais, professores, autoridade, 

algum jovem mais rebelde, mais desafiador, nos provocar no meio do seu grupo, o pior 

que se pode fazer é tentar medir forças com esse jovem, ávido de se sentir poderoso. 

Por altura da participação do primeiro concurso de cartazes de EMRE, tentei 

incentivar alguns alunos à realização deste projecto. De início, nenhum queria; mas 

quando consegui persuadir alguns dos mais ‘apreciados’ do grupo – com os prémios – os 

outros também quiseram participar. Os adolescentes funcionam muito por imitação e 

desejam muito ser reconhecidos por aquilo que fazem. Gostam de mostrar as suas 

capacidades, às vezes numa lógica de competição, e gostam de ser vencedores no grupo 

dos seus amigos. E foi com grande orgulho e vaidade que estes alunos receberam o 

primeiro prémio na sua escola. 

Uma outra forma dos adolescentes em geral criarem e marcarem o seu grupo é a 

linguagem. Palavras diferentes, mais simples, mais rápidas de pronunciar, com algumas 

influências crioulas – lá está, de grupos específicos – fazem parte de um código mais ou 

menos hermético que talvez lhes faça sentir um certo grau de autonomia, como se de um 

novo idioma se tratasse: bué, bazar, xonar, curtir, butes, cool, bacano, tá-se bem, na boa, 

abancar, à pala de, badalhoco, básico, bófia, afinfar-lhe, briol, baril, flipar, gamar, ganzas, 

cola, gramar, guito, lerpar, marrar, morfar, naifa, népia, penca…10 para se poder falar à 

vontade sem que os adultos percebam do que se fala. É uma “relexicalização da 

linguagem”11 onde se criam palavras novas, deformam-se ou dão-se novos significados 

às já existentes. 

A linguagem obscena (ou “palavrões”) é também outro “código” característico de 

alguns adolescentes. Mais aceitável para uns do que para outros, dissemina-se facilmente 

no meio dos amigos e deve ser travada em casa pelos adultos, sob pena de se tornar 

parte do discurso banal. É preciso dar-lhes alternativas: quando estiverem muito 

zangados talvez possam dar uns pontapés numa bola, ou dar uma corrida para 

espairecer… mas não é necessário dizer palavrões. 

                                                
10 http://natura.di.uminho.pt/~jj/pln/calao/dicionario.pdf - Esta página contém uma recolha de todas as expressões de 
calão mais vulgarmente utilizadas, incluindo as mais obscenas. 
11 MACHADO PAIS, José, Jovens e cidadania. Op. Cit.  
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Por fim, resta lançar o repto para que tenhamos atenção aos amigos dos 

adolescentes – ou à falta deles – tanto precisa de ajuda um adolescente que acompanha 

com um grupo de comportamentos delinquentes, como um adolescente que se isola. As 

igrejas devem ser locais onde os jovens podem encontrar os seus amigos, influenciando-

se mutuamente para o bem, construindo amizades saudáveis que durem para a vida. “O 

homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que 

um irmão”. (Provérbios 18:24). 

Para terminar, gostaria de deixar-vos com uma experiência que observei, diz 

respeito a um aluno que tive. Com um passado familiar pouco recomendável, progenitores 

com patologias do foro psiquiátrico, prostituição, e outras problemáticas, é difícil, às 

vezes, entender Deus como um Pai amoroso que quer o nosso bem: como perceber esta 

Paternidade maravilhosa de um Pai que não se vê, quando não se teve o carinho do pai 

que se vê? É complicado. No entanto, este jovem teve a oportunidade de conhecer uma 

família salva e crente em Jesus. Foi com eles à igreja, e certamente sentiu-se acarinhado. 

Passou de um jovem resmungão, mal-humorado e conflituoso, para um rapaz mais 

maduro, paciente, amigo. Começou a levar a sua Bíblia para todos os cultos e a respeitar 

o tempo passado na Igreja. Parecem mudanças pequeninas, mas acreditem que, num 

meio em que os rapazes que vão à igreja são muitas vezes gozados, estas pequenas 

mudanças são provas de uma pequenina semente que começou a brotar no seu coração, 

por acção do Espírito Santo e com a ajuda de uma família que tentou demonstrar-lhe um 

pouco do amor de Deus! Segundo ele, também ajudou ir a uma igreja com “bué de 

jovens”, “todos os instrumentos e mais alguns”, “jogos de futebol entre o pessoal da 

igreja” e “lanches convívio”… 
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d) Atitudes face ao lazer / consumo 
Entre outras questões, os adolescentes tendem a valorizar, nos seus tempos de 

sociabilidade e lazer, a participação num grupo onde se sintam acolhidos e que lhes 

conceda sentimentos de pertença. 

Neste aspecto, gostaria de expor, segundo o estudo Jovens de Hoje e de Aqui 

[Quadro 47] os valores relativos aos grupos a que os adolescentes pertencem ou dizem 

gostar de pertencer: onde a pertença a um “grupo religioso” ganhou a maior percentagem 

no que toca a “não lhe interessa pertencer”; por outro lado, tem a percentagem mais 

pequena de “gostava de pertencer”. 

Os grupos onde os jovens mais se encontram inseridos são os clubes desportivos e 

as associações recreativas. Note-se então que os jovens parecem pouco interessados em 

ser conotados com a “religião”. Talvez associem a pertença a estes “grupos religiosos” 

como a entrada de uma série de regras, restrições e proibições na sua vida. Talvez 

porque seja esta a sua ideia de religião, desconhecendo a outra dimensão da liberdade e 

refúgio que Deus oferece. 

Neste sub-capítulo, não posso deixar de referir algumas expressões de lazer e 

diversão, que apesar de minoritárias é necessário serem conhecidas. 

Refiro-me em primeiro lugar, concretamente às raves. Rave significa delirar, 

tresvariar, estar fora de si, disparatar, falar como um louco, incoerentemente, com 

sonoridades furiosas…12 São de alguma forma um ritual de pertença, afirmação, 

libertação e até de rebelião. A cultura rave é uma cultura de aceleração sem destino. 

Assenta na produção de sensações sem aparente referente. Numa rave existe celebração 

e fervor sem objectivo. “Perdem-se os referentes e os significados”13, o que de resto 

parece caracterizar a vida de muitos jovens – é o divertimento pelo divertimento, o prazer 

pelo prazer – uma cultura hedonística de características nefastas. “O melhor dos 

caminhos é o que leva a lado nenhum”, e entra-se nesses caminhos com o apoio de 

químicos, como o ecstasy. Esta droga, segundo José Machado Pais, leva a uma espécie 

de fervor flutuante, a uma energia que se mobiliza para lado nenhum: ou melhor, para a 

depressão, a ressaca, a fragilidade mental, a melancolia. Por aqui vemos que nem 

sempre as culturas de fuga à banalidade são só de libertação; este tipo de cultura é uma 

forma de resistência às rotinas inevitáveis da vida, de uma forma alienante (Wooden e 

Blazak, 2001)14.  Reynolds (1998)15 diz que os vários tipos de música de uma rave (dark 

                                                
12 MACHADO PAIS, José (coord.), op. Cit. 
13 MACHADO PAIS, José. Op. Cit. 
14 Citados por MACHADO PAIS, José. Op. cit.  
15 Citado por MACHADO PAIS, José. Op. Cit. 
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side / hardcore / darkore / jungle) são imagem de paranóia, de confusão. O ecstasy 

exerce um efeito de potenciação, na abertura aos outros, às sensações, levando o jovem 

a deixar-se ir na fluidez dos sons. 

De facto, as raves implicam quase sempre excessos e o uso de drogas como 

auxiliares (ecstasy “os pastilhados” e ácidos “os tripalhocos”). Este tipo de drogas, 

consumidas nestas festas, “podem desencadear quadros delirantes de evolução 

preocupante”. Uma outra questão importante, é que os jovens entrevistados no estudo 

Traços e riscos de vida, não têm consciência do risco destes consumos. Apresentam-nos 

sempre como sendo casuais e sem criar dependência. O facto é que o consumo de 

anfetaminas está a aumentar na Europa e em Portugal, precisamente associado ao 

divertimento em discotecas, uma vez que estas são substâncias energéticas16. O perigo é 

que estas drogas despoletam muitas vezes psicopatologias que estavam latentes nos 

consumidores, de modo que é comum hoje surgirem consumidores de drogas com duplo 

diagnóstico, com diagnósticos psiquiátricos para os quais as instituições especializadas 

têm de encontrar novas estratégias terapêuticas. As igrejas, por sua vez, também devem 

estar alertadas para este tipo de problemática. Deve haver sabedoria e discernimento, 

mas também algum conhecimento técnico para que entendamos o que é um problema 

espiritual (de possessão demoníaca, por exemplo), o que é uma patologia psiquiátrica que 

necessita de intervenção médica e o que são sintomas de privação na sequência da 

dependência de substâncias psicotrópicas. 

Outra forma sui géneris de expressão de lazer são os grafitters. Esta surge 

normalmente como um risco que se corre deliberadamente (de aparecer a autoridade e 

impedir tal expressão) e a sua realização confere ao jovem uma sensação de ser capaz 

de transgredir. O grafitter expressa pintando na parede talvez a voz que não pode falar 

noutro local. Corre o risco, como desafio, e sente-se mais poderoso quando na 

clandestinidade, deixa a sua marca, o seu código, que só o grupo percebe – sensação de 

pertença. Este desafio por vezes implica um trabalho de equipa, um planeamento da 

acção, como movimentos e horas habilmente estudados e estratégias bem definidas.  

O grafitti é um traço silencioso da reivindicação de um espaço próprio, de ironia, de 

revolta que só vigora na ilegitimidade. Talvez se for dada a força do reconhecimento 

público a esta vontade de falar escrevendo [em locais adequados] não fosse mais 

necessário grafittar às escondidas. 
                                                
16 Para informações sobre as tendências europeias no consumo de drogas consultar: http://ar2004.emcdda.europa.eu/pt/ 
O Relatório Anual 2004 fala sobre a evolução do fenómeno da droga na União Europeia e na Noruega e caracteriza o 
actual consumo de droga como sendo um policonsumo [de vários tipos de drogas simultaneamente, em vez de uma 
predominância do consumo de heroína], um maior consumo de estimulantes e aponta o consumo de haxixe como sendo 
um problema de saúde pública. 
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Há alguns anos atrás organizei uma festa de Natal com os meus alunos. Dois deles, 

muito amigos, e vivências familiares difíceis, pouco gostavam de participar em alguma 

tarefa que lhes fosse pedida. Um deles, nunca mais tinha tido contacto com os pais – era 

completamente só no mundo, à excepção de um irmão com uma deficiência mental 

ligeira, que já vivia com uma companheira. Gostava de testar os limites e optar por estilos 

de expressão alternativos: música rap, hip-hop, grafitties, t-shirt’s com frases rebeldes; 

tinha uma enorme aptidão para o desenho. Trabalhava de dia e inscreveu-se à noite na 

escola – sendo esta apenas uma desculpa para sair de casa para a noite (diversão) sem 

ser impedido – o que mais tarde veio a ser descoberto pelo número de faltas à escola. 

O outro, tinha um pai toxicodependente e uma mãe em reabilitação, separado do 

irmão, era um rapaz com um olhar triste e expressões ásperas. Também desenhava 

muito bem. Achei que os poderia por a participar, deixando-os extravasar aquela rebeldia 

de forma controlada. Precisava de alguns animais em cartão, para recrear a estrebaria em 

que Jesus nascera. Precisava de um cenário de 6 m por 3 m da vila de Belém. Precisava 

de uma “pedra” para o sepulcro de Jesus. Precisava da estrela que guiou os magos, para 

pôr no céu. Com algumas folhas de esferovite, latas de spray, cartões grossos, muitos 

metros de pano branco e lápis de cera, X-atos, tesoura, cola, tintas de óleo, pincéis, tudo 

no chão de um pavilhão gimnodesportivo, que durante duas ou três semanas foi o “reino” 

destes moços; ali poderiam fazer o que quisessem desde que o produto final fosse o 

pretendido. E assim foi: ligavam a música num volume pouco recomendável, e a pouco e 

pouco se criaram os adereços. É claro que, nos cartões que restaram, os sprays serviram 

para grafittar – a recompensa esperada pelo esforço.   

Ainda na mesma linha de expressão criativa da adolescência, temos outro exemplo: 

os skaters17. Eles dão novos usos aos espaços da cidade. Os seus movimentos corporais 

são uma forma de libertação, de demonstrar imaginação e criatividade, e o rolar dos 

skates, um modo de expandir o seu espaço.  

Outros grupos como os breakdancers, os rappers, os surfistas ou outros praticantes 

de desportos radicais, encontram nestes movimentos alternativos, uma libertação face às 

rotinas ou até às responsabilidades da vida adulta. São as suas formas encontradas de 

falar com o corpo. 

Tanto os skaters, como os graffiters, os rappers, ou os ravers reivindicam para si um 

espaço só seu, uma existência diferente. Ainda que estes modos de vida impliquem 

alguns riscos, eles possibilitam aos jovens por em acção “ousadia e habilidade”, que não 

                                                
17 MACHADO PAIS, José. Op. Cit. 
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lhes são pedidos na rotina normal, e exibir atributos de destemor e virilidade (Pais e 

Cabral, 2004)18.  

Falemos agora de uma das formas de lazer mais comum entre os jovens: o “sair à 

noite”. É apreciado por alguns jovens chegar tarde ou chegar no outro dia… 

No estudo Traços e Riscos de Vida, o papel do álcool nestas saídas é preocupante. 

E perguntam os autores: “Será que alguns destes jovens se sentem prisioneiros da rotina 

e do aborrecimento?”. O álcool surge como “um meio de vencer inibições próprias de 

quem vive um processo complexo de aquisição de autonomia”. E as drogas surgem como 

um efeito compensatório face às barreiras encontradas na escola ou na família - para 

quebrar os limites – e como forma de integração no grupo. No entanto, estas substâncias, 

poderão ter consequências irreversíveis para quem as consome, ao nível da memória, do 

desempenho profissional e social, da saúde mental. Alertemos os jovens que, por mais 

atractivo que pareça, devemos avaliar sempre as suas consequências. Tal como diz a 

Bíblia: “Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e 

escorre suavemente! No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus 

olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas.” (Provérbios 

23: 31-33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Citador por MACHADO PAIS, José. Op. Cit. 
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e) Atitudes face às Novas Tecnologias 
Gameboys, computadores, telemóveis, televisão, Internet, dvd’s, ipod’s, mp3, 

Playstations, PSP’s, PDA’s… 

Embora muitas vezes dependentes dos pais, hoje em dia mesmo no espaço 

doméstico, os jovens encontram-se sempre expostos ao exterior. A televisão, a Internet e 

o telemóvel são janelas abertas para um mundo ao qual todos acedem (Postman, 1983)19. 

O acesso às novas tecnologias deu aos jovens um poder de que outrora não desfrutavam. 

Tal como diz José Machado Pais no seu trabalho “Jovens e cidadania”, antes, se um 

jovem que estivesse sempre em casa quisesse sair mais um pouco, dir-se-ia que estava a 

“sair da casca”, agora, é também ao contrário: é necessário ter atenção se os jovens se 

isolam demasiado ao computador e em casa. 

José Machado Pais menciona [para grande espanto de muitos educadores!] que 

“pesquisas recentes mostram que, mesmo em relação a alguns jogos violentos de 

computador, os jovens têm oportunidade de desenvolver um espírito cooperativo, de 

solidariedade e interajuda, permitindo que, por outro lado, se libertem de sentimentos de 

ansiedade e frustração que pautam uma boa parte dos seus quotidianos. Tais jogos 

podem ser lugar de expressão de emoções socialmente reprimidas” (Nachez e Schmoll, 

2003/ 2004)20.  

A minha experiência leva-me a dizer que nem sempre é assim! Apesar de terem 

oportunidade de extravasarem as suas emoções nos ditos jogos, infelizmente, alguns dos 

meus alunos acabam sempre por extravasá-las no corpo do colega mais próximo! Quem 

sabe se as técnicas de violência não são ainda melhor desenvolvidas pela visualização da 

violência no computador ou na televisão?! 

Grande parte dos meus alunos jogava Travian, um jogo interactivo na Internet, em 

que se constroem aldeias, mas outros jogadores podem invadi-las. Eles podem, de facto, 

desenvolver o espírito cooperativo, criando alianças que os ajudem a defender a “sua” 

aldeia. Mas não noto que isso diminua significativamente a sua ansiedade, antes pelo 

contrário, os rapazes ficam ansiosos por estar em frente ao computador e ver quem está 

à frente na tabela das classificações. 

Certo dia, dois ou três alunos dirigiram-se a mim e pediram-me para usar o meu 

computador pessoal, por alguns instantes, para aceder à Internet. Utilizei esta 

oportunidade para ver a que tipos de conteúdos acediam. Entraram num site de um jogo 

interactivo chamado OMERTA. Eu não sabia o que era, no entanto fiquei curiosa. Dias 

                                                
19 Citado por MACHADO PAIS, José, op.cit. 
20 Citado por MACHADO PAIS, José, op.cit. 
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depois voltaram a fazer-me o mesmo pedido e então eu percebi que este é um jogo em 

que o herói é quem mais rouba. Perguntei a dois colegas meus se se aperceberam de 

que os jovens jogavam a este jogo, um deles disse que sim, mas não sabia o que era, 

outra colega não fazia ideia do que se tratava. Descobrimos então que este jogo era 

prática comum e proibimos a sua utilização, prometendo ficar mais atentos aos conteúdos 

da Internet a que os jovens acedem. 

As playstations são também muitas vezes portadoras de jogos violentos, de boxe e 

outros, que devem ser objecto de uma filtragem dos adultos. 

A Internet é agora também um espaço de amizades e encontros virtuais que sem 

sempre acabam bem. Conhecem-se rapazes e raparigas, com fotografias, tecla-se 

algumas vezes e marca-se um encontro. 

Conheço alguns jovens que encontraram o seu namorado/a assim e as coisas 

correram normalmente. Conheci até quem ficasse noivo de alguém do outro lado do 

mundo, alguém que conheceu pela Internet. Estamos de facto numa era de globalização! 

Infelizmente, conheci recentemente o caso de uma jovem que marcou um encontro 

com um “amigo” que conheceu pela Internet. Saiu um dia de manhã, como quem vai para 

a escola, sem os pais saberem de nada. Apanhou o autocarro para Lisboa para se 

encontrar com esse tal amigo, só que em vez de um rapaz, encontrou dois homens que a 

violaram e deixaram sozinha. Voltou para casa e não contou nada aos pais. A história só 

veio a ser descoberta no outro dia, quando a moça começou a sangrar (aparentemente 

sem razão) e teve de receber assistência médica hospitalar. Hoje essa jovem é 

acompanhada psicologicamente num Gabinete de Apoio a Vítimas de Abuso Sexual. 

A Internet é uma poderosa ferramenta. Devemos saber utilizá-la para o evangelismo, 

para confortar alguém que precisa. Podemos incentivar os nossos jovens a conversar em 

chat’s evangélicos, de sites cristãos e seguros, de forma a estimular amizades saudáveis. 

Outro objecto imprescindível para os jovens nesta era do “carregar no botão e já 

está” é o telemóvel. Os jovens que, por qualquer motivo, não têm um telemóvel, sentem-

se [e talvez sejam] descriminados, pois falta-lhes um acessório considerado 

imprescindível. Penso que, para quem cresce nesta época, olhar para um pessoa sem 

telemóvel é como ver alguém com 4 dedos numa mão! Ele pode estar connosco 24 horas 

por dia, pode ter música, tirar fotografias, fazer vídeos, jogar, consultar a Internet, ver 

Televisão, gravar conversas… uma quantidade de coisas que, se já eram difíceis de 

controlar no computador, muito mais difíceis se tornam de controlar quando são levadas 

num objecto individual que poderá ajudar à criação de sociabilidades complexas. Já para 

não falar da linguagem específica que os telemóveis (nas sms’s) e a Internet têm criado… 
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“Dd tc?” Dd és?” “cmo és?” “Kers ir bber 1 kafé?” São utilizados smileys   ;) e emotions 

[pequenas animações que, como o nome indica servem para expressar emoções], 

acrónimos (siglas constituídas pelas iniciais de várias palavras que são pronunciadas 

como uma só palavra, Ex: Unesco); siglas (ex: ONU) e abreviaturas. É muito importante 

para todos os educadores, pais, professores e líderes estarem informados sobre este tipo 

de linguagem, caso contrário, poderemos correr o risco de, além de serem chamados 

info-excluídos, não poderem ajudar os jovens no sentido de regular uma utilização 

saudável das Novas Tecnologias21. 

Hoje quem não tem e-mail, uma página no Hi5 (para colocar as suas fotografias), um 

blogue ou uma conta no MSN, é como se não pudesse falar com os amigos de mais 

forma nenhuma… Os jovens vêm da escola onde estiveram com os seus colegas e 

correm para o computador para falar com eles… como se na Internet ou no telemóvel os 

jovens conseguissem sentir-se mais desinibidos por não terem de falar face a face. Mas 

esta facilitação trazida pela Internet deve ser cuidadosamente analisada pelos adultos, 

sob pena de trazer sobre os jovens um tipo de dependência muito difícil de tratar ou 

potenciar algumas situações reais de perigo para os adolescentes [como o fornecer 

elementos da sua identidade a desconhecidos]22.  

Um dos meus alunos, com 18 anos, de condição social e económica desfavorecida, 

adquiriu um telemóvel há relativamente pouco tempo. Entre a Internet e o telemóvel já 

andava a chamar “amor” a uma moça com quem nunca esteve presencialmente. Para 

além destes perigos, de banalização de um sentimento que implica um compromisso 

sério, ter o telemóvel da marca X, último modelo, é ganhar estatuto entre os amigos, tal 

como usar uns ténis de marca, ter um skate, etc. Os objectos ganham mais importância 

que a própria pessoa que os usa. 

Por último, gostaria de vos falar da televisão. Não é uma tecnologia propriamente 

“nova”, mas ultimamente tem sido portadora de novas ideologias. Por exemplo, a 

publicidade é uma forte influência sobre os adolescentes, que, além de perderem a noção 

das suas possibilidades económicas e desejarem todos os produtos, absorvem ideologias 

como o sexo livre, vida fácil [só diversão], etc. Estas ideologias têm passado também 

através de telenovelas, que, se não forem criticadas e filtradas, transmitem às crianças 

que o recurso ao espiritismo e contacto com os seres do além é positivo, real e desejável 

como uma história de amor. Disto, o exemplo mais recente e mais gritante foi a novela 
                                                
21 Para mais informações sobre a evolução e utilização da linguagem específica da Internet e do Telemóvel, aconselho a 
consulta do Dicionário da Internet e do Telemóvel, de Joviana Benedito, Vila Nova de Famalicão, Centro Atlântico, 
2003. http://www.centroatl.pt/títulos/solucoes/imagens/excerto-ca-dic-internet-e-telemovel-pdf  
22 Existem vários sites para pais, educadores e crianças sobre algumas regras a conhecer para uma utilização segura da 
Internet: eis um deles http://www2.cifop.ua.pt/nonio/seguranet/guia_pais.htm#  
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Floribela. Penso mesmo que esta é uma estratégia do Inferno para progressivamente 

tornar aceitáveis práticas satânicas e perigosas das quais devemos defender as nossas 

crianças.  

É preciso estar atento às reacções e comportamentos dos jovens e orar para que o 

nosso Deus os proteja destas teias de dependência e consumismo exacerbado. Tal como 

recomenda Paulo a Timóteo: “Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na 

piedade” (I Timóteo 4:7), recomendemos aos adolescentes com quem vivemos e/ ou 

trabalhamos que ocupem o seu tempo com actividades produtivas e saudáveis.  
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f) Atitudes face à escola 
Segundo o estudo Jovens portugueses de hoje, o sistema escolar assume no nosso 

pais, entre outras, uma função latente de contenção do desemprego juvenil. Ou seja, 

tentam-se prolongar as trajectórias escolares dos jovens, para evitar que existam mais 

desempregados nesta faixa etária. 

Muitos jovens continuam a não reconhecer na escola um investimento para o futuro 

e continuam a abandonar precocemente o ensino, entrando muitas vezes no mercado do 

subemprego. 

Paralelamente, neste estudo de 1997, em comparação com 1987, os jovens que 

pensam conseguir um curso superior aumentou 25%. Estes jovens desejam chegar mais 

longe, com um “canudo”. Segundo o referido estudo, estes mesmos jovens, dos quais 

60% já reprovaram pelo menos uma vez na sua carreira escolar, mostram-se satisfeitos 

com a escola.  

Porque existirá este paradoxo? Segundo os sociólogos é porque, perante a ameaça 

de desemprego, a escola passou a ser um espaço simbólico de sociabilidades e pertença 

de que os jovens necessitam. Os inquiridos explicam que muitas das retenções que têm 

são fruto das faltas que deram para estar com os amigos. 

Por outro lado, mesmo com retenções, os jovens desejam prolongar as sua 

escolaridade porque na sua maioria dispõem de uma família que os sustenta e lhes 

permite a convivência com os amigos, ajudando-os à integração no mercado do consumo.  

Com tantas atracções de diversão e consumo, não é a escolaridade que é 

valorizada, como há algumas décadas atrás, é a escola pelo lazer e todo o tipo de 

aprendizagens que permite, não só a nível académico mas social, pessoal e tecnológico. 

Penso que como cristãos devemos valorizar a escolaridade junto dos adolescentes. 

Fazê-los perceber que assim terão maiores possibilidades de conseguir estabilidade 

profissional. A escolaridade é também muito importante para que tenhamos pessoas que 

evangelizem e dêem testemunho em diversas áreas profissionais abrindo portas para a 

disseminação do Evangelho e dos valores correctos defendidos pela Palavra de Deus. 

Mesmo para aqueles adolescentes que já se mostram com desejo de servir a Deus a 

tempo integral, completar a escolaridade, e até mesmo a frequência de um curso superior 

pode tornar-se uma ferramenta muito útil e até imprescindível num futuro próximo – pois 

estou certa de que serão exigidas cada vez mais qualificações às comunidades religiosas 

que queiram ter algum tipo de iniciativa e intervenção social, cultural, pedagógica, 

recreativa ou reflexiva na sociedade secular. A escolaridade pode ser também uma forma 

de alcançar sabedoria necessária para subsistir neste mundo, tal como a Bíblia ensina em 
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Provérbios “Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça; 

também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. (…) Comigo 

estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras.” (Provérbios 8: 15,16 e 18). 
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g) Atitudes face à família 
A família que tenho, a família que terei. 

Ao falarmos de família, gostaria de começar por falar sobre o que os adolescentes 

pensam sobre aquele valor básico e inicial da família que é o casamento. 

Segundo o inquérito efectuado em 1996 aos jovens de Loures [Quadro 39] vemos 

que o valor mais expressivo é o “casar pela Igreja”. Apesar disso, o “viver junto antes de 

casar” e “sem projecto” têm também muita expressão. Isto pode significar duas coisas: 

quem valoriza o casamento associa-o ou a tradição familiar ou a valor religioso a 

preservar; como a percentagem de inquiridos com posições não religiosas [agósticos, 

ateus, indiferentes] também escolhem em termos significativos a opção “casamento 

religioso”, leva-nos a crer que o casamento na Igreja é por tradição e não por convicção 

de que a união deve ser abençoada por Deus. 

Por outro lado, já começou a ganhar expressão há dez anos atrás e agora se 

consolida a opção das relações pré-matrimoniais – viver junto antes de casar – em nome 

da liberdade de escolha, da facilitismo e da satisfação pessoal sobre o valor do 

compromisso matrimonial. 

Também é de referir o valor considerável da opção “sem projecto” que revela que a 

tendência já não é necessariamente “sair da família para formar outra família”, mas a 

conjugalidade aparece adiada por ventura devido aos estudos, carreira profissional, 

empregabilidade instável, ou por defesa das “liberdades” pessoais em termos afectivos.  

Este estudo explica-nos que, em termos de convicções religiosas, os católicos e os 

protestantes são os que mais escolhem a opção “casamento religioso”. 

No entanto, relativamente às opções de “viver junto sem casar” ou “viver junto antes 

de casar” os valores dos inquiridos católicos são muito semelhantes à média de toda a 

população, o que demonstra haver grande flexibilidade e poucas convicções no que diz 

respeito ao matrimónio puro de que a Bíblia fala: “Digno de honra entre todos seja o 

matrimónio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os 

julgará.” (Hebreus 13:4). 

Neste mesmo estudo feito com os jovens de Loures, foi-lhes questionado algo mais 

sobre o casamento. A grande maioria dos jovens tende a concordar que ao casamento 

deve presidir uma lógica de partilha e autonomia (94%) e uma visão mais 

desinstitucionalizada do casamento, ou seja, “o casamento em si mesmo não tem grande 

importância e o que importa é o com relacionamento entre duas pessoas” (77,8%). 

Tendo em conta a religião dos inquiridos, nota-se que os católicos e protestantes 

tendem a aderir mais à perspectiva voluntarista, às ideias da necessidade do sacrifício e 
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de que o casamento é um sacramento, e aderem menos à visão “desinstitucionalizada” do 

matrimónio.  

Os adolescentes foram também questionados sobre a sua opinião em relação ao 

divórcio, e [como podemos ver no quadro 41] a opinião predominante foi que “há 

problemas graves na vida do casal que podem justificar o divórcio”. 

Considerando a religião dos inquiridos, os protestantes são os inquiridos cuja 

“aceitação condicional do divórcio” e “recusa do divórcio” têm maior percentagem. Por 

outro lado, os ateus são aqueles que mais concordam com o divórcio sem condições. 

[Gráfico 15] 

Das conclusões deste estudo retira-se que a posição dos jovens católicos em 

relação ao divórcio, quase não se distingue dos indiferentes e dos agnósticos aceitando o 

divórcio de forma condicional e sem condições. Esta opinião justifica a questão que 

referimos há pouco de que, apesar de alguns jovens católicos e mesmo agnósticos, 

preferirem o “casamento pela igreja”, não o fazem por atribuírem a este acto um carácter 

sagrado, mas meramente tradicional ou ritualista. 

Assim, percebe-se que os jovens de Loures, em geral, valorizam a família e o 

casamento. Defendem a igualdade entre os géneros (homem/ mulher), a autonomia 

individual, o empenho que é necessário para o sucesso do casamento, contemplando no 

entanto a possibilidade de divórcio. Não apresentam uma posição tradicionalista, mas 

também não assumem posições radicais.  

Em relação à família, é ainda necessário referir que a família em que os jovens se 

encontram, os modelos a que estão expostos, podem ter muita força. O sistema pode 

veicular que o “amor sem compromissos” é que é bom, que os “pais” são uns “caretas”, 

mas se os adultos que deles forem próximos os fizerem sentir à vontade, seguros e 

protegidos, controlando-os à distância, de forma a fazê-los sentir independentes, e se as 

relações familiares forem atractivas – um oásis num mundo competitivo e cruel – acredito 

que seja esse modelo que os jovens quererão seguir. 

Os adolescentes / jovens percebem todos os contextos dos adultos à sua volta. 

Percebem quem está zangado com quem, quem não suporta quem. E dependendo da 

sua personalidade e dos seus objectivos, poderão utilizar más palavras e colocar os 

adultos uns contra os outros de forma a obter privilégios para si. 

Tenhamos cuidados com as críticas e a maledicência em frente a adolescentes: eles 

não deverão ser “pombos correio” para outros adultos, nem deverão perceber se alguns 

adultos estão aborrecidos com outros. Eles mesmo podem utilizar isso como ponto fraco 

para ferir um adulto – isso pode acontecer de forma a provocar o adulto e irritá-lo. 
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Por outro lado, as zangas entre adultos numa família, podem criar no adolescente 

um efeito depressivo, isolador e podem levá-los a procurar refúgio em grupos de amigos 

que nem sempre são os melhores. 

Conheço um jovem que encontrou o seu refúgio para os problemas familiares nas 

tarefas desempenhadas na igreja. Várias vezes lhe foi dito que deveria estar mais tempo 

em casa, e até ajudar os pais a resolverem os seus problemas. De facto estas pessoas 

podiam até ter razão. Mas a verdade é que, numa época em que o próprio jovem se 

encontrava em mudanças, e que por isso necessitava de um lugar de estabilidade e 

conforto, não conseguindo encontrar isso no seu lar, encontrou na igreja – e ainda bem, 

talvez se não tivesse encontrado este refúgio, hoje já não se encontrasse na Igreja. É um 

fardo pesado demais, para um adolescente, suportar os problemas dos seus pais – um 

adolescente precisa, ele próprio, de apoio e não de dar apoio a alguém. 

Um adolescente (ou mesmo criança) tem sempre em si a necessidade de ter um 

efeito reparador em relação ao relacionamento, especialmente dos progenitores, se não 

conseguirem “concertar” o relacionamento da sua família, vão sentir um grande 

sentimento de culpa, tristeza e incapacidade. Se tiver de resolver algum assunto com um 

adulto, colega ou cônjuge, não o faça, por favor, na frente de um adolescente. 

Um estudo recente de psicologia demonstrou que jovens com uma boa qualidade de 

relacionamento familiar, acham-se mais atraentes, ou seja, têm uma auto-estima mais 

elevada23 – isto é um bom ponto de partida para não aderir a algum tipo de convites que 

hoje são feitos pelos “amigos” e são mais aceites por jovens que não se aceitam a si 

próprios como são, e procuram aceitação num grupo, a todo o custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 PEIXOTO, Fernando “Qualidade das relações familiares, auto-estima, autoconceito e rendimento académico” in 
Análise Psicológica, n.º 22, vol. 1, Lisboa, ISPA, p.235-244. 
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h) Atitudes face à religião 
Num estudo de 1997 (Jovens portugueses de hoje), inquirindo-se uma amostra da 

população portuguesa entre os 15 e os 29 anos, pode notar-se que a maioria dos 

inquiridos se identifica como católico (praticante ou não praticante) [Quadro 23]. 

E dentro dos que se consideram católicos praticantes, a maior percentagem está na 

faixa etária entre os 15 e os 17 anos. Os sociólogos responsáveis por este estudo 

perguntam, correctamente, se será este índice resultado de um maior investimento da 

Igreja católica nos jovens (e eu lembrei-me por exemplo, do Corpo Nacional de Escutas) 

ou revelará apenas uma maior tendência dos muitos jovens dessas idades em relação à 

família, que por serem mais ou menos obrigados, têm de seguir as suas tradições 

religiosas. 

Por outro lado, se juntarmos as percentagens dos jovens que se consideram 

indiferentes à religião, ateus ou agnósticos, este conjunto de posições ganha a 

expressividade de 12,6%. Este grupo tem o seu valor mais baixo na faixa etária entre os 

15 e os 17 anos, o que poderá querer significar que a decisão de não ter uma crença é 

deixada para mais tarde, e que a crença que se tem nesta idade é, em grande medida, 

modelada pela crença ou tradição dos pais. Então quer dizer que os jovens desta idade 

podem crer e podem ir à igreja. Podem ir pelo motivo errado, sem convicções profundas, 

ou ir ao sítio errado. Mas isto é também um sinal de que eles são boa terra para trabalhar 

as pequenas sementes do Evangelho, porque o clima da indiferença, ateísmo ou 

agnosticismo ainda não secou o seu solo. 

Se analisarmos a cartografia do país, (segundo este mesmo estudo) a região de 

Lisboa é onde o conjunto de posições não religiosas tem mais expressão (indiferentes, 

ateus ou agnósticos). Ao contrário, é nas regiões do Litoral e Interior Norte que se 

registam os índices mais elevados de convicção religiosas, nomeadamente no que se 

refere ao catolicismo (praticante e não praticante). 

Infelizmente, a categoria onde porventura se inserirão os possíveis protestantes / 

evangélicos inquiridos “outras confissões religiosas”, quase não tem expressão e no 

interior Sul, o valor é mesmo 0 (zero). 

Em relação às diferenças de género, tendo como base o valor do catolicismo, pode 

notar-se que a percentagem dos jovens “católicos não praticantes” é superior à das 

jovens, em todas as regiões do país, excepto em Lisboa. Por outro lado, se analisarmos a 

prática católica, a percentagem de mulheres é sempre superior à dos homens. Daqui se 

conclui que mesmo as camadas mais jovens seguem a tendência mais tradicionalista do 

país, de que “a frequência da igreja é para mulheres”. 
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Também achei importante mencionar que, neste mesmo estudo, verificamos que a 

maior percentagem de ateísmo e agnosticismo se encontra nas classes médias e altas. 

Por outro lado, as maiores percentagens de católicos praticantes encontram-se no 

campesinato e proletariado rural. Estas diferenças estarão intimamente relacionadas com 

os valores que vimos há pouco das regiões geográficas do país: ou seja, em Lisboa, onde 

predominam as classes médias e altas é maior a concentração de posições não 

religiosas. No litoral e interior norte, onde haverão mais jovens pertencentes ao 

campesinato e proletariado rural, encontramos mais católicos praticantes. 

Não poderei no entanto, deixar de referir o estudo Jovens de hoje e de aqui 

(inquérito de 1996 a uma amostra representativa dos jovens do concelho de Loures), 

onde o protestantismo surge como uma posição minoritária [quadro 7] com mais 

expressão nas raparigas do que nos rapazes24. 

Gostaria ainda de referir (também com base neste último inquérito) a pouca 

importância que os jovens entrevistados atribuem a Deus como factor de influência no seu 

futuro pessoal. [Quadro 70] Note-se que é o 3.º factor mais baixo de todos os factores que 

os jovens consideram poder influenciar o seu futuro, indo as maiores preferências para o 

“dinheiro ganho” e a “evolução das condições do país”. 

Por fim, gostaria de apresentar-vos alguns resultados de um estudo relativo à 

Consciência histórica e identidade.25 Nele pode ser encontrado um quadro [quadro 12] 

que mostra os aspectos que os jovens portugueses e de outros países consideram mais 

importantes para a sua vida. Acima de tudo, a família e os amigos são valorizados pelos 

portugueses - o tal sentimento de pertença e protecção tão necessários para esta idade. 

Depois, os valores universais: paz, protecção ambiental e liberdade. E o menos valorizado 

pelos jovens do nosso país diz respeito à “fé religiosa” e “ideais políticos” (democracia, 

cooperação europeia). Daqui depreendo que tudo aquilo que não seja neutro, que 

implique uma tomada de posição (a religião e a política) causará “aversão” aos jovens, 

talvez por os maiores conflitos armados do mundo terem origem nestas situações. Os 

jovens não entenderam ainda que, aquilo que vulgarmente se chama “religião” é apenas 

um rótulo, e a fé, essa sim é o passaporte para um estilo de vida diferente, de paz, 

liberdade e fraternidade. Cabe-nos transmitir-lhes esta mensagem.  

Os jovens procuram estilos de vida diferentes, ainda que pareçam ter tudo, muito 

sentem-se insatisfeitos. Foi o que aconteceu com o jovem rico que foi ter com Jesus – 

                                                
24 A categoria “protestante” é poucas vezes considerada nos inquéritos sobre religiosidade. Para conhecer estudos 
sociológicos sobre o protestantismo/confissão evangélica em Portugal, aconselho a leitura dos trabalhos da Professora 
Helena Vilaça. 
25 MACHADO PAIS, José, Consciência histórica e identidade. 
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Mateus 10:17 a 31. Aparentemente tinha tudo, mas faltava-lhe alguma coisa. Não 

conseguiu renunciar ao materialismo e por isso afastou-se de Jesus tal como tinha 

chegado, abatido e triste, quando poderia ter recebido o melhor de tudo – vida com 

abundância e com sentido (João 10:10). 
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ii. Tendências para o futuro 
Para justificar aquelas que me parecem ser as tendências para o futuro no que diz 

respeito às principais características dos adolescentes portugueses, gostaria de fazer 

referência a um recente inquérito sobre condutas e imagem dos jovens portugueses.26 Os 

autores do estudo dividiram os resultados dos inquéritos em 6 grupos. 

O 1.º deles são os jovens “alinhados e solteiros” (25% dos jovens inquiridos) – 

caracterizam-se por se comportarem de acordo com as normas socialmente desejáveis e 

por na sua maioria serem solteiros. Não consomem drogas e poucos fumam ou bebem. 

Os tempos livres destes jovens são na sua maioria em casa, navegando na Internet ou 

jogando computador. Praticam desporto e não simpatizam com as saídas nocturnas. 39% 

dos jovens deste grupo consideram-se católicos praticantes. Quanto à sua localização 

geográfica, 43% residem na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

O 2.º grupo são os chamados “apáticos e pré-modernos” e representam 8% dos 

jovens portugueses. Caracterizam-se pela baixa escolaridade e a prestação de ajuda em 

empresas familiares. Não fazem consumos de risco (drogas, álcool). Também não 

costumam sair à noite. Na sua maioria, não têm nenhum relacionamento afectivo de 

momento. Não valorizam muito o aspecto visual e são indiferentes à diversão. Quanto à 

sua opinião sobre as atitudes perante a vida, mostram indecisão. São jovens do Norte, 

Centro e Algarve, de zonas rurais afastadas dos grandes centros urbanos. Quase todos 

são católicos e 58% referem-se como católicos praticantes. 

Representando 15% da população inquirida, estão os “jovens adultos e recatados”. 

42% já são casados e 74% têm emprego. A maioria dos inquiridos deste grupo são 

raparigas. A noite também não os atrai e 44% deles gostam mais de conviver com a 

família. Não investem muito no visual. No entanto, os acessórios mais valorizados são 

femininos. Valorizam o emprego e dizem-se satisfeitos consigo mesmos. 33% reside na 

região Centro. 

19% da população jovem inquiridas são o grupo dos “sedutores, cultos e 

precavidos”. Dão muita importância à imagem, à cultura do corpo e aos acessórios. 

Têm uma escolaridade elevada (secundário e superior). São solteiros, embora 60% 

assumiu ter tido, no último ano, relacionamento sexual com um parceiro. 

São precavidos, pois não se expõem a consumos de risco (drogas, álcool). No 

entanto, gostam da noite e da música, sobretudo brasileira e africana alegre, que os 

divirta. 

                                                
26 VILAVERDE CABRAL, Manuel e MACHADO PAIS, José (coord.) Condutas de risco, práticas culturais e atitudes 
perante o corpo: resultados de um inquérito aos jovens portugueses em 2000. Oeiras, Celta Editora, 2003.  
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24% da população inquirida são os “hedonistas e convivialistas”. É um grupo 

constituído maioritariamente por jovens do sexo masculino. Grande parte deles começou 

a trabalhar cedo. Com dinheiro no bolso e sem grande controlo familiar, começaram a ter 

liberdade para sair à noite. 

Alguns assumem ter consumos de risco como fumar e beber frequentemente. 36% 

disseram já ter consumido haxixe. 

Nos seus tempos livres gostam de jogar máquinas electrónicas (flippers, slot 

machines, etc.). 37% dos jovens deste grupo diz frequentar discotecas pelo menos uma 

vez por semana. 

A sua vida amorosa e sexual iniciou-se muito precocemente. 60% diz ter-se iniciado 

sexualmente entre os 15 e os 17 anos e 13% com 14 anos ou menos. A maioria (78%) 

utilizam contraceptivos, até porque 53% dizem ter-se relacionado sexualmente, no último 

ano, com duas pessoas e 16% admitiram ter-se relacionado sexualmente com 4 ou mais 

pessoas. 

Finalmente, com 9%, temos o grupo dos rebeldes e toxicodependentes. 87% são do 

sexo masculino. Com percursos escolares curtos, entraram cedo no mercado de trabalho. 

53% reside no Norte do país. As suas famílias de origem têm pouca ou nenhuma 

escolaridade. Estes jovens têm reduzidas ou nulas filiações religiosas.  

São grandes consumidores de tabaco e álcool e uma percentagem considerável 

deles consome outras drogas, nomeadamente haxixe. Os seus amigos também 

consomem haxixe e outras drogas. A pressão do grupo para o consumo é grande: 50% 

dos jovens deste grupo refere já ter recebido dos amigos diferentes tipos de droga. 

A “rebeldia” do grupo evidencia-se pelo grande envolvimento em brigas. 28% 

assumiu já ter destruído ou danificado equipamentos públicos. 

Estes jovens têm uma elevada propensão à sinistralidade rodoviária. 54% assumiu 

conduzir a alta velocidade e 44% diz transgredir outras regras do código. 

Nos seus tempos livres, 46% dizem “não fazer nada”; 26% gostam de jogar nas 

máquinas.  23% dedica-se aos grafitties. 

Quanto à sexualidade, a exposição ao risco também é elevada: veja-se que 68% 

destes jovens já teve perante a situação de ter relações sexuais com alguém que 

encontrou ocasionalmente e sem dispor de contraceptivos. 

Quanto à imagem, valorizam muito as tatuagens, penteados extravagantes, 

musculação, piercings. Interessam-se mais por assuntos como o desporto, a sexualidade 

e a música e não demonstram interesse por assuntos relacionados com a educação, a 

cultura, novas tecnologias, etc. 



 31 

Ficamos “mais descansados” quando descobrimos que, dos jovens portugueses, a 

maioria, segundo este estudo ainda segue as regras socialmente desejáveis (48%: os 

“alinhados e solteiros”, os “apáticos e pré-modernos” e os “jovens adultos e recatados”). 

Os 19%, dos “sedutores, cultos e precavidos”, considero-os como um grupo de 

transição. 

E realmente ficamos preocupados com os 33% dos jovens que vivem para os 

consumos, relacionamentos de risco, divertimento e prazer. 

Na minha opinião, é o grupo dos “sedutores, cultos e precavidos” que tende a 

aumentar no futuro, pois a sociedade tende a valorizar a escolaridade, a imagem exterior 

e os relacionamentos sem compromisso, ainda que “seguros” ou seja, salvaguardando 

uma gravidez indesejada ou a transmissão de doenças. 

No entanto, a cultura hedonística (ou seja, o prazer pelo prazer) também tende a ser 

valorizada numa sociedade materialista. É mais importante o ter (consumo), o parecer 

(imagem) do que o ser (as qualidades interiores, a relação com os outros). 

Como vemos neste último estudo apresentado, a “religião” é uma espécie de 

“apêndice” que umas pessoas têm, outras não. E as que o têm (pelo menos segundo o 

que vemos neste estudo) são associadas a baixa escolaridade e até atraso no 

desenvolvimento societal (o grupo dos “pré-modernos”) – neste caso os católicos 

praticantes do grupo “apáticos e pré-modernos”. Um rótulo para quem vai à “missa” ao 

domingo e faz outro tipo de rituais. 

Cabe à igreja de Cristo responder com qualidade e firmeza aos desafios que se lhe 

colocam: 

1.º - Mostrar que ser cristão pode ser muito mais do que ser religioso. 

2.º - Mostrar que ser cristão é ser feliz, estar informado e ser cidadão activo. 

3.º - Viver de modo que os outros desejem ser cristãos. 
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Em jeito de conclusão… 
 

Depois de conhecermos as principais características da população juvenil 

portuguesa e as suas possíveis tendências para o futuro, gostava que finalmente 

reflectíssemos nalguns aspectos que teremos de avaliar nas nossas igrejas sob pena de 

sermos enclausurados na percentagem minoritária dos “religiosos e ponto final”. 

Sendo este manual destinado a falar sobre adolescentes e jovens especificamente, 

gostaria de deixar presente que na sociedade secular, o trabalho com crianças e jovens 

tem sofrido grandes mudanças. A questão da pedofilia e dos maus-tratos deixou os meios 

de comunicação social e a sociedade em geral alerta para qualquer passo mal dado neste 

campo. Temos portanto uma responsabilidade acrescida. 

A ratificação da Convenção dos Direitos da Criança pelo nosso país e a lei 147/99 

de 1 de Setembro (Lei de Protecção das crianças e jovens em perigo) dá ao Estado 

português a responsabilidade de controlar todas as actividades com crianças (entenda-se 

aqui o ser humano até aos 18 anos) de forma a salvaguardar o “superior interesse da 

criança”. 

É claro que a maioria das igrejas trabalha de uma forma espontânea e voluntária 

que não terá de ser sujeita ao controlo estatal. No entanto, em todas as áreas – e não me 

admiro que chegue depressa às associações religiosas – as autoridades não se 

compadecem com boa vontade e voluntarismo. Cada vez mais se procuram ter pessoas 

qualificadas e formadas para os trabalhos que desempenham. 

Note-se aqui que não são as qualificações profissionais, só, que fazem um bom 

trabalho para Cristo – é antes com a orientação do Espírito Santo. Mas eu acredito que as 

pessoas com qualificações ajudem a organizar melhor o trabalho, especialmente quando 

este se dirige ao exterior – a público fora da igreja. E quando eu falo na necessidade de 

qualificação, não significa necessariamente elevada escolaridade ou cursos superiores. 

Refiro-me sobretudo à especialização numa determinada tarefa ou assunto, para que a 

pessoa que a ela se dedica possa informar-se e qualificar-se sobre ela mais e melhor. 

Os mais relutantes poderão argumentar “mas Jesus não fez nenhum trabalho 

profissional”. Está certo. Mas serviu-se de “profissionais” para organizarem o trabalho que 

se seguiria. Dos quais, o exemplo mais gritante é o apóstolo Paulo, pessoa culta e 

letrada, com cidadania romana. Não esqueçamos também que “Não é bom ter zelo sem 

conhecimento, nem se apressar e errar o caminho”. (Provérbios 19:2). 

Outra questão que temos de ter em conta no trabalho com adolescentes ou noutro 

trabalho que façamos para Cristo, é que não é a vontade de Deus que nós nos 
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esgotemos e não tenhamos tempo para nós próprios. Jesus tirava tempo para si. Com 

adolescentes essa necessidade acentua-se, uma vez que, com toda a energia de que 

dispõem, absorvem todos os nossos recursos físicos e psíquicos, pelo que é necessário, 

temporariamente, um distanciamento face a este trabalho, sob pena de sobrevalorizarmos 

algumas das suas atitudes mais irreverentes e perdermos a noção do que é 

circunstancialmente tolerável.  

Por último, o mais importante: a necessidade de orarmos sobre o nosso trabalho, 

para que Deus nos dê sabedoria vinda de Si. Não podemos obrigar nenhum adolescente 

ou jovem a vir a Cristo, até porque os paradigmas proibicionista e obrigacionista já há 

muito deixaram de ter efeito, ou seja, proibir de ir a algum lado ou obrigar a fazer alguma 

coisa já resultou, mas agora não resulta. Os jovens têm conquistado muito mais 

liberdades (para o bem e para o mal) e têm noção do que lhes é socialmente exigível hoje 

em dia, e do que não é. Há umas décadas, levar os filhos jovens todos à igreja (mesmo 

que algum não fosse com muita vontade) era desejável, bonito e possível. Hoje, o mais 

certo é que ele resmungue sem parar, arranje inúmeras desculpas para não ir, como 

trabalhos de grupo, exames no dia seguinte ou até saia de casa para outro lado. 

Infelizmente. Também não nos é possível impedir os adolescentes de ver determinadas 

coisas, conhecer outras, saber outras ainda. Tudo está acessível a todos, e por mais 

controle que sobre os jovens se exerça há-de haver algum momento que eles tenham a 

oportunidade de espreitar uma página da Internet, um filme, um livro…Apenas o Espírito 

Santo os pode impedir de fazer essas coisas pelo seu poder e pelo novo nascimento que 

há em Cristo Jesus. O nosso papel é ensinar, explicar, exortar e ORAR: “Persiste em ler, 

exortar e ensinar, até que eu vá”. (I Timóteo 4:13). 
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