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Faustino M onteiro *

j ovens sem fronteiras,
25 anos
'ousar estar perto...’

Nos dias 3 a 5 de Outubro, os Jovens Sem Fronteiras
(JSF) reuniram-se para o X X Encontro Nacional no
Caneiro, Concelho de Ourem. N a sessao de encerramento, ja em Fatima, foi apresentado o livro: “Ousar
estar p e r t o d o P. Tony Neves, que reune textos
de cerca de 200 pessoas entre JS F actuais e antigos,
sacerdotes, seminaristas e consagrados que, de alguma
forma, marcaram e se deixaram marcar por um
espirito de missao, solidariedade, comunhdo, beleza,
juventude e muitos outros atributos que se poderiam
escrever ou dizer, tal o numero de testemunhos que foi
condensado num pequeno'grande livro. Ndo e a missao
feita de vdrias cores e sabores, compromisso e CO'
munhao, entusiasmo e alguma irreverencia? A missao,
quando autentica, tern o dom de desconsertar
esquemas, desinstalar pessoas, movimentar vontades
e aproximar espiritos. Sobretudo os inquietos. Aqueles
que ao interrogarem'Se, respondem: e porqne ndo?

PREFACIO

N

o prefacio, D. Manuel Clemente, bispo do Porto, salienta que o ardor da ac^ao do Espirito nas comunidades e
movimentos acrescenta capitulos a historia da Igreja
nascente relatada nos Actos dos Apostolos que termina da
Engenheiro Informatico, membro da equipa do Voluntariado Missiondrio Espiritano,
ex'Presidente dos Jovens Sem Fronteiras e de Sol Sem Fronteiras.
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seguinte forma (referindo-se a S. Paulo): "... anunciando o
Reino de Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus
Cristo, com o maior desassombro e sem impedim ento.” (Act.
28, 31). Num m undo onde a facilidade de comunica^ao, fisica
e tecnica, tem aberto novos caminhos de evangeliza^ao, tem-se
construido pontes que enriquecem e fortalecem as comunidades. Sao capitulos novos, quem sabe prenuncio de uma nova
primavera para a Igreja, onde os leigos assumam um papel de
maior relevancia e compromisso dentro dela.
ORIGENS

“Neste relato
do Evangelho
de S. Lucas
encontram-se
varios verbos
interessantes
que poderiam
resumir o
espirito JSF:
caminhar,
encontrar, partilhar, rezar,
descobrir
e partir.”

144

Das origens dos JSF, pode-se falar da escuta dos sinais dos
tempos, uma das linhas de for^a dos Missionaries do Espirito
Santo. Nao fosse esta Congrega^ao consagrada ao Espirito
Santo e ao Imaculado Cora^ao de Maria. O Espirito que sopra
como e quando quer e Maria que acolheu esse mesmo
Espirito. Estavamos em 1983, o P. Firmino Cachada, lan^ava o
Movimento, a partir do Centro de Anima^ao Missionaria de
Lisboa, onde trabalhava. Segundo o seu testemunho no livro
"Ousar estar perto...”, os JSF foram e tem sido um caminho de
gratia e descoberta. "Um caminho de Emaus de maos dadas
onde se vai descobrindo a face sempre jovem de Cristo verdadeiramente 'sem f r o n t e i r a s Talvez seja interessante deparar-nos com o episodio dos discipulos de Emaus. A historia
come^a com a desilusao e a tristeza. Dois discipulos, provavelmente jovens, caminham lado a lado e discutem entre eles o
ultimo dos acontecimentos: Jesus Cristo, a ultim a esperan^a,
morreu na cruz. Da-se um encontro. Ha alguem que se prontifica a caminhar com eles. Na caminhada sentem um ardor,
uma inquieta^ao. Afinal, a luz da esperan^a nao se tinha dissipado completamente. Inicia-se a descoberta. Ao chegarem
perto da povoa^ao, esse Alguem faz men^ao de ir em frente.
Os dois discipulos, fazem num pedido, uma bela ora^ao: "Fica
connosco Senhor, ja e tarde e a noite se aproxima”. Na partilha do Pao, depois de aben^oado, os seus olhos e espirito sao
como que iluminados e reconhecem Jesus. E os discipulos partiram imediatamente para Jerusalem.
Neste relato do Evangelho de S. Lucas encontram-se va
rios verbos interessantes que poderiam resumir o espirito JSF:
caminhar, encontrar, partilhar, rezar, descobrir e partir. Somente caminhando e que se pode encontrar. So se encontra
(a nos proprios e aos outros) quando partilhamos. Sem partilha nao ha verdadeiro encontro nem reconhecimento, apenas
desconfian^a. Ao partilharmos, descobrimos, olhamos mais
longe, rasgamos horizontes. Com horizontes alargados so pode-
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mos mesmo partir. A ora<;ao e o elemento que potencia tudo
o resto e o elo que nos liga a missao de Jesus.
Talvez seja este caminho, o de Emaus, que muitos jovens
crentes percorrem. O facto do Evangelho apenas nos revelar o
nome de um dos dois discipulos, Cleofas, porventura querera
dizer que cada um de nos podera ser o outro.
CAMINHAR
Nesta caminhada jovem que se faz em comunidade, existem desafios particulares da juventude que e importante nao
descurar. A sociedade actual, globalizada, mediatizada e com
mudan^as constantes, apresenta caracterfsticas proprias que
obrigam a um maior esfor^o de discernimento sobre formas de
actua^ao, apostas a fazer, caminhos a prosseguir. Daf o apelo
que o Papa J. Paulo II fazia aos jovens nos muitos encontros
que teve com eles no mundo inteiro. A necessidade de os
jovens nao descurarem a sua forma^ao, para que estes sejam
adultos de forte personalidade, cidadaos responsaveis e actuantes num m undo onde tern uma palavra importante a dizer e
uma ac^ao particular a realizar. Neste contexto, sao aspectos
fundamentals uma forma^ao biblica consistente, uma vivencia liturgica que va mais alem do que animar cele b rate s com
mais ou menos criatividade, a p red isp o sito para escutar a
palavra da Igreja expressa em muitos documentos, e uma disponibilidade para ir ao encontro do outro numa perspectiva
humanista e evangelica.
“Todo este
Todo este caminho tera de ser acompanhado, motivado
caminho
e promovido pela Igreja, sendo que os jovens nao se podem
tera de ser
esquecer que: "a Igreja so sera jovem quando os jovens forem
Igreja” (J. Paulo II). A fe sendo pessoal (nao existem "fes” em- acompanhado,
motivado e
prestadas), apenas se aprofunda comunitariamente e se trans
mite tal qual o fogo da Vigilia do Sabado de Pascoa. Um fogo promovido pela
Igreja, sendo
que se m ultiplica que gera comunhao, for^a e fraternidade.
que os jovens
A caminhada nem sempre e facil. Existirao sempre altunao se podem
ras de tristeza e desilusao. Jovens perdidos nas estruturas da
esquecer que:
Igreja a procura de um espa^o onde se sintam verdadeiramente Igreja e tambem na sociedade, pressionados pela com- “a Igreja so sera
petitividade e por modas efemeras. Comunidades que se fecha- jovem quando os
jovens forem
ram sobre si proprios, pouco abertas a novidade, ao sopro do
Igreja”
Espirito e sociedades com poucas referencias, onde quase tudo
(J.
Paulo
II).”
e relativizado. Nos JSF encontrei uma atitude e disponibilidade que procura fazer-se presente nas comunidades, caminhando com elas atraves dos seus muitos ministerios, particularmente o da catequese, sem se deixar fechar nelas. Este espirito
foi-nos incutido pelo testemunho de muitos missionaries: a
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perseverance, a resistencia e a fidelidade ao Evangelho e ao
espfrito missionario.
ENCONTRAR
A dinamica do encontro uns com os outros faz-nos pre
sente. Uma doa^ao daquilo que nos somos com todas as nossas virtudes e defeitos, sonhos e limita^oes, alegrias e tristezas,
dinamismos e fragilidades. O encontro com o outro e tambem
uma forma de nos encontramos a nos proprios e com Cristo.
Faz parte da dinamica dos movimentos juvenis promoverem
encontros entre si. O dinamismo que se cria potencia vontades, da asas a criatividade e fortalece espfritos. Desta forma,
desde as origens dos JSF que se promovem intercambios varios
de norte a sul do pais. Entre encontros mais formais como os
que reunem uma vez por ano os animadores e vice-animadores de todos os grupos e outros mais gerais como o encontro
nacional, passando por outros mais informais, foi-se aprofundando o espfrito JSF. O conhecimento que daf tern derivado
sempre constituiu um patrimonio inestimavel. Surgem sempre
novas ideias, amizades profundas, conhecimentos refor^ados,
formas renovadas e a fe que se vai aprofundando. Tudo isto joga
sempre numa dinamica de nao nos fecharmos sobre nos pro
prios, o grupo ou o movimento, antes pelo contrario, ha sem
pre a disponibilidade de partilhar com grupos com mfstica e
dinamismo diferentes. Um espfrito, tal como o Espfrito, nunca
se fecha, esta sempre a fazer-se ao largo, a caminho no espfrito,
palm ilhando caminhos do Espfrito.
Sempre se procurou ter uma presence assfdua em encon
tros diocesanos, da pastoral juvenil, ecumenicos, etc. O enriquecimento mutuo, ultrapassava sempre as primeiras desconfian<es que por vezes havia relativa aos movimentos. Esse e
“o movimento
um dos aspectos em que os JSF sempre se destacaram: o movi
dava-nos uma
mento dava-nos uma visao do todo, a inser^ao paroquial do
visao do todo,
particular. A indole dos JSF sempre foi procurar caminhar em
a insergao paro- Igreja e fazer encontro com ela.

quial do parti
cular. A indole
dos JSF sempre
foi procurar
caminhar em
Igreja e fazer
encontro com
ela.”

PARTILHAR
Espera-se que o fruto de caminhos e encontros com os
outros seja a partilha. A partilha de razoes de vida e bens para
a vida. So se partilha o que se tern. E se nao podemos fazer o
milagre da multiplica^ao, poderemos fazer o da divisao. Na
multiplica^ao dos paes Jesus Cristo e muito claro: "Dai-lhes vos
mesmos de comer”, o problema da fome, da acumulagao de
riqueza por parte de alguns, da ganancia de muitos, da explo-
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ragao desenfreada de recursos, e um problema que afecta toda
a humanidade. A primeira tentagao sera sempre a de despachar a multidao. Vem-me a memoria a forma como se procura
despachar as multidoes desesperadas e famintas dos que
vivem do lado de la da margem. Se os poucos que tern muito,
nao partilharem com os muitos que pouco tern, bem se pode
construir mais barreiras e muros, apertar vigilancias e criar
mecanismos sofisticados que apenas se esta a adiar um pro
blema. Sao, de certo, questoes complexas. Mas da intuigao de
um dos discfpulos que diz que ha um menino que tern cinco
paes e dois peixes, poderemos fazer verdadeiros pequenos
milagres. A construgao de uma escola para permitir a escolaridade basica, equipar uma maternidade, criar um centro
social de apoio a infancia, apoiar um centro de acolhimento
para meninas de rua, usar da criatividade como a utilizagao
de burros para auxiliar o transporte da agua e com isso libertar tempo e recursos para outras tarefas como a educagao, etc.
A frase e grande, tal como os muitos pequenos exemplos de
projectos que com parcos recursos e poucos meios algumas
Organizagoes Nao Governamentais para o Desenvolvimento
(ONGD) procuram implementar. Da espiritualidade missionaria dos JSF, aprofundou-se a missao do desenvolvimento que
“ONGD Sol
levou a criagao da ONGD Sol Sem Fronteiras que, neste ano
Sem
Fronteiras,
de 2008, celebra 15 anos de existencia. Uma associagao de insuma
associagao
piragao crista, aberta a toda a sociedade civil, que procura im
de
inspiragao
plementar projectos de cooperagao e desenvolvimento e sensicrista,
aberta a
bilizar a sociedade para estas questoes. O milagre da multiplitoda
a SO'
cagao so se da, quando tentarmos encontrar solugoes.
DESCOBRIR
A partilha quando sincera leva-nos a descoberta de
outras dimensoes. Realidades que se descortinam. Veus que se
levantam. Nestes novos mundos que se abrem, descobrimos
que a bela vista do aviao ajuda-nos a ver mais longe, mas para
se fazer presente e necessario descer da nossa montada e cair
na realidade do quotidiano. Dos muitos que tern fome de pao
e justiga; daqueles cujos direitos sao espezinhados, dos que
nao tern vez nem voz. Dos muitos que naufragam debaixo de
um mar de ilusoes e barreiras que outros constroem. Dos que
nao sao mais do que numeros de estatistica. E af descobrimos
que nao estamos a fazer nada de especial quando caminhamos
com os que estimamos e~ partilhamos com os que gostamos.
Esta realidade da-nos a consciencia do outro, daquele que nao
sabemos de onde vem nem para onde vai. O outro que supostamente deveria ter direitos como nos.

ciedade civil,
que procura
implementar
projectos de
cooperagao e
desenvolvimen'
to e sensibilizar
a sociedade para
estas questoes.”
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“A toda a
descoberta,
pergunta-se:
E porque nao?
Muitos tem
sido aqueles que
desta interrogagao ousaram
dar um passo
que porventura,
jamais teriam
pensado dar.”

A toda a descoberta, pergunta-se: E porque nao? Muitos
tem sido aqueles que desta interroga^ao ousaram dar um
passo que porventura, jamais teriam pensado dar. Ousar ir
mais alem, onde o Espirito nos encaminha, mas os olhos nao
descortinam, o veu nao se levanta totalmente e onde o mundo
nao e ainda muito conhecido. Nesse salto para o quase desconhecido levamos apenas o nosso tesouro em vasos de barro:
"basta a fe no que temos e a esperan^a naquilo que talvez nao
teremos” como dizia o poeta Sebastiao da Gama.
PARTIR
/

E esta fe que nos move, que tambem nos faz descobrir a
nos proprios e aos outros, que faz a nossa barca partir, por
vezes no meio da tempestade, para outras margens. Mais de
duas centenas de JSF participaram em 20 projectos "Ponte”,
mais de uma duzia de voluntaries de longa dura^ao em pro
jectos de coopera^ao em paises em vias de desenvolvimento e
ainda outros que se consagraram para toda a vida.
A "Ponte” e um nome feliz e profundamente evangelico
que designa experiencias missionarias dos JSF, que tem a dura<;ao de cerca de um mes, em paises mais pobres ou em vias de
desenvolvimento.
As "Pontes” sao construfdas para se criarem la<;os que
potenciam uma liga^ao. Tudo o que se liga, enriquece. As ligas
metalicas servem exactamente para tirar partido das caracterfsticas dos metais que as compoem. Sem pontes a humanidade fica mais pobre, fechada, egoista e desconfiada. Serao sempre poucos os que as constroem ou procuram a ousadia de as
construir. Mas a historia tem-nos ensinado, que geralmente e
com uma minoria que se iniciam grandes transforma^oes. Para
alem do desafio da constru^ao, que exige uma boa prepara^ao:
funda<;6es solidas, materiais a usar, estudos de dimensionamento, etc., existe tambem a dimensao da beleza. As pontes
tem um impacto visual na paisagem, por isso, deverao ser, para
alem de eficientes, bonitas. Uma beleza que se nota nos olhos
de quern teve a ousadia de iniciar uma travessia numa ponte
ainda antes dela estar totalmente construida.
Nesses projectos missionaries de curta ou longa duraepao,
poder-se-ia dizer que ha um partir e um regressar. Mas partir e
mais do que ir para um pais diferente. Partir e tambem repartir e partilhar. Quern descobre, tem vontade de (re)partir.
Quern faz experiencias de (re)partir, volta a descobrir. E faz
dessa descoberta e desse (re)partir um pingue-pongue permanente na vida. Dai que, quern regressa de uma experiencia
como um projecto ponte ou de voluntariado missionario mais
148
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prolongado, tem vontade de manter uma ligagao mais estreita, estando sempre alerta e vigilante aos apelos da outra margem. No entanto, partir para s itu a te s de fronteira, exige uma
preparagao cuidada a varios niveis: desde a parte fisica e psicologica, passando por estruturar o projecto, preparar-se para a
vida em comunidade, estudar a historia, a cultura, a lingua
local, etc. Tudo isso sao requisitos necessarios para quern quiser fazer este tipo de experiencias. Para tal, existem encontros
de preparagao ao longo de pelo menos um ano que abordam
essas varias tematicas.
“Quando se
Quando se regressa a sensagao quase sempre e a do pouregressa a
co que se fez, em comparagao ao muito que se recebeu. E o
sensagao
quase
muito que se recebe, porventura, poder-se-a resumir a um
sempre
e
a do
olhar diferente, mais abrangente, mais comprometido, mais
pouco que se
apaixonado. Um olhar mais longe que ve mais de perto o corafez, em
gao da humanidade. As pontes sao sempre um Mais: a soma
comparagao
ao
que enriquece, como as ligas dos metais.
muito que se
recebeu.”

REZAR
"(...) Entao Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se a
mesa com os dois, tomou o pao e abengoou-o, depois partiu-o
e entregou-lho” (Lc. 24, 29, 30). A oragao, juntamente com a
meditagao na Palavra, a par com a vivencia dos sacramentos e
que nos abre ao transcendente e nos transfigura. Sem isto, o
caminho que percorremos, afigurar-se-a como uma vereda que
nos apresenta dificuldades permanentes; encontros onde as
diferengas se apresentam mais como barreiras ou obstaculos,
em vez da riqueza da diversidade e da pluralidade; partilhas
que poderao nao ser mais do que um lavar de consciencia ou
de um despachar do que nos sobra; descobertas que se resumem a mera constatagao de realidades que nao queremos conhecer nem aprofundar; partidas com regresso marcado a mini
ma dificuldade ou contratempo. Santa Paula Frassinetti, fundadora das Irmas Doroteias, sintetizava esta relagao intima do
dia-a-dia com Deus, dizendo que a abertura ao transcendente
da-nos a forga divina necessaria a toda e qualquer missao. Se
nos apoiarmos na forga dos homens, nao teremos mais do que
forga humana. De facto, todos os missionaries que conheci e
que conhego, sao homens e mulheres de profunda oragao. E
nesta intimidade que aprofundamos uma relagao de amizade
que quase nos persegue como nos diz o salmo 138: "Para onde
irei longe do teu sopro?'Para onde fugirei longe da tua presenga?”. Uma amizade que nos alegra e consola. Somente com
esta relagao poderemos dar um testemunho sincero e dizer aos
outros: "Vinde e vede”.

“ todos os
missionaries
que conheci e
que conhego,
sao homens e
mulheres de
profunda
oragao.”
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O grupo JSF, como qualquer grupo Cristao, antes de
tudo o resto, procura aprofundar esta fe em Jesus Cristo. Tudo
o resto devera ser uma consequencia daquilo que dizemos
acreditar e viver. Sao muitos os encontros em que a ora<;ao e
a medita^ao tem um papel central. Ha quase duas decadas que
os JSF da zona de Lisboa se reunem uma vez por mes na capela do centro comercial das Amoreiras em pleno cora^ao da
cidade, bem dentro daquilo que muitos chamam os novos
templos: os centros comerciais. Um encontro de ora<;ao que
conta sempre com um testemunho de um missionario. As
semanas missionarias, geralmente em aldeias do interior, para
alem da anima^ao missionaria, sempre foram caracterizadas
pela profundidade da vida em grupo que se espelha nos
momentos de ora^ao. Os retiros quaresmais tem sido uma
marca deste movimento, sendo dos encontros mais concorridos e participados.
UMA PEQUENA PAGINA
E uma gra<;a sentirmo-nos participantes na escrita do
capftulo 29 dos Actos dos Apostolos (cf. Prefacio de D. Manuel
Clemente). Uma historia que se tem vindo a escrever ao longo
“A pequena
destes quase dois milenios. A pequena pagina que os JSF tem
pagina que os
escrito, porventura nao passara de uma simples nota de roda
JSF tem escrito, pe. Mas a historia da Igreja e a m ultiplicidade de pequenos
porventura nao grupos e comunidades que/ procuram viver o Evangelho: "belepas sara de uma za antiga e sempre nova”. E esta dimensao da beleza e da alesimples nota
gria que sinto que muitos jovens procuram viver, percorrendo
de rodape.
caminhos, anunciado a paz e partilhando o pao, como nos diz
Mas a historia
o cantico retirado do livro do profeta Isaias: "Como sao belos
da Igreja e a
os pes que anunciam a Paz e as maos que repartem o Pao”.
multiplicidade
de pequenos
grupos e
comunidades
que procuram
viver o
Evangelho”
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