NÃO É FÁCIL ENCONTRAR VOCAÇÕES POR AÍ
Nunca houve tão poucos jovens.
As percentagens apontam para uma desproporção entre mortes e nacimentos. O nosso país, bem como
toda a Europa, está a envelhecer. Também por isso não admira que a maioria das pessoas que
frequenta as nossas Igrejas seja maioritariamente envelhecida. Nunca houve tão poucos jovens
católicos praticantes. Digamos que a maioria recebeu o baptismo, mas não recebeu a fé. Nunca a
juventude esteve tão indiferente e despreocupada com o seu futuro. Quando se lhes pergunta o que
gostariam de fazer ou o que querem para o futuro, as respostas são similares ao Nim. Não sei bem,
Ainda não pensei nisso, Isto não está fácil.
Também é do senso comum que esta malta hoje está cada vez mais individualista, egoísta,
descomprometida, sem capacidade de fazer sacrifício. Mesmo as famílias crentes não têm tempo ou
formação suficiente para educar estes jovens ou fazê-los crescer na fé. Os religiosos são pouco visíveis,
pouco conhecidos, convive-se pouco com eles. É fácil perceber que o seu tempo para estar com as
pessoas acaba por se tornar escasso. E muitas vezes quando se ouve falar deles não é por bons
motivos Os meios de comunicação social são pródigos em falar dos elementos da hierarquia católica
quando um deles se destaca pela negativa.
A sociedade não valoriza, e até despreza, a vida religiosa. Vivemos numa época bastante pragmática,
pouco idealista. Os jovens regem-se por experiências e por “coisas” efémeras, rápidas e sem
consequências. Parece-me ainda que a vida que nós padres vamos levando não suscita grandes
encantos. Vivemos a correr, com várias paróquias quase minúsculas, a cumprir preceitos, numa
vivência solitária de vida humana, cheios de pequenos conflitos interiores e exteriores.
E por tudo isto, e por muito mais que se poderia acrescentar, como será possível termos mais vocações
sacerdotais?
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