Prefácio
Por José Manuel Sabença*
Havia um sábio ancião que passava a vida a fazer fogueiras.
Mas, em vez de apanhar um facho de lenha e pegar-lhe o fogo,
preferia recorrer a um método muito antigo: fazia fogueiras
com sementes. Era um sábio semeador que lançava as sementes
à terra. Depois acompanhava-as no seu crescimento, fortalecia
as árvores que daí cresciam e esperava que produzissem frutos

pudessem ser cortadas e transformar-se em fogo.
Chamavam-lhe um louco e num mundo tão veloz e rápido, já
ninguém compreendia tanta paciência. Mas o que é certo é que
ele conseguia manter as fogueiras bem acesas, todo o tempo.
antes que

"Uma

fogueira de sementes", dizia

ele,

"nunca mais

se apaga".

Ela é muito mais duradoira que as labaredas rápidas da fama e

do sucesso.
Este

livro,

coordenado pelo

P.

Tony Neves,

recolhe muitas

sementes que têm sido lançadas ao campo da juventude,
sobretudo através de semeadores que, ao longo dos anos, têm
trabalhado e animado os Jovens Sem Fronteiras. Partindo da
espirituahdade dos fundadores da Congregação do Espírito

Santo ou da experiência missionária concreta, os colaboradores
desta publicação

põem

assim

em

destaque aspectos relevantes

sem fronteiras no planeta jovem. Tal como o
semeador presta mais atenção ao terreno e às raízes do que às
folhagens e às flores, também aqui é importante realçar que os
jovens precisam de enraizar a sua vida em fundamentos sólidos
e em terra boa. E particularmente nessa terra bem tratada que
Deus pode fazer germinar a semente da vocação apostólica. E
na terra do coração juvenil,
fortalecida da sua alegria e
generosidade, que tal semente vai desabrochar em flores e
frutos de uma vida consagrada à Missão sob a forma de
para a Missão

Missão no Planeta Jovem

•

3

voluntariado missionário, irmão/irmã religiosa,

ou padre

missionário.

Também os fundadores da Congregação do Espírito Santo,
o jovem Cláudio Poullart des Places e o judeu convertido
Francisco Libermann, foram terreno fecundo onde Deus fez
frutificar a semente da vocação missionária. Mais ainda:
tornaram-se semeadores de fogueiras porque foram capazes de
corações com o fogo do Amor de Deus.
Libermann pede-nos mesmo que nos tornemos santos

incendiar os

incendiários, capazes de nos deixarmos purificar pelo fogo

divino e sermos, no

Que
ajudam

mundo, semeadores do fogo da Esperança.

este livro, feito a pensar nos jovens e naqueles

que os

possa ajudar uns e outros
Missão Sem Fronteiras e
fortaleça alguns na sua decisão de se tornarem, por sua vez,
semeadores de esperança, evangelizadores, missionários ou
missionárias, aqui bem perto de nós ou bem lá mais longe...
a viver a sua f é e a sua alegria,

a viver e

testemunhar

a alegria da

Escrevo estas palavras

em

época de

férias

missionárias,

quando muitos jovens dão boa parte do seu tempo aos outros,
ao convívio, à fraternidade

em nome

de Jesus Cristo.

semente de vida cresça no coração de cada jovem!
Cristo seja o Sol deste planeta jovem!
José Manuel Sabença, espiritano, Provincial dos Espiritanos

Que
Que

em

esta
este

Portugal.

Lançou os JSF em Clamart.
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