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Identidade

"Os

com

desígnios de

e

Missão

Deus são

Sem

*

Fronteiras

insondáveis"...

Uma

frase que,

ouvimos muitas vezes para explicar
algum acontecimento cuja razão ou sentido não
compreendemos. No entanto, quando olho para estes 22 anos
de história JSF percebo que não é bem assim...
Tudo começou com um projecto simples e (porque não
dizê-lo?) pouco ambicioso: um grupo de jovens para animar as
festas

toda a certeza,

e

reuniões da

já

LIAM. Reuniu-se o

grupo, os jovens

fizeram-se à estrada e o caminho que nos trouxe ao "agora"

começou

a ser trilhado.

Do

pequeno grupo

grupos paroquiais. Lisboa, Braga, Porto

e,

inicial

surgiram

mais tarde, Algarve,

Lamego, Setúbal, Leiria-Fátima, Aveiro, Santarém, Beja, Vila
Real,... de repente, não eram apenas grupos isolados, mas
grupos com algo em comum, que partilhavam ideias e
projectos (Movimento?). Fora de Portugal, apareceram
grupos em França (Colmart e Clamart), em Cabo Verde,
Angola e S. Tomé e Príncipe.
Depois, a vontade de não ser "apenas" missionários nas
nossas paróquias, mas de partir em direcção a outras terras,
dentro e fora de Portugal. Surgem as férias missionárias no
Alentejo e as Pontes, dando força ao lema 'estar perto dos que
estão longe sem estar longe dos que estão perto'. Entretanto,

mesma missão leva a
que os jovens sintam necessidade de se juntarem, de se
encontrarem, aprenderem uns com os outros e de, juntos,
o sentimento de que todos partilhavam a

aprofundarem

a

espiritualidade

missionária

e

espiritana.

Encontros Nacionais, Retiros, Orações...
Missão no Planeta Jovem
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E quando

a história já

necessidade de

uma

só apoiar projectos,

nos dava alguma maturidade, surgiu

a

estrutura institucional que permitisse não

mas também construí-los desde

a raiz.

A

ONGD 'Sol Sem Fronteiras' nasce, então, para dar corpo a um
desejo de fazer mais. Já
projectos solidários.

lá

vão mais de dez anos a construir

Finalmente, surgem os primeiros a sentirem que esta missão

do que um mês e que a vida aqui podia
Reino de Deus é que não! E partem os nossos
primeiros voluntários para darem um ou dois anos da sua
vida... E um ou outro decide entregar toda a sua vida à
lhes pedia mais
esperar.. .o

Missão...

Quando

refHcto sobre a riqueza desta nossa história, não

consigo deixar de

me

maravilhar

com

a

forma como Deus nos

guiou por este caminho. Apesar de tudo ter começado

com um

pequeno projecto, à medida que fomos percorrendo a estrada.
Deus deu-nos sinais e aqueles que caminhavam entenderam-nos e concretizaram um sonho que era já do Pai antes de ser
nosso. E caminhando, fomos construindo a nossa identidade e
a

nossa história.

Hoje, sabemos qual o nosso papel e quais o nossos
mas sabemos também que as etapas que nos
esperam podem apresentar-nos novos desafios. E, como
aqueles que, ao longo de 20 anos, fizeram a nossa história.
objectivos,

Deus

vai

ajudar-nos a interpretar os seus

desígnios

e

a

caminhar pelo caminho da sua Missão.
Olhar o futuro não é ter medo do que ele nos reserva. E
saber que ele nos pode pedir mudanças ou nos pode trazer
dificuldades e, ainda assim, não duvidar de que é ele, o
caminho, que nos faz. Esta não é uma frase batida ou um lugar

comum. E uma

lição adquirida pela prática, pela nossa própria

experiência, já que os

JSF são hoje o fruto dos 20 anos de

aventuras, desafios, e até dúvidas e problemas.

Depois de comemorarmos 20 anos de história, é altura de
nos pormos a caminho e continuarmos a trilhar os próximos
20. Mas só o poderemos fazer se olharmos para trás e, do
passado, retirarmos as lições que fazem de nós o que somos. Se
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o futuro nos vai pedir mudanças (como nos pediu o passado),

temos que o enfrentar sem medo de mudar e com a certeza de
que essas alterações não vão afectar a nossa identidade. A única
forma de o fazer é reflectindo sobre a nossa história e sobre o
trilho que Deus nos fez calcorrear.

Assim nasce

Um

este livro.

longo de duas
nos dá pistas para responder à

livro que, através de textos escritos ao

décadas, resume

pergunta

quem somos

"Quem queremos

e

ser?".

Mesmo

não sabendo o que Deus nos reserva, sei, porque
trás, quais os valores que nos vão guiar: a
solidariedade vivida no dia-a-dia; o partir constantemente ao
encontro dos mais pobres, à semelhança dos fundadores dos
Espiritanos, Francisco Libermann e Cláudio PouUart des
Places; o fazer da Missão de Cristo a nossa Missão, nos mais
pequenos gestos; e tudo isto sempre em comunidade, com a
Congregação, a Paróquia e os outros grupos.
Não sei se os desígnios de Deus são sempre tão fáceis de
interpretar... mas quanto aos JSF não tenho dúvidas: o Pai só
quer que nós caminhemos e que, como leve pena, nos
deixemos guiar pelo Seu Espírito, fazendo nossa a Missão de
Seu Filho. Ele faz o resto...
olhei

para

Joana Araújo, Presidente dos JSF. Licenciada

em

Direito.
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