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FAtima M onteiro f

a few good men
- um punhado
de homens bons Se a s testem unhas sao raio s de sol que nos falam do am or de
D eus, os m estres que falam e ensinam do que vivem , do seu
ser testem unha, entao tom am -se focos de luz que, p ela su a
vid a e seu ensino, aju dam outros a aproxim ar-se d a fonte de
L uz. E o que nos faz vislum brar este artigo/testem unho a pro posito d a m arca indelevel que o P. T orres N eiv a foi deixando
n a vid a d a au to ra.

Gracias Senor por todas las personas que a lo largo de mi vida,
me han llevado hasta Ti.
[Hermana Glenda, Quien ha encontrado un amigo]

Irma Glenda, religiosa das Hermanas de la Consolacion, faz da
sua musica o seu instrumento de evangelizaqao. Sozinha, ffente a cruz,
apenas com uma Biblia e a sua viola, compoe as mais belas melodias de
louvor que ja escutei.
Ate escutar a sua cangao Quien ha encontrado un amigo, que
tern por inspiragao a passagem biblica do Livro do Eclesiastico: «Um
amigo fiel e uma poderosa protecgao, quern o encontrou, descobriu um
tesouro», raramente parei para agradecer a Deus as varias pessoas que
ao longo da minha vida me foram abrindo horizontes de vida nova, e
principalmente, de Vida Nova em Cristo.
“Existem de facto
Existem de facto pessoas que marcam a nossa vida... pelos granpessoas que
des gestos, pelos sentimentos, pelos ideais ou pelos momentos, pelo marcam a nossa
que fazem, pelo que sentem, pelo que nos ensinam... pelo que nos deivida”
* Fatim a M onteiro. L icenciada em Teologia, Professora de Educaqao M oral e R eligiosa,
leiga associada espiritana, membro da Fratem idade Espiritan a “F am ilia M issiondria”,
tendo pertencido e anim ado grupos de Jovens sem Fronteiras.
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xam de si... Umas sao mais «ruidosas» viram a nossa vida de cabega
para baixo, dao-nos violentos abanoes, actuam mais ao jeito de Pau
lo ... sempre caimos do cavalo quando com elas nos encontramos. Outras, porem, sao silenciosas, so os mais atentos as percebem, so aqueles
que procuram as encontram e, uma vez na sua presenga, bebemos das
suas palavras, saciamos a nossa sede, porque delas brota a mesma agua
que outrora jorrou da Fonte da Agua Viva.
Fazer uma enumeragao das pessoas que de alguma forma me
foram aproximando de Deus, para alem de exaustivo, tornar-se-ia impossivel no meu caso. Foram varias as pessoas que de alguma forma me
tomaram no que sou hoje, algumas ate passaram na minha vida de
uma forma muito fugaz, mas uma palavra, uma acgao pode mudar muita coisa na vida de outra pessoa; realmente nunca seremos conscientes
da repercussao que as nossas palavras e/ou acgoes podem ter na vida
dos outros e, se isto por um lado constitui um misterio fascinante, representa uma responsabilidade assustadora.
Rios profundos correm em silencio...
“Sempre me
cativaram as
pessoas que
acreditam e fazem
acreditar naquilo
que dizem”

Sempre me cativaram as pessoas serenas, alegres, mas serenas.
Pessoas que sao capazes de falar com alma, que acreditam e fazem
acreditar naquilo que dizem, sem que para isso se tenham de alterar.
Sao convincentes pelo conteudo, pela logica, mas principalmente pela
convicgao com que marcam cada palavra que proferem.
Claro que tenho um punhado de nomes que poderia enumerar,
pessoas que jamais esquecerei, pessoas que ao longo da sua vida se esforgaram por serem uma presenga real de Jesus ressuscitado no meio
do mundo. Homens e mulheres que ao longo do tempo vao, tambem
eles, marcando a historia, se nao a historia universal... a pequena his
toria de cada um. ... Nomes que para sempre farao parte do meu livro
de oragoes.
Desse punhado de homens bons (mulheres tambem) existiu um,
com quern nao me encontrei muitas vezes, a distancia fisica (Guimaraes-Lisboa) nao permitia um convivio mais assiduo, mas sempre que
estava ao seu lado, nao conseguia desviar o meu olhar daquela serenidade, do silencio que caracterizava a sua presenga, da discrigao com
que entrava e safa de cena.
Quase sempre o encontrei em momentos de formagao, retiros,
recolecgoes... mas foi numa formagao em Fatima: Curso de Missiologia (2 0 0 2 ) , que o conteudo da sua mensagem mais contribuiu para a
pessoa que hoje sou.
Tratava o tema: Espiritualidade Missionaria, lembro-me de na
altura hear tao entusiasmada que, no final, corri a pedir-lhe os apontamentos pelos quais se tinha guiado. Guardo ate hoje, religiosamente,
aquele manuscrito. Sao vinte e duas paginas de reflexao sobre espiritualidade enquanto busca de Deus por parte do homem e de um Deus
que faz do homem e da sua historia a Sua Agenda.
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O mundo e a Agenda de Deus...
« 0 tempo e um livro de historia, por onde passa o amor de
Deus». «A historia outra coisa nao e senao o livro que Deus vai escrevendo para revelar o seu amor».
Claro que nao descobri a tematica da espiritualidade aqui. Mas
sim, foi um importante contributo para que eu percebesse que tinha de
aprofundar mais a minha vida espiritual. Claro que todo o contexto do
Curso proporcionava um ambiente propfcio, o facto de estar em Fatima, o dispor de tempo para rezar e reflectir...
Costumo afirmar, aos incredulos que me conbeceram na minba
adolescencia e juventude, que a maior prova que podem ter de que
Deus existe e o facto de me conbecerem como hoje me conbecem.
Nada acontece por acaso, e nao foi por acaso que no final de Agosto
de 2002, depois de um mes e meio de estudo intensivo de espiritualidade e o seu enquadramento no comportamento psicologico, me em “A forma como se
contrava em Fatima, a escutar numa linguagem simples e ao mesmo expressava, a paz
tempo tao profunda o cerne da vida espiritual. A forma como se ex- com que tratava
pressava, a paz com que tratava de temas que por vezes poderiam ser de temas que por
vezes poderiam
fracturantes, e... as parabolas, ah! As parabolas!
ser
fracturantes,
Foi sem duvida a participagao neste curso que me levou em
e
...
as parabolas,
2003 aceitar participar nos Exercfcios Espirituais segundo a metodoloah!
As parabo
gia de S.to Inacio e, assim, viver de perto (no metodo) a experiencia de
las!”
Poullart des Places... a Agenda de Deus tinha trocado as voltas a minha agenda.
Posso afirmar que na minba pequena historia, uma das maiores
mensagens que fui processando foi a de que somos feitos para amar,
louvar, adorar e reconhecer tudo o que o Senhor faz por nos e que, por
isso, e preciso viver todas estas gragas em plenitude. No entanto, para
vive-las bem e preciso ter fe, confianga e gratidao por tudo o que o
Senhor nos da, principalmente pelo proprio dom da vida e, quando
essa vida se transforma em dom para os outros o Plano de Deus tern
continuidade. Apesar de todas as dificuldades que possam surgir, a
Agenda de Deus continua a escrever-se atraves daqueles que permitem que Deus faga deles uma leve pena nas Suas maos.
Todos somos uma semente e ... podemos dar muito fruto
«E tempo de semear, de pequenos gestos, de experiencias significativas daquilo que somos. O nosso tempo e o tempo das flores de
amendoeira, uma das poucas flores que floresce no Inverno, como Jeremias nos ensina.»
Cada vez estou mais consciente de nao ser necessario fazer gram
des coisas para se ser santo, mas sim de fazer bem feito tudo aquilo que
nos dispomos a fazer. De a cada momento nos colocarmos como leve
pena nas maos de Deus e deixar que seja Ele a escrever a nossa historia
e as estorias que vamos escrevendo.

“E tempo de
semear, de
pequenos gestos,
de experiencias
significativas
daquilo que
somos.”
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Creio que foi essa a convic^ao mais profunda que conduziu a
vida do Padre Adelio Torres Neiva. Ele era, de facto, um instrumento
da paz e do amor de Deus onde quer que estivesse e com quern quer
que se encontrasse.
O seu nome esta de certeza escrito na pagina da Agenda de
Deus, onde se encontra a passagem da minha vida. Nunca tive oportunidade de lhe dizer o quanto a sua vida interferiu com a minha, creio
que talvez nunca se tenha apercebido disso, era um homem humilde o
bastante para o perceber. No entanto, emociona-me bastante pressem
tir a sua presenga enquanto escrevo estas linhas, tenho a certeza que
junto de Deus intercede por mim, porque... tornamo-nos para sempre
responsaveis por aqueles que cativamos.
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